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Amendement  37 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

62. dringt er bij de Commissie op aan 

prioriteit te geven aan de geopolitieke 

onafhankelijkheid van de EU door 

eensgezinde onderhandelingsposities in te 

nemen ten aanzien van derde landen, met 

inbegrip van de tijdige herziening van de 

verordening inzake de veiligstelling van de 

aardgasvoorziening en van het besluit tot 

instelling van een mechanisme voor 

informatie-uitwisseling met betrekking tot 

intergouvernementele overeenkomsten op 

energiegebied; onderstreept het belang van 

de betaalbaarheid, duurzaamheid en 

zekerheid van de energievoorziening; 

benadrukt dat elke lidstaat het recht heeft te 

besluiten over zijn eigen energiemix; 

62. dringt er bij de Commissie op aan 

prioriteit te geven aan de geopolitieke 

onafhankelijkheid van de EU door 

eensgezinde onderhandelingsposities in te 

nemen ten aanzien van derde landen, met 

inbegrip van de tijdige herziening van de 

verordening inzake de veiligstelling van de 

aardgasvoorziening en van het besluit tot 

instelling van een mechanisme voor 

informatie-uitwisseling met betrekking tot 

intergouvernementele overeenkomsten op 

energiegebied; onderstreept het belang van 

de betaalbaarheid, duurzaamheid en 

zekerheid van de energievoorziening; 

benadrukt dat door het Verdrag wordt 

gewaarborgd dat elke lidstaat het recht 

heeft te besluiten over zijn eigen 

energiemix, maar dat regionale 

samenwerking (bijvoorbeeld in het 

Oostzeegebied, de Zuidoost-Europese 

regio, de Centraal- en West-Europese 

regio en het Noordzeegebied) kan leiden 

tot kostenbesparingen en voordelen voor 

het Europese energiesysteem; 

Or. en 
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Amendement  38 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

56. onderstreept dat de energie-unie kan 

worden verwezenlijkt door middel van 

intensiever EU-optreden op de volgende 

terreinen: een concurrerende interne 

energiemarkt, een krachtig Europees 

governancesysteem, onderzoek en 

innovatie, nieuwe investeringen ter 

verbetering van grensoverschrijdende 

infrastructuur en onderlinge 

hoogspanningsverbindingen die 

duurzaamheid en veiligheid opleveren voor 

een energieomschakeling waardoor de 

groei en werkgelegenheid een impuls 

krijgen en er op lange termijn lagere 

energieprijzen worden geboden voor 

huishoudens en de industrie, als gevolg 

waarvan energiearmoede wordt voorkomen 

en aangepakt; 

56. onderstreept dat de energie-unie kan 

worden verwezenlijkt door middel van 

intensiever EU-optreden op de volgende 

terreinen: een concurrerende interne 

energiemarkt, een krachtig Europees 

governancesysteem, onderzoek en 

innovatie, nieuwe investeringen ter 

verbetering van grensoverschrijdende 

infrastructuur en onderlinge 

hoogspanningsverbindingen die 

duurzaamheid en veiligheid opleveren voor 

een energieomschakeling waardoor de 

groei en werkgelegenheid een impuls 

krijgen en er op lange termijn lagere 

energiekosten worden geboden voor 

huishoudens en de industrie, als gevolg 

waarvan energiearmoede wordt voorkomen 

en aangepakt; 

Or. en 

 

 


