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9.12.2015 A8-0341/61 

Amendement  61 

Flavio Zanonato 

namens de S&D-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. 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 
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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; 

hebben op interconnectiecapaciteit, 

marktintegratie, vermindering van energie-

importen, mate van diversificatie, 

energieprijzen en -kosten, ontwikkeling 

van energieopwekking door lokale 

gemeenschappen, en energiearmoede en -

kwetsbaarheid; neemt kennis van de 

conclusies van de Energieraad van 

26 november 2015 over de 

bestuurssystemen van de energie-unie en 

vraagt de Commissie het Parlement en de 

Raad spoedig een wetgevingsvoorstel te 

doen waarin rekening wordt gehouden 

met de conclusies van de Raad en het in 

dit verslag geuite standpunt van het 

Parlement; is het met de conclusies van de 

Raad eens dat de nationale energie- en 

klimaatplannen voor de periode 2021-

2030 niet alleen op het behalen van de 

doelstellingen voor 2030 gericht moeten 

zijn, maar ook een perspectief op de 

langere termijn moeten weerspiegelen, 

vooral de in de EU overeengekomen 

belofte om emissies tegen 2050 te verlagen 

met 80 à 95 % in vergelijking met het 

niveau van 1990; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Amendement  62 

Flavio Zanonato 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de energie-unie een 

integrale aanpak moet hanteren die gericht 

is op aspecten als de totstandbrenging van 

een volledig geïntegreerde interne 

energiemarkt, voorzieningszekerheid, 

optimaal gebruik van de energiebronnen 

van de EU, matiging van de energievraag, 

vermindering van de broeikasgasemissies 
op basis van hoofdzakelijk hernieuwbare 

energiebronnen en een EU-brede 

koolstofmarkt, evenals onderzoek en 

innovatie ten behoeve van leiderschap op 

het gebied van energietechnologie; 

onderstreept dat de burgers centraal moeten 

staan in de energie-unie en moeten worden 

voorzien van zekere, duurzame en 

betaalbare energie; 

5. benadrukt dat de energie-unie een 

integrale aanpak moet hanteren die gericht 

is op aspecten als de totstandbrenging van 

een volledig geïntegreerde interne 

energiemarkt, voorzieningszekerheid, 

optimaal gebruik van de energiebronnen 

van de EU, matiging van de energievraag, 

decarbonisatie op basis van hoofdzakelijk 

hernieuwbare energiebronnen en een EU-

brede koolstofmarkt, evenals onderzoek en 

innovatie ten behoeve van leiderschap op 

het gebied van energietechnologie; 

onderstreept dat de burgers centraal moeten 

staan in de energie-unie en moeten worden 

voorzien van zekere, duurzame en 

betaalbare energie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Amendement  63 

Flavio Zanonato 

namens de S&D-Fractie 

Morten Helveg Petersen 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herhaalt zijn steun voor de 

doelstellingen van 2030 op het gebied van 

klimaat en energie, te weten een 

vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen met 40 %, verhoging van 

het aandeel van hernieuwbare energie in de 

Europese energiemix tot 27 % en 

vergroting van de energie-efficiëntie met 

30 %; 

6. erkent de zwakke doelstellingen van de 

Europese Raad voor 2030 op het gebied 

van klimaat en energie, namelijk een 

vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen met 40 %, verhoging van 

het aandeel van hernieuwbare energie in de 

Europese energiemix tot 27 % en 

vergroting van de energie-efficiëntie met 

27 %; herinnert eraan dat het Parlement 

herhaaldelijk heeft aangedrongen op 

bindende klimaat- en 

energiedoelstellingen voor 2030 met ten 

minste 40 % minder binnenlandse 

broeikasgasemissies, ten minste 30 % 

hernieuwbare energie en 40 % energie-

efficiëntie, die aan de hand van 

afzonderlijke nationale streefcijfers 

moeten worden uitgevoerd; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Amendement  64 

Flavio Zanonato 

namens de S&D-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. verzoekt de Commissie maatregelen 

vast te stellen om de energie-invoer en de 

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 

terug te dringen en hierover regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren; 

benadrukt de belangrijke rol van energie-

efficiëntie en hernieuwbare 

energiebronnen als de belangrijkste 

instrumenten voor het verminderen van 

de afhankelijkheid van ingevoerde 

energie, alsmede de noodzaak van goed te 

handhaven bindende doelstellingen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Amendement  65 

Flavio Zanonato 

namens de S&D-Fractie 

Morten Helveg Petersen 

namens de ALDE-Fractie 

Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 89 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

89. merkt op dat in de conclusies van de 

Europese Raad van 23 en 24 oktober 2014 

wordt verklaard dat een indicatief 

streefcijfer van ten minste 27 % wordt 

vastgelegd voor de verbetering van de 

energie-efficiëntie tot 2030 en dat dit 

tegen 2020 zal worden geëvalueerd, 

waarbij een ambitieus EU-streefcijfer van 

30 % voor ogen wordt gehouden; 

herinnert aan de resoluties van het 

Parlement hierover; neemt nota van de 

toezegging van de Commissie om het 

streefcijfer van 30 % voor ogen te houden 

bij de herziening van de richtlijn inzake 

energie-efficiëntie; wijst erop dat de 

lidstaten flexibiliteit nodig hebben met 

betrekking tot de maatregelen en 

methoden om deze doelstelling te 

verwezenlijken; onderstreept dat energie-

efficiëntie en hernieuwbare energie een 

belangrijke rol zullen spelen bij het 

verwezenlijken van het langetermijndoel 

van de EU om de broeikasgasemissies op 

een kosteneffectieve manier terug te 

dringen; herhaalt dat de EU moet 

89. herinnert aan de resoluties van het 

Europees Parlement van 5 februari 2014, 

26 november 2014 en 15 oktober 2015, 

waarin het Parlement heeft gevraagd om 

drie bindende energie- en 

klimaatdoelstellingen voor 2030, in het 

bijzonder de energie-

efficiëntiedoelstelling van 40 %; 

benadrukt dat de energie-

efficiëntiedoelstelling van de EU voor de 

periode na 2020 bindend moet zijn en 

moet worden verwezenlijkt door middel 

van individuele nationale doelstellingen; 

dringt er bij de Commissie op aan 

verschillende energie-efficiëntiescenario's 

voor 2030 te ontwikkelen, ook voor de 

door het Parlement bepaalde doelstelling 

van 40 %; dringt er bij de Raad, die heeft 

opgeroepen tot een EU-brede doelstelling 

van ten minste 27 %, op aan om zijn 

doelstelling naar boven bij te stellen in 

overeenstemming met de door het 

Parlement aangenomen doelstelling; 
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vasthouden aan haar onvoorwaardelijke 

doelstelling van een emissiereductie van 

ten minste 40 % tegen 2030; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Amendement  66 

Flavio Zanonato 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 150 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

150. merkt op dat verbeterde 

prestatienormen voor voertuigen en 

verbeterde brandstofefficiëntie cruciaal zijn 

zowel om de EU minder afhankelijk te 

maken van olie als om de 

broeikasgasemissies te verminderen, en 

verzoekt daarom het bedrijfsleven, de 

lidstaten en de Commissie hun 

inspanningen op dit terrein voort te zetten 

en te bespoedigen; verzoekt de Commissie 

de CO2-emissienormen voor auto's en 

vrachtwagens voor de periode na 2020 te 

herzien; merkt echter op dat alternatieve 

brandstoffen, elektrificatie met 

hernieuwbare elektriciteit en de 

bevordering van duurzamere 

vervoerswijzen de langetermijnoplossing 

bieden om de uitstoot van de 

vervoerssector terug te dringen en te 

zorgen voor een vermindering van de 

energievraag en de diversificatie van de 

voorziening; 

150. merkt op dat verbeterde 

prestatienormen voor voertuigen en 

verbeterde brandstofefficiëntie cruciaal zijn 

zowel om de EU minder afhankelijk te 

maken van olie als om de 

broeikasgasemissies te verminderen, en 

verzoekt daarom het bedrijfsleven, de 

lidstaten en de Commissie hun 

inspanningen op dit terrein voort te zetten 

en te bespoedigen en er, in het licht van de 

recente schandalen, voor te zorgen dat 

emissietesten niet alleen nauwkeurig zijn, 

maar ook reële verkeersomstandigheden 

weerspiegelen; verzoekt de Commissie de 

CO2-emissienormen voor auto's en 

vrachtwagens voor de periode na 2020 te 

herzien; merkt echter op dat alternatieve 

brandstoffen, elektrificatie met 

hernieuwbare elektriciteit en de 

bevordering van duurzamere 

vervoerswijzen de langetermijnoplossing 

bieden om de uitstoot van de 

vervoerssector terug te dringen en te 

zorgen voor een vermindering van de 

energievraag en de diversificatie van de 

voorziening; 

Or. en 

 

 


