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9.12.2015 A8-0341/55 

Amendement  55 

Evžen Tošenovský 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. verzoekt de lidstaten om 

energiestrategieën voor de lange termijn te 

ontwikkelen, met het oog op de 

langetermijndoelstelling van een 

vermindering van de broeikasgasemissies 

met 80-95 % tegen 2050; 

3. verzoekt de lidstaten om 

energiestrategieën voor de lange termijn te 

ontwikkelen, met het oog op de 

langetermijndoelstelling van een 

vermindering van de broeikasgasemissies 

met 80-95 % tegen 2050, die hand in hand 

moeten gaan met vergelijkbare 

inspanningen van 's werelds grootste 

vervuilers;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/56 

Amendement  56 

Evžen Tošenovský 

namens de ECR-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 betreffende 

de interne markt en de regels in het kader 

15. acht het van groot belang dat de 

energie-unie een meer gecoördineerde 

benadering ten aanzien van derde landen 

met zich meebrengt; 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 betreffende 

de interne markt en de regels in het kader 
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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; 

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 A8-0341/57 

Amendement  57 

Evžen Tošenovský 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 174 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

174. vraagt de Commissie de verschillende 

subsidiërings- en 

financieringsinstrumenten expliciet in kaart 

te brengen, zoals het InvestEU-programma, 

de financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (projecten van 

gemeenschappelijk belang), O&O-

middelen, de structuurfondsen, de 

financieringsinstrumenten voor slimme 

netten (ERA-Net Plus), het Horizon 2020-

programma, de EIB, het Europees 

energieprogramma voor herstel (EEPR), de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen - energie (CEF-E), NER 300, 

het Fonds voor onderzoek inzake kolen en 

staal en Eurogia+, alsook de 

subsidiabiliteitsregels voor al deze 

programma's te verduidelijken;  

174. vraagt de Commissie de verschillende 

subsidiërings- en 

financieringsinstrumenten expliciet in kaart 

te brengen, zoals het InvestEU-programma, 

de financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (projecten van 

gemeenschappelijk belang), O&O-

middelen, de structuurfondsen, de 

financieringsinstrumenten voor slimme 

netten (ERA-Net Plus), het Horizon 2020-

programma, de EIB, het Europees 

energieprogramma voor herstel (EEPR), de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen - energie (CEF-E), NER 300, 

het Fonds voor onderzoek inzake kolen en 

staal en Eurogia+, alsook de 

subsidiabiliteitsregels voor al deze 

programma's te verduidelijken, die geen 

discriminatie mogen inhouden van de 

technologieën die bijdragen tot de 

verwezenlijking van de klimaat- 

energiedoelstellingen van de EU voor 

2030;  

Or. en 

 

 


