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11.1.2018 A8-0392/328 

Amendement  328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Bijgevolg is het passend om op 

Unieniveau een bindend streefcijfer van ten 

minste 27 % voor het aandeel 

hernieuwbare energie vast te stellen. De 

lidstaten moeten bepalen hoe zij in het 

kader van hun geïntegreerde nationale 

energie- en klimaatplannen zullen 

bijdragen tot de verwezenlijking van dit 

streefdoel door middel van de in 

Verordening [governance] vastgestelde 

governanceprocedure. 

(7) Bijgevolg is het passend om op 

Unieniveau een bindend streefcijfer van ten 

minste 35 % voor het aandeel 

hernieuwbare energie vast te stellen en dat 

vergezeld te doen gaan van nationale 

bindende streefcijfers. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Amendement  329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In deze richtlijn wordt een 

gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 

het bevorderen van energie uit 

hernieuwbare bronnen. Voorts wordt een 

bindend streefcijfer op Unieniveau 

vastgesteld voor het totale aandeel van 

energie uit hernieuwbare bronnen in het 

bruto-eindverbruik van energie in 2030. Zij 

stelt ook regels vast voor financiële steun 

aan uit hernieuwbare bronnen opgewekte 

elektriciteit en aan het gebruik van 

hernieuwbare energie in de verwarmings- 

en koelings- en vervoersectoren, regionale 

samenwerking tussen lidstaten onderling 

en met derde landen, garanties van 

oorsprong, administratieve procedures en 

voorlichting en opleiding. Zij stelt 

duurzaamheidscriteria en criteria inzake 

broeikasgasemissiereductie vast voor 

biobrandstoffen, vloeibare biomassa en 

biomassabrandstoffen. 

In deze richtlijn wordt een 

gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 

het bevorderen van energie uit 

hernieuwbare bronnen. Voorts wordt een 

bindend minimumstreefcijfer op 

Unieniveau vastgesteld voor het totale 

aandeel van energie uit hernieuwbare 

bronnen in het bruto-eindverbruik van 

energie in 2030. Dat streefcijfer van de 

Unie moet gezamenlijk worden 

verwezenlijkt door de lidstaten middels 

bindende nationale streefcijfers. Zij 

stelt ook regels vast voor financiële steun 

aan uit hernieuwbare bronnen opgewekte 

elektriciteit, aan hernieuwbare-

energiegemeenschappen en aan het 

gebruik van hernieuwbare energie in de 

verwarmings- en koelings- en 

vervoersectoren, regionale samenwerking 

tussen lidstaten onderling en met derde 

landen, garanties van oorsprong, 

administratieve procedures en voorlichting 

en opleiding, en toegang tot het 

elektriciteitsnet en infrastructuur voor 

verwarming en koeling voor energie uit 

hernieuwbare bronnen. Zij stelt 

duurzaamheidscriteria en criteria inzake 

broeikasgasemissiereductie vast voor 

biobrandstoffen, vloeibare biomassa en 

biomassabrandstoffen. 
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Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Amendement  330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Algemeen bindend streefcijfer op 

Unieniveau voor 2030 

Algemeen bindend streefcijfer op 

Unieniveau en bindende nationale 

streefcijfers voor 2030 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Amendement  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen er samen voor 

dat het aandeel energie uit hernieuwbare 

bronnen in het bruto-eindverbruik van 

energie in de Unie in 2030 minstens 27 % 

bedraagt. 

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn 

aandeel energie uit hernieuwbare 

bronnen, berekend overeenkomstig deze 

richtlijn, in het bruto-eindverbruik van 

energie in 2030 minstens gelijk is aan zijn 

nationaal algemeen streefcijfer voor het 

aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 

voor dat jaar, zoals uiteengezet in 

bijlage I, deel A, vierde kolom van de 

tabel. Zulke bindende nationale 

streefcijfers stemmen overeen met het 

bindend streefcijfer op Unieniveau van 

een aandeel energie uit hernieuwbare 

bronnen van minstens 35 % in het bruto-

eindverbruik van energie in de Unie in 

2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Amendement  332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De respectieve bijdragen van de 

lidstaten aan dit algemeen streefcijfer 

voor 2030 worden vastgesteld en 

meegedeeld aan de Commissie als 

onderdeel van hun geïntegreerde 

nationale energie- en klimaatplannen 

overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 5 

en de artikelen 9 tot en met 11 van 

Verordening [governance]. 

Schrappen 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Amendement  333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie ondersteunt het 

hoge ambitieniveau van de lidstaten door 

middel van een kader dat een intensiever 

gebruik van EU-middelen mogelijk maakt, 

met name van financieringsinstrumenten, 
voornamelijk om de kapitaalkosten van 

projecten op het gebied van hernieuwbare 

energie te verlagen. 

4. De Commissie ondersteunt het 

hoge ambitieniveau van de lidstaten door 

middel van een kader dat een intensiever 

gebruik van EU-middelen mogelijk maakt, 

voornamelijk om de kapitaalkosten van 

projecten op het gebied van hernieuwbare 

energie te verlagen. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Amendement  334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 18 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De lidstaten zetten zich in voor de 

bevordering van hoogwaardige 

werkgelegenheid in de sector. Hiertoe 

ontwikkelen de lidstaten samen met de 

sociale partners een algemene strategie 

voor scholing en ontwikkeling van 

vaardigheden in de hernieuwbare-

energiesector. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Amendement  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

14. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot vaststelling 

van de regels voor het monitoren van de 

werking van het in dit artikel bedoelde 

systeem. 

14. Om de twee jaar beoordelen de 

lidstaten de werking van hun regelingen 

inzake garanties van oorsprong en 

brengen zij hierover verslag uit. Deze 

verslagen worden openbaar gemaakt en 

bevatten een onafhankelijke beoordeling 

van hun bijdrage aan de ontwikkeling van 

het gebruik van hernieuwbare energie. De 
Commissie is bevoegd om overeenkomstig 

artikel 32 gedelegeerde handelingen vast te 

stellen tot vaststelling van de regels voor 

het monitoren van de werking van het in 

dit artikel bedoelde systeem. 

Or. en 



 

AM\1143327NL.docx  PE614.327v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.1.2018 A8-0392/336 

Amendement  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Deel A 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Totale nationale streefcijfers voor het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-

eindverbruik van energie in 20201 

A. Algemene nationale doelstellingen 

 Aandeel energie uit hernieuwbare 

bronnen in het bruto-eindverbruik 

van energie, 2005 (S2005) 

Streefcijfer voor het aandeel energie uit 

hernieuwbare bronnen in het bruto-

eindverbruik van energie, 2020 (S2030) 

België 2,2 % 13 % 

Bulgarije 9,4 % 16 % 

Tsjechië 6,1 % 13 % 

Denemarken 17,0 % 30 % 

Duitsland 5,8 % 18 % 

Estland 18,0 % 25 % 

Ierland 3,1 % 16 % 

Griekenland 6,9 % 18 % 

Spanje 8,7 % 20 % 

Frankrijk 10,3 % 23 % 

Kroatië 12,6 %  20 %  

Italië 5,2 % 17 % 

Cyprus 2,9 % 13 % 

Letland 32,6 % 40 % 

Litouwen 15,0 % 23 % 

Luxemburg 0,9 % 11 % 

Hongarije 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Nederland 2,4 % 14 % 

Oostenrijk 23,3 % 34 % 

Polen 7,2 % 15 % 

Portugal 20,5 % 31 % 

Roemenië 17,8 % 24 % 

                                                 
1 In de richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming wordt beklemtoond dat er, met het oog op 

het halen van de nationale doelstellingen uiteengezet in deze bijlage, behoefte blijft aan nationale 

steunregelingen ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen. 
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Slovenië 16,0 % 25 % 

Slowakije 6,7 % 14 % 

Finland 28,5 % 38 % 

Zweden 39,8 % 49 % 

Verenigd 

Koninkrijk 

1,3 % 15 % 

 

Amendement 

Totale nationale streefcijfers voor het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-

eindverbruik van energie in 20301 

A. Algemene nationale doelstellingen 

 Aandeel energie uit hernieuwbare 

bronnen in het bruto-eindverbruik 

van energie, 2005 (S2005) 

Streefcijfer voor het aandeel energie uit 

hernieuwbare bronnen in het bruto-

eindverbruik van energie, 2030 (S2030) 

België 2,2 % 26 % 

Bulgarije 9,4 % 29 % 

Tsjechië 6,1 % 26 % 

Denemarken 17,0 % 45 % 

Duitsland 5,8 % 34 % 

Estland 18,0 % 38 % 

Ierland 3,1 % 33 % 

Griekenland 6,9 % 33 % 

Spanje 8,7 % 36 % 

Frankrijk 10,3 % 38 % 

Kroatië  12,6 %  34 % 

Italië 5,2 % 32 % 

Cyprus 2,9 % 27 % 

Letland 32,6 % 52 % 

Litouwen 15,0 % 38 % 

Luxemburg 0,9 % 24 % 

Hongarije 4,3 % 27 % 

Malta 0,0 % 28 % 

Nederland 2,4 % 29 % 

Oostenrijk 23,3 % 48 % 

Polen 7,2 % 28 % 

Portugal 20,5 % 46 % 

Roemenië 17,8 % 39 % 

Slovenië 16,0 % 38 % 

Slowakije 6,7 % 27 % 

Finland 28,5 % 50 % 

Zweden 39,8 % 63 % 

Verenigd 

Koninkrijk 1,3 % 32 % 

                                                 
1 In order to be able to achieve the national objectives set out in this Annex, it is underlined that the State 

aid guidelines for environmental protection recognise the continued need for national mechanisms of 

support for the promotion of energy from renewable sources. 
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Or. en 

 

 


