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13.6.2017 A8-0208/50 

Amendement  50 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 

voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen. 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Wat de reductie van de in de EU 

uitgestoten broeikasgassen betreft, 

schaarde de Europese Raad zich in zijn 

conclusies van 23-24 oktober 2014 over 

het kader voor het klimaat- en 

energiebeleid 2030 achter een bindend 

streefcijfer van ten minste 40 % eigen 

reductie van broeikasgasemissies voor de 

gehele economie tegen 2030 ten opzichte 

van 1990, en dit is in de bijeenkomst in 

maart 2016 opnieuw bevestigd. In de 

zitting van de Raad Milieu op 6 maart 

2015 is deze bijdrage van de Unie en haar 

lidstaten formeel goedgekeurd als hun 

voorgenomen nationaal vastgestelde 

bijdrage. 

Schrappen 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/51 

Amendement  51 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 

voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen. 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In zijn conclusies van oktober 

2014 voorzag de Europese Raad dat het 

streefcijfer collectief door de Unie op de 

meest kosteneffectieve wijze moet worden 

gehaald en dat de sectoren die onder het 

emissiehandelssysteem vallen (de ETS-

sectoren) en de niet-ETS-sectoren tegen 

2030 een emissiereductie met 

respectievelijk 43 % en 30 % ten opzichte 

van 2005 tot stand moeten brengen, 

waarbij de inspanningen worden verdeeld 

op basis van het relatieve bruto 

binnenlands product (bbp) per hoofd van 

de bevolking. Alle economische sectoren 

moeten tot de verwezenlijking van deze 

emissiereducties bijdragen en alle 

lidstaten moeten aan deze inspanning 

deelnemen, waarbij overwegingen van 

billijkheid en solidariteit op een 

evenwichtige manier in aanmerking 

moeten worden genomen; de nationale 

streefcijfers binnen de groep lidstaten met 

een bbp per hoofd van de bevolking dat 

hoger ligt dan het gemiddelde van de Unie 

moeten evenredig worden aangepast met 

het oog op een billijke en evenwichtige 

weerspiegeling van de kosteneffectiviteit. 

De verwezenlijking van deze 

broeikasgasemissiereducties moet de 

efficiëntie en innovatie in de Europese 

Schrappen 
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economie versterken en in het bijzonder 

verbeteringen in met name de bouwsector, 

de landbouw, het afvalbeheer en het 

vervoer stimuleren, voor zover deze onder 

het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/52 

Amendement  52 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 

voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen. 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Op 10 juni 2016 heeft de 

Commissie het voorstel gepresenteerd 

voor bekrachtiging van de Overeenkomst 

van Parijs door de EU. Dit 

wetgevingsvoorstel is onderdeel van de 

tenuitvoerlegging van de verbintenis van 

de EU in het kader van de Overeenkomst 

van Parijs. De verbintenis van de Unie om 

de emissies voor de gehele economie te 

verminderen is in de op 6 maart 2015 bij 

het secretariaat van het UNFCCC 

ingediende voorgenomen nationaal 

vastgestelde bijdrage van de Unie en haar 

lidstaten bevestigd. 

Schrappen 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/53 

Amendement  53 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 

voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen. 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De Overeenkomst van Parijs 

vervangt de aanpak die in het kader van 

het Protocol van Kyoto van 1997 is 

aangenomen en die na 2020 niet zal 

worden gehandhaafd. 

(4) Er zij op gewezen dat de EU met 

haar klimaat- en energiebeleid de fouten 

uit het verleden blijft herhalen. Terwijl de 

hele wereld, onder aanvoering van de VS, 

aan vooruitgang en welvaart werkt, blijft 

de EU de enige leider in de zinloze strijd 

om de klimaatverandering. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/54 

Amendement  54 

Julia Reid 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 

voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs te voldoen. 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Voor de overschakeling naar 

schone energie zijn veranderingen in het 

investeringsgedrag en 

stimuleringsmaatregelen op alle 

beleidsgebieden noodzakelijk. Het is een 

essentiële prioriteit van de Unie om een 

veerkrachtige energie-unie tot stand te 

brengen om haar burgers betrouwbare, 

duurzame, concurrerende en betaalbare 

energie te leveren. Om dat te bereiken, is 

voortzetting van een ambitieus 

klimaatbeleid met deze verordening en 

vooruitgang betreffende andere aspecten 

van de energie-unie noodzakelijk, zoals in 

de kaderstrategie voor een 

schokbestendige energie-unie met een 

toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering is uiteengezet16. 

(5) Het is belangrijk erop te wijzen dat 

het enige effect van de enorme last van de 

klimaatregelgeving een opmerkelijke 

crisis voor het Europese bedrijfsleven zal 

zijn, dat offshore zal moeten gaan, mét 

meeneming van banen en emissies.  

_________________  

16 COM(2015)80  

Or. en 

 


