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9.12.2015 A8-0341/58 

Amendement  58 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. wijst er nogmaals op dat energie een 

openbaar goed van sociaal belang is en 

dat de EU daarom gepaste aandacht dient 

te schenken aan de kwestie van energie-

armoede, en concrete maatregelen moet 

bevorderen om dit probleem aan te 

pakken; benadrukt daarom dat de 

energie-unie gelijke toegang tot energie 

voor iedereen moet waarborgen, moet 

bijdragen aan betaalbare energieprijzen 

ten behoeve van de consumenten, 

verbindingen en energie-infrastructuur 

moet bevorderen die een strategische rol 

ten behoeve van de bevolking vervullen, 

en overheidscontrole en -regulering moet 

versterken; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/59 

Amendement  59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. is van oordeel dat toepassing van 

de techniek van hydrofracturering in de 

Unie risico's en negatieve gevolgen met 

zich meebrengt voor het klimaat, het 

milieu en de volksgezondheid, en de 

verwezenlijking van de 

langetermijndoelstellingen van de EU op 

het gebied van het koolstofarm maken van 

de energievoorziening in gevaar brengt; is 

voorts van oordeel dat hydrofracturering 

geen veelbelovende technologie is, gezien 

het feit dat onconventionele brandstoffen 

slechts in beperkte mate een oplossing 

kunnen bieden voor de toekomstige vraag 

naar energie in Europa en 

hydrofracturering bovendien hoge 

investerings- en exploitatiekosten met zich 

meebrengt; dringt er daarom bij de 

lidstaten op aan af te zien van alle aan de 

exploratie en winning van schaliegas 

gerelateerde activiteiten; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/60 

Amendement  60 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, 

Curzio Maltese, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 

134. erkent dat de keuze voor de 

energiemix primair een bevoegdheid van 

de lidstaten is, maar onderstreept ook de 

zorgen die leven bij het publiek over 

hydrofracturering en de negatieve 

gevolgen die deze technologie 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 de 

lidstaten moeten voldoen aan de hoogste 

klimaat-, milieu- en 

volksgezondheidsnormen; 
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betreffende de minimumbeginselen voor 

de exploratie en productie van 

koolwaterstoffen (zoals schaliegas) met 

gebruikmaking van 

grootvolumehydrofracturering te 

respecteren; 

Or. en 

 

 


