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9.12.2015 A8-0341/11 

Amendement  11 

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 AH 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AH. overwegende dat een meer 

economisch en fysiek geïntegreerde 

interne markt op energiegebied zou kunnen 

leiden tot een aanzienlijke efficiëntiewinst; 

AH. overwegende dat een meer fysiek 

geïntegreerde interne markt op 

energiegebied zou kunnen leiden tot een 

aanzienlijke efficiëntiewinst; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Amendement  12 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; neemt nota van de 

door de Commissie geschetste vijf pijlers 

van de energie-unie; wijst er met nadruk 

op dat op deze pijlers gestoeld beleid altijd 

moet bijdragen aan de continuïteit van de 

energievoorziening, het koolstofarm 

maken en de duurzaamheid van de 

economie op de lange termijn, en 

tegelijkertijd moet zorgen voor betaalbare 

energie tegen concurrerende prijzen; 

1. neemt nota van de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Amendement  13 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

ervoor te zorgen dat alle 

wetgevingsvoorstellen die deel uitmaken 

van de energie-unie volgens de gewone 

wetgevingsprocedure worden behandeld, 

zodat het Parlement volledig betrokken is 

en effectief democratisch toezicht is 

gewaarborgd; verwacht dat het 

bestuurskader voor de energie-unie na 

2020 ambitieus, betrouwbaar, transparant 

en democratisch zal zijn, dat het 

Parlement er volledig aan zal deelnemen 

en dat dit bestuurskader ervoor zal zorgen 

dat de klimaat- en energiedoelstellingen 

voor 2030 worden gehaald, met name 

door de volledige tenuitvoerlegging, 

handhaving en actualisering van de 

bestaande klimaat- en energiewetgeving; 

verzoekt de Commissie, onverminderd 

andere verslaggevingsverplichtingen, om 

jaarlijks een verslag te presenteren over 

de uitvoering van de energie-unie, met 

details over de tenuitvoerlegging van 

energiewetgeving en de vooruitgang bij 

het verwezenlijken van de doelstellingen 

voor 2020 en 2030, en om met het oog op 

dit verslag een reeks kernindicatoren te 

ontwikkelen en te actualiseren om de 

voortgang van de energie-unie te kunnen 

beoordelen; meent dat deze indicatoren 

onder meer betrekking zouden kunnen 

2. verwerpt het bestuursmodel van de 

energie-unie waar de Commissie van 

uitgaat aangezien dit erop gericht is dat de 

Europese Unie exclusieve bevoegdheden 

van de lidstaten als vastgelegd in 

artikel 194 VWEU naar zich toetrekt; 

wijst er bovendien op dat dit 

bestuursmodel, waarmee het model van 

het Europees semester wordt nagebootst, 

net als bij het Europees semester tot grote 

politieke tegenstellingen tussen de 

lidstaten dreigt te leiden; verzoekt de 

Commissie ervoor te zorgen dat alle 

wetgevingsvoorstellen die deel uitmaken 

van de energie-unie volgens de gewone 

wetgevingsprocedure worden behandeld, 

zodat het Parlement volledig betrokken is 

en effectief democratisch toezicht is 

gewaarborgd; 
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hebben op interconnectiecapaciteit, 

marktintegratie, vermindering van 

energie-importen, mate van diversificatie, 

energieprijzen en -kosten, ontwikkeling 

van energieopwekking door lokale 

gemeenschappen, en energiearmoede en -

kwetsbaarheid; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Amendement  14 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  6 bis. meent dat de opbouw van energie-

infrastructuur met het oog op het 

veiligstellen van de continuïteit en de 

zekerheid van de voorziening in de EU 

zonder politieke vooroordelen moet 

worden gerealiseerd en moet worden 

beoordeeld op basis van de kostprijs en de 

voorzieningszekerheid; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Amendement  15 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat het uitermate belangrijk 

is voor de EU om het isolement van 

lidstaten en regio's van de interne 

energiemarkt te doorbreken, zoals werd 

aangetoond door de door de Commissie 

uitgevoerde gasstresstests; roept de 

Commissie in deze context op regelmatig 

dergelijke tests uit te voeren; is van 

mening dat de EU de meest kwetsbare 

lidstaten bij voorrang moet helpen om 

hun bronnen en aanvoerroutes te 

diversifiëren; verzoekt de lidstaten en de 

Commissie in dit verband de 

aanbevelingen uit de stresstests van de 

gassystemen onverwijld uit te voeren; raadt 

de Commissie aan zich te beraden op de 

uitvoering van elektriciteitsstresstests om 

zich een beeld te vormen van de veerkracht 

van de energiemarkt als geheel; benadrukt 

dat bij dergelijke stresstests met name de 

status, de capaciteit en de duurzaamheid 

van het gehele nationale 

transmissienetwerk alsmede het 

interconnectieniveau en de 

grensoverschrijdende capaciteit moeten 

worden bepaald, en dat aanbevelingen op 

grond van dergelijke stresstests volledige 

effectbeoordelingen moeten omvatten van 

zowel nationale plannen als EU-

doelstellingen voor de aanpak van de 

actiepunten die daaruit voortvloeien; 

12. benadrukt dat het belangrijk is het 

isolement van lidstaten en regio's van de 

interne energiemarkt te doorbreken, zoals 

werd aangetoond door de door de 

Commissie uitgevoerde gasstresstests; 

verzoekt de lidstaten en de Commissie in 

dit verband de aanbevelingen uit de 

stresstests van de gassystemen onverwijld 

uit te voeren; raadt de Commissie aan zich 

te beraden op de uitvoering van 

elektriciteitsstresstests om zich een beeld te 

vormen van de veerkracht van de 

energiemarkt als geheel; benadrukt dat bij 

dergelijke stresstests met name de status, 

de capaciteit en de duurzaamheid van het 

gehele nationale transmissienetwerk 

alsmede het interconnectieniveau en de 

grensoverschrijdende capaciteit moeten 

worden bepaald, en dat aanbevelingen op 

grond van dergelijke stresstests volledige 

effectbeoordelingen moeten omvatten van 

nationale plannen voor de aanpak van de 

actiepunten die daaruit voortvloeien; 
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Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Amendement  16 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  12 bis. dringt er bij de Commissie op aan 

bestaande goed functionerende en liquide 

biedzones die producenten en 

consumenten voordelen hebben 

opgeleverd, niet op te splitsen; vindt dat de 

Oostenrijks-Duitse prijszone een 

toonbeeld is en niet gescheiden maar 

ontwikkeld moet worden; verzoekt de 

Commissie met klem, wanneer zij een 

besluit neemt, niet alleen rekening te 

houden met het advies en het mandaat 

van ACER maar ook met de ruimere 

consequenties en de voordelen die een 

grote biedzone oplevert voor de 

energiezekerheid, consumenten en 

producenten; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Amendement  17 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. wijst erop dat de kwantitatieve en 

kwalitatieve zekerheid van de 

energievoorziening en de concurrentie op 

dit gebied in de context van de toekomstige 

energie-unie de meest dringende kwesties 

zijn die van de lidstaten vereisen dat ze bij 

het ontwikkelen van hun energiebeleid hun 

coördinatie en samenwerking met hun 

buurlanden op dit vlak upgraden; verzoekt 

de Commissie in dit verband te 

onderzoeken hoe de huidige opbouw van 

de nationale preventie- en 

rampbestrijdingsmaatregelen op regionaal 

en Europees niveau kan worden verbeterd; 

13. wijst erop dat de kwantitatieve en 

kwalitatieve zekerheid van de 

energievoorziening en de concurrentie op 

dit gebied in de context van de toekomstige 

energie-unie de meest dringende kwesties 

zijn die van de lidstaten vereisen dat ze bij 

het ontwikkelen van hun energiebeleid hun 

samenwerking met hun buurlanden 

upgraden; verzoekt de lidstaten in dit 

verband te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventie- en 

rampbestrijdingsmaatregelen op regionaal 

niveau kan worden verbeterd; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Amendement  18 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat nationale 

capaciteitsmechanismen alleen zouden 

moeten worden gebruikt als laatste 

redmiddel nadat alle andere opties zijn 

verkend, waaronder een grotere 

interconnectie met buurlanden, 

responsmaatregelen van de vraagzijde en 

andere vormen van regionale 

marktintegratie; 

14. is van mening dat nationale 

capaciteitsmechanismen niet zouden 

moeten worden gebruikt zolang er andere 

opties beschikbaar zijn, waaronder een 

grotere interconnectie met buurlanden, 

responsmaatregelen van de vraagzijde en 

andere vormen van regionale 

marktintegratie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Amendement  19 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. acht het van groot belang dat de EU 

tijdens de onderhandelingen met derde 

landen in het kader van de energie-unie 

met één stem spreekt; verzoekt de 

Commissie de mogelijke structuur en de 

wenselijkheid van een vrijwillig 
mechanisme voor gezamenlijke aankoop, 

de effecten ervan op de werking van de 

interne gasmarkt en de betrokken 

ondernemingen alsmede de bijdrage 

ervan aan een zekere gasvoorziening te 

analyseren; merkt op dat, aangezien er 

verschillende soorten mechanismen voor 

gezamenlijke aankoop bestaan, nader 

moet worden bepaald welk 

marktgebaseerd model het best kan 

worden toegepast op de betrokken EU-

regio's en de leveranciers, en onder welke 

voorwaarden een vrijwillig mechanisme 

voor gezamenlijke aankoop zou kunnen 

worden opgezet; is van mening dat de 

coördinatie van standpunten en de 

gezamenlijke aankoop van gas op regionaal 

niveau moet beginnen; beveelt de 

Commissie en het secretariaat van de 

Energiegemeenschap ondertussen aan om 

steun te verlenen aan de lidstaten en de 

verdragsluitende partijen bij de 

Energiegemeenschap die op vrijwillige 

basis energieovereenkomsten willen sluiten 

overeenkomstig het EU-acquis 

15. herhaalt dat elk bindend mechanisme 

voor gezamenlijke aankoop op EU-niveau 

en elke rol van de Commissie bij 

intergouvernementele onderhandelingen 

of overeenkomsten in strijd zijn met 

artikel 194 van het VWEU; is van mening 

dat de coördinatie van standpunten en de 

gezamenlijke aankoop van gas op regionaal 

niveau moet beginnen; beveelt de 

Commissie en het secretariaat van de 

Energiegemeenschap ondertussen aan om 

steun te verlenen aan de lidstaten en de 

verdragsluitende partijen bij de 

Energiegemeenschap die op vrijwillige 

basis energieovereenkomsten willen 

sluiten; 
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betreffende de interne markt en de regels 

in het kader van het mededingingsbeleid 

van de EU en de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie, en om te 

voorzien in bescherming van commercieel 

gevoelige informatie; onderstreept dat 

energieovereenkomsten op marktprijzen 

en concurrentie gebaseerd moeten zijn; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Amendement  20 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over 

de voorgestelde verdubbeling van de 

capaciteit van de Nordstream-pijpleiding 

en de gevolgen die dat zou hebben voor de 

energiezekerheid, de diversificatie van de 

toevoer en het beginsel van solidariteit 

tussen de lidstaten; wijst, in de context van 

de lopende trilaterale besprekingen tussen 

de EU, Oekraïne en Rusland, op de 

noodzaak om de energievoorziening naar 

en via Oekraïne op lange termijn te 

waarborgen; 

19. gaat akkoord met de voorgestelde 

verdubbeling van de capaciteit van de 

Nordstream-pijpleiding en de gevolgen die 

dat zou hebben voor de energiezekerheid, 

de diversificatie van de toevoer en het 

beginsel van solidariteit tussen de lidstaten; 

wijst, in de context van de lopende 

trilaterale besprekingen tussen de EU, 

Oekraïne en Rusland, op de noodzaak om 

de routes voor de energievoorziening naar 

en via Oekraïne, Belarus, de Oostzee en de 

Zwarte Zee op lange termijn te 

diversifiëren; 

Or. en 

 

 


