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9.12.2015 A8-0341/31 

Amendement  31 

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 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. verwelkomt het belang dat de 

Commissie hecht aan versterkte regionale 

samenwerking; verzoekt de Commissie te 

onderzoeken en in kaart te brengen wat de 

optimale schaal van samenwerking is op 

het gebied van elektriciteits- en 

gasnetwerken (en -markten) in de EU;  

wijst erop dat in sommige gevallen de 

lidstaten zelf het best kunnen bepalen 

wat op hun grondgebied nodig is, terwijl in 

andere gevallen een door de EU 

gestuurde samenwerking duidelijk waarde 

toevoegt; wijst er echter op dat in bepaalde 

gevallen is geconstateerd dat, door middel 

van verreikende samenwerking op 

regionaal niveau op het gebied van 

gedeelde uitdagingen, groepen van 

lidstaten sneller resultaten hebben geboekt, 

zoals in het Pentalateraal Energieforum; is 

het met de Commissie eens dat bestaande 

regionale regelingen een model kunnen 

vormen voor de EU als geheel; 

71. verwelkomt de versterkte regionale 

samenwerking; verzoekt de Commissie te 

onderzoeken en in kaart te brengen wat de 

optimale schaal van samenwerking is op 

het gebied van elektriciteits- en 

gasnetwerken (en -markten) in de EU;  

wijst erop dat de lidstaten zelf het best 

kunnen bepalen wat op hun grondgebied 

nodig is; wijst erop dat in bepaalde 

gevallen is geconstateerd dat, door middel 

van verreikende samenwerking op 

regionaal niveau op het gebied van 

gedeelde uitdagingen, groepen van 

lidstaten sneller resultaten hebben geboekt, 

zoals in het Pentalateraal Energieforum; is 

het met de Commissie eens dat bestaande 

regionale regelingen een model kunnen 

vormen voor de andere lidstaten; maakt 

zich zorgen wanneer dergelijke 

verwezenlijkingen worden tenietgedaan 

door willekeurige beslissingen van ACER; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Amendement  32 

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 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. roept op tot de ontwikkeling van goed 

geïntegreerde en concurrerende regionale 

elektriciteits- en gasmarkten die de 

toereikendheid en flexibiliteit van het alle 

delen van de Unie dekkend energiesysteem 

waarborgen; verzoekt de Commissie 

doortastend en transparant op te treden 

tegen elke vorm van protectionisme, 

mededingingsverstorende gedragingen en 

belemmeringen voor het betreden en 

verlaten van de markt; benadrukt het 

belang van stabiele nationale 

reguleringskaders, het aanpakken van 

administratieve obstakels en het 

stroomlijnen van nationale administratieve 

procedures, ook om voor alle projecten van 

burgers gelijke voorwaarden te scheppen; 

76. roept op tot de ontwikkeling van goed 

geïntegreerde en concurrerende regionale 

elektriciteits- en gasmarkten die de 

toereikendheid en flexibiliteit van het alle 

delen van de Unie dekkend energiesysteem 

waarborgen; verzoekt de Commissie 

doortastend en transparant op te treden 

tegen mededingingsverstorende 

gedragingen en belemmeringen voor het 

betreden en verlaten van de markt; 

benadrukt het belang van stabiele nationale 

reguleringskaders, het aanpakken van 

administratieve obstakels en het 

stroomlijnen van nationale administratieve 

procedures, ook om voor alle projecten van 

burgers gelijke voorwaarden te scheppen; 

herhaalt dat de Oostenrijks-Duitse 

biedzone een goed voorbeeld is voor een 

dergelijke regionale elektriciteitsmarkt; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Amendement  33 

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 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. wijst erop dat het om te komen tot een 

evenwicht op de interne markt nodig is om 

niet enkel te investeren in 

interconnectoren, maar eveneens in, onder 

meer, nationale netten, de uitrusting van op 

fossiele brandstoffen draaiende 

energiecentrales met CO2-

afvangtechnologie en nieuwe 

kerncentrales in de lidstaten die dat 

wensen, als cruciale bron van koolstofarme 

basislaststroom, opslagcapaciteit (zoals 

LPG-terminals), slimme netten en flexibele 

opwekking, om te kunnen omgaan met een 

verbeterde productie van hernieuwbare 

energie en gedecentraliseerde 

energieproductie;  

77. wijst erop dat het om te komen tot een 

evenwicht op de interne markt nodig is om 

niet enkel te investeren in 

interconnectoren, maar eveneens in, onder 

meer, nationale netten, de uitrusting van op 

fossiele brandstoffen draaiende 

energiecentrales met de beste beschikbare 

antivervuilingstechnieken en nieuwe 

kerncentrales in de lidstaten die dat 

wensen, als cruciale bron van koolstofarme 

basislaststroom, opslagcapaciteit (zoals 

LPG-terminals), slimme netten en flexibele 

opwekking, om te kunnen omgaan met een 

verbeterde productie van hernieuwbare 

energie en gedecentraliseerde 

energieproductie;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Amendement  34 

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 87 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

87. verzoekt de Commissie om bij het 

vaststellen van de routekaart voor het 

geleidelijk afschaffen van gereguleerde 

prijzen de mogelijkheid van 
prijsregulering en standaardisering van 

tariefstructuren in stand te houden indien 

deze zijn bedoeld om marktverstorende 

opbrengsten van monopolieposities of 

gratis winsten te beperken met het oog op 

de bescherming van kwetsbare 

consumenten of een betere 

vergelijkbaarheid van tarieven van 

concurrerende leveranciers; 

87. verzoekt de lidstaten prijsregulering en 

standaardisering van tariefstructuren in 

stand te houden indien deze zijn bedoeld 

om marktverstorende opbrengsten van 

monopolieposities of gratis winsten te 

beperken met het oog op de bescherming 

van kwetsbare consumenten of een betere 

vergelijkbaarheid van tarieven van 

concurrerende leveranciers; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Amendement  35 

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 90 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  90 bis. dringt er bij de Commissie op aan 

na te gaan op welke terreinen de 

inspanningen inzake energie-efficiëntie 

en het ETS elkaar ondermijnende 

gevolgen kunnen hebben; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Amendement  36 

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 91 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

91. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

om het beginsel van "energie-efficiëntie 

eerst" toe te passen; merkt op dat energie-

efficiëntie volgens het Internationaal 

Energieagentschap de "eerste brandstof" 

is en investeringen in energie-efficiëntie 

van alle energiebronnen het beste 

rendement opleveren; benadrukt dat 

verbeteringen van de energie-efficiëntie, en 

met name terugdringing van het 

energieverlies in gebouwen, als cruciaal 

effect hebben dat zij de EU-invoer van 

energie uit derde landen verlagen, 

aangezien 61 % van het in de Europese 

Unie ingevoerde gas wordt gebruikt in 

gebouwen, voornamelijk voor verwarming; 

vraagt in dit verband dat energie-efficiëntie 

en infrastructuurprojecten worden 

behandeld als essentiële investeringen die 

even belangrijk zijn als investeringen in 

nieuwe opwekkingscapaciteit; 

91. benadrukt dat verbeteringen van de 

energie-efficiëntie, en met name 

terugdringing van het energieverlies in 

gebouwen, als cruciaal effect hebben dat 

zij de EU-invoer van energie uit derde 

landen verlagen, aangezien 61 % van het in 

de Europese Unie ingevoerde gas wordt 

gebruikt in gebouwen, voornamelijk voor 

verwarming; vraagt in dit verband dat 

energie-efficiëntie en 

infrastructuurprojecten worden behandeld 

als essentiële investeringen die even 

belangrijk zijn als investeringen in nieuwe 

opwekkingscapaciteit; is van mening dat 

"energie-efficiëntie eerst" haaks staat op 

de maatregelen waarin het ETS voorziet; 

dringt daarom aan op een inventarisatie 

en een effectbeoordeling van de wijze 

waarop beide elkaar beïnvloeden; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Amendement  37 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Kopje 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Op weg naar een duurzame economie De economie weer laten groeien 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Amendement  38 

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 111 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

111. benadrukt dat het belang noodzakelijk 

is subsidies af te schaffen die een 

schadelijk effect hebben op het milieu, en 

wijst erop dat dergelijke subsidies 

dringend moeten worden geïdentificeerd 

en geleidelijk worden afgebouwd, omdat 

ze publieke gelden verspillen die eerst 

worden gebruikt om vervuilende 

praktijken te ondersteunen en vervolgens 

voor het wegwerken van de veroorzaakte 

vervuiling; 

111. benadrukt dat het noodzakelijk is alle 

subsidies af te schaffen, en wijst erop dat 

zij dringend geïdentificeerd en geleidelijk 

afgebouwd moeten worden, omdat ze 

publieke gelden verspillen, in hogere 

prijzen voor de gebruikers – huishoudens 
en bedrijven – resulteren en de 

energiezekerheid doen afnemen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Amendement  39 

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 112 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

112. benadrukt dat de overgang naar een 

concurrerende en duurzame koolstofarme 

economie ruime kansen biedt in de zin 

van nieuwe banen, innovatie, groei en 

lagere commerciële en binnenlandse 

energierekeningen; erkent echter dat deze 

kansen alleen kunnen worden benut door 

middel van krachtige samenwerking 

tussen de Commissie, de lidstaten, lokale 

en regionale overheden, de burgers en de 

industrie, hetgeen zou moeten leiden tot 

de meest effectieve stimulansen en 

regelgevingskaders; wijst erop dat goed 

beheerde decarbonisatie niet zou moeten 

leiden tot hogere energiekosten, 

energiearmoede, de-industrialisering van 

de Europese economie of een toename van 

de werkloosheid; dringt er daarom op aan 

om de sociale partners actief te betrekken 

bij het beheersen van de sociale effecten 

van de overgang naar een duurzame 

energie-unie; benadrukt dat de EU een 

EU-breed en tegelijkertijd marktgebaseerd 

en technologieneutraal beleid nodig heeft, 

waarin rekening wordt gehouden met alle 

relevante wetgeving en de toepasselijke 

EU-doelstellingen, die moeten worden 

verwezenlijkt tegen zo min mogelijk kosten 

voor de samenleving; 

112. wijst erop dat decarbonisatie heeft 

geleid tot hogere energiekosten, 

energiearmoede, de-industrialisering van 

de EU-economie en een toename van de 

werkloosheid zonder dat daar enig 

tastbaar milieuvoordeel tegenover staat; 
benadrukt dat de EU, om de economie 

weer te laten groeien, onder meer een 

marktgebaseerd en technologieneutraal 

beleid nodig heeft, tegen zo min mogelijk 

kosten voor de samenleving; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Amendement  40 

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 115 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

115. verzoekt de Commissie ervoor te 

zorgen dat lidstaten minimumniveaus voor 

productie van hernieuwbare energie op 

nieuwe en gerenoveerde gebouwen 

vereisen en dat projecten met betrekking 

tot hernieuwbare energie profiteren van 

snelle administratieve en 

netwerkverbindingsprocedures, met name 

door artikel 13, lid 4, en artikel 13, lid 1, 

onder f), van Richtlijn 2009/28/EG en 

artikel 7, lid 3 van Richtlijn 2009/72/EG te 

handhaven; verzoekt de Commissie om bij 

de herziening van de bestaande relevante 

wetgeving het aantal gebouwen te 

vergroten dat is uitgerust met systemen 

voor hernieuwbare energie, om 

éénloketsystemen voor administratieve 

procedures te vereisen voor kleinschalige 

hernieuwbare-energieprojecten, evenals 

eenvoudige kennisgevingsprocedures voor 

de installatie van hernieuwbare energie 

waarvan de productie volledig zelf wordt 

verbruikt, en om een kader te creëren voor 

innovatieve netwerkverbindingsregelingen 

en voor de handel van netwerkdiensten op 

distributienetwerkniveau; 

115. verzoekt de lidstaten minimumniveaus 

voor productie van hernieuwbare energie 

op nieuwe en gerenoveerde gebouwen te 

vereisen en dat projecten met betrekking 

tot hernieuwbare energie profiteren van 

snelle administratieve en 

netwerkverbindingsprocedures, met name 

door artikel 13, lid 4, en artikel 13, lid 1, 

onder f), van Richtlijn 2009/28/EG en 

artikel 7, lid 3 van Richtlijn 2009/72/EG te 

handhaven; verzoekt de Commissie om bij 

de herziening van de bestaande relevante 

wetgeving het aantal gebouwen te 

vergroten dat is uitgerust met systemen 

voor hernieuwbare energie, om 

éénloketsystemen voor administratieve 

procedures te vereisen voor kleinschalige 

hernieuwbare-energieprojecten, evenals 

eenvoudige kennisgevingsprocedures voor 

de installatie van hernieuwbare energie 

waarvan de productie volledig zelf wordt 

verbruikt, en om een kader te creëren voor 

innovatieve netwerkverbindingsregelingen 

en voor de handel van netwerkdiensten op 

distributienetwerkniveau; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Amendement  41 

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 127 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

127. merkt op dat de wijze waarop de 

klimaat- en energiedoelstellingen voor 

2030 worden bereikt, deel zou moeten 

uitmaken van het industriebeleid van de 

lidstaten, rekening houdend met de 

behoefte aan herindustrialisatie; is van 

mening dat het regelgevingskader van de 

EU en de doelstellingen van het klimaat- 

en energiebeleid van de EU consistent 

moeten zijn en moeten uitgaan van een 

flexibelere, meer marktgerichte 

benadering met het oog op een 

schokbestendige energie-unie waarin de 

politieke klimaatdoelstellingen voor 2030 

en de herindustrialisatiedoelstellingen 

moeten worden geïntegreerd om het 

industriebeleid van de lidstaten aan te 

vullen; 

127. merkt op dat de wijze waarop de 

klimaat- en energiedoelstellingen voor 

2030 worden bereikt, niet verenigbaar is 

met het industriebeleid van de lidstaten, 

rekening houdend met de behoefte aan 

herindustrialisatie; is van mening dat het 

regelgevingskader van de EU consistent 

moet zijn en moet uitgaan van een 

flexibelere benadering met het oog op de 

herindustrialisatiedoelstellingen om het 

industriebeleid van de lidstaten aan te 

vullen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Amendement  42 

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 130 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

130. onderstreept dat het 

emissiehandelssysteem (Emissions 

Trading System, ETS) een sleutelrol 

speelt als kostenefficiënt, op de markt 

gebaseerd instrument om de Europese 

energiehuishouding koolstofvrij te maken 

en om het streefdoel van de EU inzake 

emissievermindering voor 2030 en daarna 

te realiseren; benadrukt het feit dat naast 

de marktstabiliteitsreserve (Market 

Stability Reserve, MSR) een structurele 

hervorming ten uitvoer moet worden 

gelegd van het ETS na 2020, om rekening 

te houden met het streefdoel inzake CO2-

vermindering tegen 2030, inclusief, 

zolang geen vergelijkbare inspanningen 

worden ondernomen in andere grote 

economieën, tastbare en meer 

geharmoniseerde maatregelen op EU-

niveau inzake koolstoflekkage; 

130. verzoekt de Commissie zich te buigen 

over de back-upkosten van de extra 

energiecentrales die nodig zijn om een 

betrouwbare energieproductie te 

garanderen wanneer gebruik wordt 

gemaakt van weersafhankelijke 

leveranciers van hernieuwbare energie, 

met name om na te gaan welke back-

upkosten gepaard gaan met windmolens 

en zonnecollectoren op momenten dat er 

te veel of te weinig wind staat, wanneer 

het bewolkt is of 's nachts; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/43 

Amendement  43 

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 134 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

134. erkent dat de keuze voor de 

energiemix primair een bevoegdheid van 

de lidstaten is, maar onderkent ook de 

zorgen die leven bij het publiek over 

hydrofracturering en de gevolgen die deze 

technologie mogelijk heeft voor het 

klimaat, het milieu en de volksgezondheid 

en de verwezenlijking van het 

langetermijndoel van decarbonisatie van 

de EU; erkent voorts dat het beperkte 

potentieel van onconventionele 

brandstoffen om te voldoen aan de 

toekomstige energievraag in de EU, in 

combinatie met de hoge investerings- en 

exploitatiekosten en de huidige wereldwijd 

lage olieprijzen, betekent dat het 

twijfelachtig is of hydrofracturering in de 

Europese Unie een levensvatbare 

technologie kan worden; is van mening dat 

de zorgen van het publiek serieus moeten 

worden genomen en dat 

hydrofractureringsactiviteiten moeten 

voldoen aan de hoogste klimaat-, milieu- 

en volksgezondheidsnormen; vraagt de 

lidstaten die voornemens zijn om 

hydrofracturering toe te passen om de 

aanbeveling van de Commissie van 2014 

betreffende de minimumbeginselen voor de 

exploratie en productie van 

koolwaterstoffen (zoals schaliegas)  met 

gebruikmaking van 

134. erkent dat de keuze voor de 

energiemix een bevoegdheid van de 

lidstaten alleen is, maar onderkent ook de 

zorgen die leven bij het publiek over 

hydrofracturering en de gevolgen die deze 

technologie mogelijk heeft voor het milieu 

en de volksgezondheid; erkent voorts dat 

het beperkte potentieel van 

onconventionele brandstoffen om te 

voldoen aan de toekomstige energievraag 

in de EU, in combinatie met de hoge 

investerings- en exploitatiekosten en de 

huidige wereldwijd lage olieprijzen, 

betekent dat het twijfelachtig is of 

hydrofracturering in de Europese Unie op 

de lange termijn een levensvatbare 

technologie kan worden; is van mening dat 

de zorgen van het publiek serieus moeten 

worden genomen en dat 

hydrofractureringsactiviteiten moeten 

voldoen aan milieu- en 

volksgezondheidsnormen; vraagt de 

lidstaten die voornemens zijn om 

hydrofracturering toe te passen om de 

aanbeveling van de Commissie van 2014 

betreffende de minimumbeginselen voor de 

exploratie en productie van 

koolwaterstoffen (zoals schaliegas)  met 

gebruikmaking van 

grootvolumehydrofracturering te 

respecteren; 
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grootvolumehydrofracturering te 

respecteren; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/44 

Amendement  44 

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 143 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

143. is van mening dat het weliswaar aan 

de lidstaten is om hun eigen energiemix te 

bepalen en dat de wijze waarop elke 

lidstaat zijn economie wil decarboniseren 

een soeverein besluit van die lidstaat is, 

maar dat coördinatie op EU-niveau van 

de ontwikkeling van beleid en 

technologieën noodzakelijk is om de 

streefcijfers op het vlak van 

decarbonisatie en de 

klimaatdoelstellingen van de EU en de 

lidstaten te bereiken; erkent dat beleid op 

Europees niveau op bepaalde gebieden 

het meest doeltreffend is en dat op andere 

gebieden hechte samenwerking en 

coördinatie tussen de lidstaten essentieel 

is; erkent dat een robuuste en 

betrouwbare governancestructuur 

noodzakelijk is om deze coördinatie te 

garanderen; 

143. herhaalt dat het aan de lidstaten is om 

hun eigen energiemix te bepalen, dat de 

wijze waarop elke lidstaat zijn economie 

wil decarboniseren een soeverein besluit 

van die lidstaat is, en dat een EU-

governancemechanisme in dat verband 

bijgevolg in strijd is met artikel 194 

VWEU; erkent dat hechte samenwerking 

en coördinatie tussen de lidstaten, zo 

mogelijk gefaciliteerd door de Commissie, 

wenselijk is; 

Or. en 

 

 


