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9.12.2015 A8-0341/77 

Amendement  77 

Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

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, 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 slimme 

netten, vraagzijdebeheersystemen en 

elektrische opslagcapaciteit, om te kunnen 

omgaan met een verbeterde productie van 

hernieuwbare energie en 

gedecentraliseerde energieproductie; 

herinnert er tegelijkertijd aan dat het 

belangrijk is om technologieën van 

hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) te 

overwegen als manier om de niet-

constante beschikbaarheid van 

hernieuwbare energiebronnen op te 

vangen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Amendement  78 

Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 140 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

140. benadrukt dat kernenergie moet 

worden gesteund door de financiële 

mechanismen van de EU of vanuit de 

financiële instellingen van de EU; 

Schrappen 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Amendement  79 

Dario Tamburrano 

namens de EFDD-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; 

Schrappen 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Amendement  80 

Dario Tamburrano 

namens de EFDD-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; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


