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9.12.2015 A8-0341/45 

Amendement  45 

Roger Helmer, David Coburn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat klimaatverandering, 

niet-concurrerende energieprijzen en de 

bijzonder grote afhankelijkheid van 

onbetrouwbare leveranciers uit derde 

landen een bedreiging vormen voor de 

duurzaamheid van het Europese 

energiesysteem; 

H. overwegende dat niet-concurrerende 

energieprijzen en de bijzonder grote 

afhankelijkheid van onbetrouwbare 

leveranciers uit derde landen een 

bedreiging vormen voor de duurzaamheid 

van het Europese energiesysteem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Amendement  46 

Roger Helmer, David Coburn 

namens de EFDD-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 iedere lidstaat een 

prioriteit moet maken van energie-

efficiëntie en de vermindering van de vraag 

naar energie teneinde de energiezekerheid 

in Europa te waarborgen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Amendement  47 

Roger Helmer, David Coburn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

om op een actieve manier te streven naar 

duurzamer en concurrerender prijzen en 

kosten van ingevoerde energie voor 

Europese burgers en bedrijven door de 

voorziening te diversifiëren 

(energiebronnen, leveranciers en routes); 

roept de Commissie daarom op de bouw 

van de relevante prioritaire corridors voor 

energie-infrastructuur te bevorderen, 

zoals bepaald in bijlage I bij de 

verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), met speciale nadruk 

op lidstaten met een hoge 

energieafhankelijkheid; vraagt de 

Commissie voorrang te geven aan de 

bestaande interne capaciteit, met inbegrip 

van de eigen energiebronnen van Europa; 

7. spoort de lidstaten ertoe aan om op een 

actieve manier te streven naar 

concurrerender prijzen en kosten van 

ingevoerde energie voor alle burgers en 

bedrijven door de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Amendement  48 

Roger Helmer, David Coburn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat verbetering van de 

energie-efficiëntie in de EU het risico van 

afhankelijkheid zou verkleinen en daarmee 

de onderhandelingspositie van de EU op 

energiegebied zou versterken; 

20. benadrukt dat verbetering van de 

energie-efficiëntie in Europa het risico van 

afhankelijkheid zou verkleinen en daarmee 

de onderhandelingspositie van de lidstaten 

op energiegebied zou versterken; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Amendement  49 

Roger Helmer, David Coburn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie concrete 

maatregelen te ontwikkelen om de 

afhankelijkheid van de invoer van energie 

te verminderen, toe te zien op de mate van 

diversificatie in de import en hierover 

regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

25. spoort de lidstaten ertoe aan concrete 

maatregelen te ontwikkelen om de 

afhankelijkheid van de invoer van energie 

te verminderen, toe te zien op de mate van 

diversificatie in de import en hierover 

regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Amendement  50 

Roger Helmer, David Coburn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. vraagt de Commissie om bevordering 

en ondersteuning van de regionale 

samenwerkingsprojecten tussen beheerders 

van elektriciteits- en gasdistributienetten 

die centraal staan in de uitdagingen voor 

zekere, concurrerende en duurzame 

energie, door lokaal geproduceerde energie 

– met name hernieuwbare –, 
technologische veranderingen (slimme 

netten, slimme meters, etc.) en nieuwe 

productiemethoden en 

consumptiepatronen (elektrische 

voertuigen, etc.) te ondersteunen; 

74. spoort de lidstaten aan tot 

ondersteuning van de regionale 

samenwerkingsprojecten tussen beheerders 

van elektriciteits- en gasdistributienetten 

die centraal staan in de uitdagingen voor 

zekere, concurrerende en duurzame 

energie, door lokaal geproduceerde energie 

en technologische veranderingen te 

ondersteunen; 

Or. en 



 

AM\1081294NL.doc  PE573.403v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.12.2015 A8-0341/51 

Amendement  51 

Roger Helmer, David Coburn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

80. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

om de verdere ontwikkeling en uitbreiding 

van lokale en regionale hernieuwbare 

energiebronnen en van lokale en regionale 

distributienetten en 

stadsverwarmingsnetten te bevorderen via 

beleidsmaatregelen die de bestaande 

belemmeringen aanpakken en helpen bij 

de totstandbrenging van een 

marktverschuiving; verzoekt de 

Commissie richtsnoeren voor te stellen 

inzake het verbruik van zelf opgewekte 

energie teneinde dit gebruik te bevorderen 

en de rechten van de consumenten te 

beschermen; 

80. spoort de lidstaten ertoe aan de verdere 

ontwikkeling en uitbreiding van inheemse 

lokale en regionale hernieuwbare 

energiebronnen en van lokale en regionale 

distributienetten en 

stadsverwarmingsnetten te bevorderen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Amendement  52 

Roger Helmer, David Coburn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 96 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

96. is van oordeel dat het bedrijfsleven 

eerst duidelijke signalen van 

beleidsmakers moet krijgen voordat de 

noodzakelijke investeringen voor het 

verwezenlijken van de 

energiedoelstellingen zullen worden 

gedaan; wijst daarom op de noodzaak van 

ambitieuze doelstellingen en een wettelijk 

kader dat innovatie bevordert zonder 

onnodige administratieve lasten te creëren 

om energie-efficiëntie op de best 

mogelijke manier te bevorderen binnen 

een nationale context; 

Schrappen 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Amendement  53 

Roger Helmer, David Coburn 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 108 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

108. is van mening dat de ontwikkeling 

van hernieuwbare energiebronnen van 

essentieel belang is voor de energie-unie, 

gelet op de energiekosten; benadrukt de 

cruciale rol die hernieuwbare 

energiebronnen in de EU spelen met het 

oog op de verwezenlijking van 

energiezekerheid en politieke en 

economische onafhankelijkheid door de 

behoefte aan energie-invoer te 

verminderen; onderstreept de cruciale rol 

van hernieuwbare energiebronnen voor 

het verbeteren van de luchtkwaliteit, het 

scheppen van banen en het aanjagen van 

de groei; is van mening dat hernieuwbare 

energiebronnen goed zijn voor duurzame, 

concurrerende en betaalbare energie en 

belangrijk zijn voor het streven naar 

Europees leiderschap op het gebied van 

groene economie en de ontwikkeling van 

nieuwe industrieën en technologieën; 

benadrukt in dit opzicht dat de huidige 

energiemarktstructuur moet worden 

verbeterd om hernieuwbare 

energiebronnen te integreren in de markt; 

benadrukt dat de productiekosten van 

hernieuwbare energiebronnen de laatste 

jaren aanzienlijk zijn gedaald; benadrukt 

het belang van de ontwikkeling van 

grensoverschrijdende infrastructuur en de 

bevordering van onderzoek en innovatie 

108. benadrukt dat de EU, ondanks de 

grote onzekerheid omtrent de theorie van 

de IPCC over klimaatverandering, enorm 

veel geld heeft verspild aan dure en 

intermitterende hernieuwbare bronnen, 

de energieprijs heeft opgedreven en het 

concurrentievermogen van de Europese 

industrie heeft ondermijnd; 
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op het gebied van de ontwikkeling van 

slimmere energienetten en nieuwe 

energieopslagmethodes, alsook flexibele 

opwekkingstechnologieën, voor de 

integratie van hernieuwbare 

energiebronnen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Amendement  54 

Roger Helmer, David Coburn 

namens de EFDD-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 en dat de 

vraag of een lidstaat zijn economie wil 

decarboniseren een soeverein besluit van 

elke lidstaat is; 

Or. en 

 

 


