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9.12.2015 A8-0341/67 

Amendement  67 

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 

Visum 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien zijn resolutie van 15 december 

2015 over het bereiken van het streefcijfer 

van 10 % voor de interconnectie van 

elektriciteit – Het Europese 

elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020
1
, 

 

__________________________________ 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Amendement  68 

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 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. benadrukt dat een goed ontworpen 

toekomstig model voor de 

elektriciteitsmarkt in de EU dringend 

noodzakelijk is en gericht moet zijn op het 

bevorderen van de benodigde investeringen 

om de voorziening op de lange termijn te 

garanderen en op een meer op de markt 

gebaseerde en geoptimaliseerde, vanuit 
het oogpunt van de netwerkbeveiliging, 

integratie van hernieuwbare 

energiebronnen, daarbij ten volle rekening 

houdend met de veranderende aard van het 

aanbod van en de vraag naar energie, met 

inbegrip van de toegenomen verspreiding 

van micro-opwekking, vraag-

responstechnologie en het groeiende 

aandeel van hernieuwbare energie; wijst in 

dit verband op de noodzaak van 

gemeenschappelijke normen voor slimme 

netten, die een belangrijk element vormen 

van de inspanningen om een stabiele 

levering en vrij grensoverschrijdend 

verkeer van energie te waarborgen en op 

die manier bij te dragen tot de 

energiezekerheid; benadrukt in dit verband 

voorts de rol die de ontwikkeling van 

slimmere energienetten en nieuwe 

energieopslagfaciliteiten kan spelen bij het 

verhogen van het niveau van de toepassing 

van hernieuwbare energiebronnen op 

Europese schaal en het garanderen dat deze 

58. benadrukt dat een goed ontworpen 

toekomstig model voor de 

elektriciteitsmarkt in de EU dringend 

noodzakelijk is en gericht moet zijn op het 

bevorderen van de benodigde investeringen 

om de voorziening op de lange termijn te 

garanderen en op een optimale integratie 

van hernieuwbare energiebronnen uit het 

oogpunt van de netstabiliteit, daarbij ten 

volle rekening houdend met de 

veranderende aard van het aanbod van en 

de vraag naar energie, met inbegrip van de 

toegenomen verspreiding van micro-

opwekking, vraag-responstechnologie en 

het groeiende aandeel van hernieuwbare 

energie; wijst in dit verband op de 

noodzaak van gemeenschappelijke normen 

voor slimme netten, die een belangrijk 

element vormen van de inspanningen om 

een stabiele levering en vrij 

grensoverschrijdend verkeer van energie te 

waarborgen en op die manier bij te dragen 

tot de energiezekerheid; benadrukt in dit 

verband voorts de rol die de ontwikkeling 

van slimmere energienetten en nieuwe 

energieopslagfaciliteiten kan spelen bij het 

verhogen van het niveau van de toepassing 

van hernieuwbare energiebronnen op 

Europese schaal en het garanderen dat deze 

infrastructuur samen met regionale 

hernieuwbare-energiehubs wordt 
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infrastructuur samen met regionale 

hernieuwbare-energiehubs wordt 

ontwikkeld; 

ontwikkeld; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Amendement  69 

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 59 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  59 bis. is tevreden met zijn resolutie van 

15 december 2015 over het bereiken van 

het streefcijfer van 10 % voor de 

interconnectie van elektriciteit – Het 

Europese elektriciteitsnet voorbereiden 

voor 2020, 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Amendement  70 

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 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 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, slimme netten op nationaal, 

regionaal en lokaal niveau, 

vraagzijdebeheer, energieopslagcapaciteit 

en flexibele opwekking van stroom / 

stroom-naar-gas / stroom-naar-warmte, 

om te kunnen omgaan met een verbeterde 

productie van hernieuwbare energie en 

gedecentraliseerde energieproductie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Amendement  71 

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 107 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  107 bis. herinnert eraan dat de beperking 

van de stijging van de mondiale 

temperatuur met gemiddeld 2° C geen 

garantie biedt dat aanzienlijke negatieve 

invloeden op het klimaat zullen worden 

voorkomen; benadrukt het feit dat de 

uitfasering van de wereldwijde 

koolstofemissies tegen 2050 of kort 

daarna nodig is om de wereld op een 

kosteneffectief emissietraject te houden 

dat verenigbaar is met de doelstelling van 

minder dan 2° C;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Amendement  72 

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 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. 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 leidt 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 

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; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Amendement  73 

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 139 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

139. merkt op dat kernenergie in 2014 

goed was voor 27 % van de 

elektriciteitsmix van de EU en meer dan 

de helft van alle koolstofarme stroom in 

de EU, dat 130 van de 132 kerncentrales 

in de EU tegen 2050 zullen zijn 

ontmanteld, waardoor er binnen de 

elektriciteitsmix van de EU een enorme 

kloof ontstaat in koolstofarme stroom en 

stroom op basislastniveau; erkent dat 

sommige lidstaten ervoor hebben gekozen 

kernenergie af te schaffen, terwijl overige 

lidstaten juiste nieuwe kernenergie willen 

ontwikkelen om te voldoen aan de 

energie- en klimaatdoelstellingen op 

nationaal en EU-niveau, en verzoekt de 

Commissie ervoor te zorgen dat de EU 

voorziet in een kader waarbinnen 

lidstaten die streven naar nieuwe 

kernenergie, dit ook kunnen 

verwezenlijken binnen de EU-

voorschriften voor de interne markt en de 

mededinging; 

139. merkt op dat elektriciteit uit 

hernieuwbare bronnen in 2013 goed was 

voor 26 % van de totale bruto-elektriciteit 

van de EU; merkt op dat tussen 1990 en 

2012 de totale elektriciteitsopwekking uit 

hernieuwbare bronnen is toegenomen met 

177 %; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Amendement  74 

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 141 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

141. merkt op dat kernenergie een van de 

belangrijkste bijdragen levert van het 

Europese energiestelsel en garant staat 

voor een lagere uitstoot van CO2, terwijl 

tegelijk de afhankelijkheid van import 

wordt teruggebracht, een stabiele 

productie wordt gewaarborgd van 

elektriciteit die de interne markt kan 

bedienen, en een stabiele basis wordt 

geboden voor een energiestelsel waarin 

hernieuwbare energie geleidelijk wordt 

geïntegreerd; 

141. merkt op dat kernenergie valt onder 

het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie (Euratom); herinnert eraan 

dat de rol van het Parlement in de 

besluitvorming in het kader van het 

Euratomverdrag beperkt is, aangezien het 

enkel beschikt over raadgevende 

bevoegdheden; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Amendement  75 

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 142 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

142. verzoekt de lidstaten die kernenergie 

afbouwen te garanderen dat deze wordt 

vervangen door een energieproductie die 

in gelijke mate kan bijdragen aan de 

energievoorziening en tot de stabilisering 

van het gemeenschappelijke productie- en 

distributiesysteem; 

142. herinnert eraan dat in de schriftelijke 

verklaring van de Commissie van 2003 en 

de aanbeveling van de Commissie van 

24 oktober 2006 (2006/851/Euratom) 

betreffende de ontmanteling van 

nucleaire installaties wordt verklaard dat 

"een gescheiden ontmantelingsfonds met 

passend toezicht op het voorzichtige 

gebruik ervan" de voorkeursoptie voor 

alle nucleaire installaties is, en verzoekt 

de Commissie om deze aanpak te vertalen 

in een wettelijk bindende rechtshandeling; 

Or. en 

 

 


