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11.1.2018 A8-0402/322 

Amendement  322 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lage-emissiestrategieën op 

lange termijn en de in artikel 3 bedoelde 

geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen moeten onderling 

samenhangend zijn. 

3. De in artikel 3 bedoelde 

geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen stroken met de klimaat- en 

energiestrategieën op lange termijn. 

Or. en 

Motivering 

Deze AM komt overeen met AM 123 zoals aangenomen door ITRE en ENVI. 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten maken hun lage-

emissiestrategieën op lange termijn en de 

actualiseringen ervan onverwijld 

toegankelijk voor het publiek. 

4. De lidstaten en de Commissie 

ontwikkelen hun strategieën op open en 

transparante wijze en zorgen ervoor dat het 

publiek en alle relevante belanghebbenden 

de kans krijgen om deel te nemen aan de 

opstelling van de klimaat- en 

energiestrategieën op lange termijn, onder 

meer via het in artikel 24 bedoelde 

e‑platform. 

4 bis. De Commissie helpt de lidstaten bij 

de opstelling van hun 

langetermijnstrategieën door informatie te 

verstrekken over de stand van de 

onderliggende wetenschappelijke kennis 

en technologische ontwikkelingen die 

relevant zijn voor de verwezenlijking van 

de in artikel 1 bedoelde doelstellingen. De 

Commissie reikt de lidstaten best practices 

en richtsnoeren aan die zij kunnen 

gebruiken bij de ontwikkeling en 

uitvoering van hun strategieën. 

4 ter. De Commissie kan de lidstaten 

aanbevelingen doen om de collectieve 

verwezenlijking van de in artikel 1 

vermelde EU-doelstellingen te 

vergemakkelijken en hen te helpen bij 

hun inspanningen om hun 

langetermijnstrategieën op te stellen en 

uit te voeren. 

Or. en 
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