
 

AM\1072796SV.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 37 

Ändringsförslag  37 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 62 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att också 

prioritera EU:s geopolitiska oberoende 

genom enhetliga EU-

förhandlingspositioner gentemot 

tredjeländer, och begär att översynen av 

förordningen om en tryggad 

naturgasförsörjning och av beslutet att 

utarbeta en mekanism för 

informationsutbyte med avseende på 

mellanstatliga avtal på energiområdet ska 

genomföras i god tid. Parlamentet betonar 

hur viktigt det är med en rimligt prissatt, 

hållbar och säker energiförsörjning. 
Parlamentet betonar att varje medlemsstat 
har rätt att besluta om sin egen energimix. 

62. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att också 

prioritera EU:s geopolitiska oberoende 

genom enhetliga EU-

förhandlingspositioner gentemot 

tredjeländer, och begär att översynen av 

förordningen om en tryggad 

naturgasförsörjning och av beslutet att 

utarbeta en mekanism för 

informationsutbyte med avseende på 

mellanstatliga avtal på energiområdet ska 

genomföras i god tid. Parlamentet betonar 

hur viktigt det är med en rimligt prissatt, 

hållbar och säker energiförsörjning. 
Parlamentet betonar att varje medlemsstats 
rätt att besluta om sin egen energimix 
garanteras i fördraget, men att regionalt 
samarbete (t.ex. i Östersjöområdet, 
sydöstra Europa, Central- och Västeuropa 
samt Nordsjöområdet) skulle möjliggöra 
besparingar och vinster för det europeiska 
energisystemet . 

Or. en 
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Ändringsförslag  38 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 56 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

56. Europaparlamentet betonar att 

energiunionen kan uppnås genom ökade 

åtgärder från EU:s sida inom följande 

områden: en konkurrenskraftig inre 

energimarknad, ett starkt europeiskt 

förvaltningssystem, forskning och 

innovation, nya investeringar som 

förbättrar gränsöverskridande infrastruktur 

och förbindelseledningar som skapar 

hållbarhet och trygghet på vägen mot en 

energiövergång som kommer att främja 

tillväxt och skapandet av sysselsättning 

och, på lång sikt, erbjuda överkomliga 

energipriser för hushållen och industrin 

och därmed förebygga och bekämpa 

energifattigdom. 

56. Europaparlamentet betonar att 

energiunionen kan uppnås genom ökade 

åtgärder från EU:s sida inom följande 

områden: en konkurrenskraftig inre 

energimarknad, ett starkt europeiskt 

förvaltningssystem, forskning och 

innovation, nya investeringar som 

förbättrar gränsöverskridande infrastruktur 

och förbindelseledningar som skapar 

hållbarhet och trygghet på vägen mot en 

energiövergång som kommer att främja 

tillväxt och skapandet av sysselsättning 

och, på lång sikt, erbjuda överkomliga 

energikostnader för hushållen och 

industrin och därmed förebygga och 

bekämpa energifattigdom. 

Or. en 

 

 


