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Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt 

2015/2322(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. onderstreept dat de lage 

groothandelsprijzen voor stroom in de 

meeste delen van Europa wijzen op een 

situatie van overcapaciteit; merkt op dat 

deze prijzen daarom momenteel niet 

aanzetten tot investeringen in nieuwe 

capaciteit, energie-efficiëntie of 

vraagresponsbeheer; 

Or. en 
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Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt 

2015/2322(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

49. steunt de groei van het aandeel 

hernieuwbare energiebronnen in de EU; 

benadrukt het belang van stabiele en 

kosten-effectieve steunregelingen ten 

behoeve van hernieuwbare energie voor de 

investeringen op lange termijn en is van 

mening dat deze regelingen op korte 

termijn moeten kunnen worden aangepast 

en moeten worden afgestemd op de 

nationale behoeften en omstandigheden, 

zodat subsidies voor rijpe hernieuwbare 

technologieën geleidelijk kunnen worden 

afgebouwd; is verheugd over het feit dat 

een aantal technologieën voor 

hernieuwbare energie qua kosten snel zal 

kunnen concurreren met conventionele 

manieren van opwekking; wijst erop dat 

erop moet worden toegezien dat 

steunregelingen goed in elkaar zitten en dat 

de gevolgen voor energie-intensieve 

bedrijfstakken en het risico van 

koolstoflekkage tot een minimum worden 

beperkt; 

49. steunt de groei van het aandeel 

hernieuwbare energiebronnen in de EU; 

benadrukt het belang van stabiele en 

kosten-effectieve steunregelingen ten 

behoeve van hernieuwbare energie voor de 

investeringen op lange termijn en is van 

mening dat deze regelingen op korte 

termijn moeten kunnen worden aangepast 

en moeten worden afgestemd op de 

nationale behoeften en omstandigheden; 

wijst erop dat steunregelingen, mits goed 

doordacht, nuttig zijn geweest bij het snel 

verlagen van de kosten van een aantal 

technologieën voor hernieuwbare energie 

die qua kosten snel zullen kunnen 

concurreren met conventionele manieren 

van opwekking; is van mening dat in het 

licht van het veelvuldige marktfalen dat 

momenteel wordt waargenomen, een 

stabiele inkomstenstroom voor 

hernieuwbare energie moet worden 

gehandhaafd en dat de hernieuwbare 

energiebronnen in het nieuwe 

energiebestel moeten kunnen reageren op 

marktsignalen; wijst erop dat erop moet 

worden toegezien dat steunregelingen goed 

in elkaar zitten en dat de gevolgen voor 

energie-intensieve bedrijfstakken en het 

risico van koolstoflekkage tot een 

minimum worden beperkt; 

Or. en 


