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9.12.2015 A8-0341/1 

Amendement  1 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de energie-unie een 

nieuw energiemodel voor Europa moet 

zijn dat is gebaseerd op sterke horizontale 

rechtsgronden en robuuste doelstellingen; 

dat het bestuur van de energie-unie 

transparant moet zijn: het moet zorgen 

voor een stabiel kader en het Europees 

Parlement betrekken bij het 

besluitvormingsproces en eveneens de rol 

van lokale autoriteiten en burgers 

versterken; 

F. overwegende dat de energie-unie moet 

zorgen voor een stabiel kader en de 

nationale parlementen moet betrekken bij 

het besluitvormingsproces en eveneens de 

rol van lokale autoriteiten en burgers moet 

versterken; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Amendement  2 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat een veerkrachtige 

energie-unie met een ambitieus 

klimaatbeleid als kern tot doel moet 

hebben de overgang te waarborgen naar 

een nieuw energiemodel dat huishoudens 

en bedrijven de mogelijkheid biedt om 

zekere, duurzame, concurrerende en 

betaalbare energie te produceren en 

consumeren; 

I. overwegende dat een veerkrachtige 

energie-unie tot doel moet hebben een 

kader te waarborgen dat huishoudens en 

bedrijven de mogelijkheid biedt om zekere, 

concurrerende en betaalbare energie te 

produceren en consumeren; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Amendement  3 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de kwestie van 

energiearmoede moet worden aangepakt 

in het kader van de energie-unie door de 

positie van kwetsbare consumenten te 

versterken, de energie-efficiënte voor de 

meest kwetsbare groepen te verbeteren en 

herstelmaatregelen te ontwikkelen die 

energie betaalbaar maken voor 

behoeftigen; 

J. overwegende dat de lidstaten de kwestie 

van energiearmoede moeten aanpakken 

door de positie van kwetsbare consumenten 

te versterken, de energie-efficiënte voor de 

meest kwetsbare groepen te verbeteren en 

herstelmaatregelen te ontwikkelen die 

energie betaalbaar maken voor 

behoeftigen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Amendement  4 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de lidstaten in het 

kader van de toekomstige visie van de 

energie-unie moeten erkennen dat ze van 

elkaar afhankelijk zijn om hun burgers 

zekere, duurzame en betaalbare energie te 

leveren, op basis van ware solidariteit en 

vertrouwen, en dat de Europese Unie met 

één stem moet spreken op het 

wereldtoneel; overwegende dat iedere 

lidstaat daarom de plicht heeft om een 

prioriteit te maken van  energie-efficiëntie 

en de vermindering van de vraag naar 

energie teneinde de energiezekerheid van 

de EU en haar lidstaten in het algemeen 

te waarborgen; 

L. overwegende dat de lidstaten in het 

kader van de toekomstige visie van de 

energie-unie moeten erkennen dat ze van 

elkaar afhankelijk zijn om hun burgers 

zekere, duurzame en betaalbare energie te 

leveren, op basis van vertrouwen, 

onverminderd de soevereiniteit van de 

lidstaten bij de vaststelling van hun 

energiemix; 

Or. en 



 

AM\1081267NL.doc  PE573.403v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.12.2015 A8-0341/5 

Amendement  5 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat het EU-beleid inzake 

energie en klimaat elkaar moet aanvullen, 

en dat de doelstellingen ervan elkaar 

moeten versterken; overwegende dat de 

energie-unie bijgevolg de Europese 

doelstellingen inzake herindustrialisatie en 

groei moet aanvullen en de overgang naar 

een duurzame, grotendeels op energie-

efficiëntie en hernieuwbare energie 

gebaseerde economie moet stimuleren, 

waardoor het concurrentievermogen van de 

Europese economie op de wereldmarkt zal 

worden versterkt en tegelijkertijd 

koolstoflekken effectief zullen worden 

vermeden; 

M. overwegende dat de energie-unie de 

EU-doelstellingen inzake 

herindustrialisatie en groei moet aanvullen, 

waardoor het concurrentievermogen van de 

economie van de EU op de wereldmarkt 

zal worden versterkt en tegelijkertijd 

koolstoflekken effectief zullen worden 

vermeden; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Amendement  6 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat veel landen in grote 

mate afhankelijk zijn van één enkele 

leverancier, waardoor ze kwetsbaar kunnen 

zijn voor verstoringen van de aanvoer; 

P. overwegende dat bepaalde lidstaten in 

grote mate afhankelijk zijn van één enkele 

leverancier, waardoor ze kwetsbaar kunnen 

zijn voor verstoringen van de aanvoer; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Amendement  7 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging R 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

R. overwegende dat het ontwikkelen en 

uitvoeren van een strategie met betrekking 

tot strategische hulpbronnen, met name 

olie en aardgas, een belangrijk onderdeel is 

geworden van het buitenlands beleid van 

Rusland, met als doel andere landen onder 

politieke druk te zetten; dat het deze 

strategie heeft toegepast op een aantal van 

zijn buurlanden en op meerdere lidstaten 

van de Europese Unie; 

R. overwegende dat het ontwikkelen en 

uitvoeren van een strategie met betrekking 

tot strategische hulpbronnen, met name 

olie en aardgas, een belangrijk onderdeel is 

geworden van het buitenlands beleid van 

energie-uitvoerende landen, met als doel 

andere landen onder politieke druk te 

zetten;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Amendement  8 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging U 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

U. overwegende dat een beleid voor 

energiezekerheid gericht moet zijn op de 

behoefte aan een stabiele voorziening uit 

verschillende energiebronnen en de 

Europese economie moet voorzien van de 

energie die nodig is voor vervoer, industrie 

en huisvesting, en zo dat de 

concurrentiekracht en het klimaatbeleid 

worden ondersteund, terwijl het 

tegelijkertijd moet zorgen voor minimale 

afhankelijkheid van partijen die bewust 

energiebronnen willen aanwenden voor 

hun eigen politieke doelstellingen om de 

politieke ontwikkelingen in andere landen 

te beïnvloeden; 

U. overwegende dat een beleid voor 

energiezekerheid gericht moet zijn op de 

behoefte aan een stabiele voorziening uit 

verschillende energiebronnen en de 

economie van de EU moet voorzien van de 

energie die nodig is voor vervoer, industrie 

en huisvesting, en zo dat de 

concurrentiekracht wordt ondersteund, 

terwijl het tegelijkertijd moet zorgen voor 

minimale afhankelijkheid van partijen die 

bewust energiebronnen willen aanwenden 

voor hun eigen politieke doelstellingen om 

de politieke ontwikkelingen in andere 

landen te beïnvloeden; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Amendement  9 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging W 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

W. overwegende dat de geschillen inzake 

aardgas tussen Rusland en doorvoerland 

Oekraïne in 2006 en 2009 ernstige tekorten 

hebben veroorzaakt in veel EU-landen; dat 

de verstoringen laten zien dat de tot dusver 

genomen maatregelen onvoldoende zijn 

om een eind te maken aan de 

afhankelijkheid van Europa van Russisch 
gas; 

W. overwegende dat de geschillen inzake 

aardgas tussen Rusland en doorvoerland 

Oekraïne in 2006 en 2009 ernstige tekorten 

hebben veroorzaakt in veel EU-lidstaten; 

overwegende dat de verstoringen laten zien 

dat de tot dusver genomen maatregelen 

onvoldoende zijn om een eind te maken 

aan de onrechtmatige toe-eigening door 

Oekraïne van het voor de EU-lidstaten 

bestemde gas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Amendement  10 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Y 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Y. overwegende dat meer dan 

1 biljoen EUR moet worden geïnvesteerd 

in de energiesector van de EU tegen 2020 

en dat voor elke euro die niet voor 2020 is 

geïnvesteerd in energie-infrastructuur na 

2020 4,3 EUR nodig zal zijn om dezelfde 

doelstellingen te bereiken, wat een 

overmatige belasting zou vormen voor 

toekomstige generaties; 

Y. overwegende dat de hoge 

energieprijzen in de EU-lidstaten met 

name toe te schrijven zijn aan de 

toepassing van belastingen en heffingen 

op conventionele energiebronnen om 
hernieuwbare energie te subsidiëren; 

Or. en 

 

 


