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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ lid / paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. Benoemingen in de enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende 

overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de wetgeving van de Unie met 

betrekking tot witwaspraktijken en belastingontwijking en -ontduiking 

 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Goedkeuring zonder stemming 

 

 

2. Protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon 

(kaderovereenkomst) *** 

Aanbeveling: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 501, 30, 45 

 

 

 

3. Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (de 

uitbreiding van 2004) *** 

Aanbeveling: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 498, 38, 50 

 

 

 

4. Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (de 

toetreding van Bulgarije en Roemenië) *** 

Aanbeveling: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 498, 33, 54 
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5. Protocol bij de Overeenkomst tussen de EU en Monaco waarbij wordt voorzien in 

de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * 

Verslag: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 549, 16, 23 

 

 

6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering: aanvraag EGF/2015/012 BE/Henegouwen machines 

Verslag: Victor Negrescu (A8-0207/2016) (gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte 
stemmen) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

een enkele stemming HS + 534, 45, 7 

 

 

7. Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn ***I 

Verslag: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

gehele tekst 42 commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 524, 25, 37 

 

Diversen 

Het verslag werd verwezen naar de bevoegde commissie tijdens de plenaire vergadering van 

19 januari 2016 (artikel 61, lid 2, van het Reglement). 

Amendement 42 komt in de plaats van de amendementen die tijdens deze vergadering zijn 

aangenomen. 
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8. Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de 

visserijen die deze bestanden exploiteren ***I 

Verslag: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

gehele tekst 65 commissie  +  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 480, 68, 39 

 

Diversen 

Het verslag werd verwezen naar de bevoegde commissie tijdens de plenaire vergadering van 

28 april 2015 (artikel 61, lid 2, van het Reglement). 

Amendement 65 komt in de plaats van de amendementen die tijdens deze vergadering zijn 

aangenomen. 
 

 

9. De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 

beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels * 

Verslag: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

1 commissie ES - 256, 322, 8 

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 498, 58, 35 
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10. De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 

beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van 

geregistreerde partnerschappen * 

Verslag: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

amendementen van de 

commissie ten 

principale 

1 commissie  -  

stemming: voorstel van de Commissie  +  

stemming: wetgevingsresolutie HS + 490, 68, 34 

 

 

 

11. Bloedbaden in Oost-Congo 

Ontwerpresoluties: B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-

0808/2016, B8-0809/2016 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0801/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

na § 3 1 GUE/NGL  -  

na § 4 2 GUE/NGL  -  

na § 13 3 GUE/NGL  -  

na § 17 4 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel)  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0801/2016  ECR  ↓  

B8-0802/2016  PPE  ↓  

B8-0804/2016  S&D  ↓  

B8-0805/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0807/2016  EFDD  ↓  

B8-0808/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0809/2016  ALDE  ↓  

 

Diversen 

Marian Harkin (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van de gezamenlijke ontwerpresolutie. 
 

 

12. Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied 

van onderwijs en opleiding (ET 2020) 

Verslag: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 51 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 479, 68, 39 

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 513, 51, 19 

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 513, 44, 22 

2/HS + 473, 84, 25 

3/HS + 466, 86, 26 

§ 57 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 519, 52, 13 

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 534, 24, 25 

2/HS + 475, 94, 13 

§ 59 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 518, 53, 15 

2/HS + 484, 81, 15 

§ 60 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 501, 59, 24 

§ 61 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 481, 89, 11 

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 524, 52, 8 

2/HS + 489, 78, 12 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 485, 77, 22 

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 467, 90, 27 

2/HS + 427, 124, 26 

§ 72 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 432, 94, 53 

§ 73 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 472, 96, 14 

§ 74 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 502, 55, 23 

§ 76 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 499, 81, 3 

2/HS + 529, 42, 4 

overweging E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 409, 108, 65 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: §§ 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76 

ECR: §§ 56, 58 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 69, 72, 73 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zowel op Europees als op nationaal niveau" 

2e deel deze woorden 
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§ 7 

1e deel "is tevreden met de versterking van de sturingsrol van de informele organen binnen 

ET 2020, alsmede met de instelling van feedbackprocessen waarbij de groep op 

hoog niveau, de groepen van directeuren-generaal en de werkgroepen aan elkaar 

worden gekoppeld;" 

2e deel "erkent de rol die middenveldorganisaties spelen door contacten te leggen met 

lokale, regionale en nationale belanghebbenden en burgers met betrekking tot 

Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding en vraagt dat zij 

financiële steun krijgen in het kader van Erasmus+ (KA3) en het Europees Sociaal 

Fonds;" 

 
§ 45 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "het Bolognaproces significante resultaten heeft 

opgeleverd en is van mening dat"  

2e deel deze woorden 

 
§ 56 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "om de juiste aanpak te vinden om vluchtelingen" 

en "vlot, volledig en duurzaam te integreren"  

2e deel "om de juiste aanpak te vinden om" en "vlot, volledig en duurzaam te integreren" 

3e deel "vluchtelingen en" 

 
§ 58 

1e deel "benadrukt het feit dat de ministeries van Onderwijs van de lidstaten en DG EAC 

van de Commissie moeten samenwerken om gelijke toegang tot hoogwaardig 

onderwijs te garanderen, met name door contact te leggen met de meest 

achtergestelden en met mensen met diverse achtergronden" 

2e deel "inclusief pas gearriveerde migranten, en door deze te integreren in een positieve 

leeromgeving" 

 
§ 59 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "vluchtelingen en asielzoekers"  

2e deel deze woorden 

 
§ 67 

1e deel "verzoekt de lidstaten inspanningen te leveren om snel mechanismen te ontwikkelen 

en ten uitvoer te leggen ter verbetering van het begrip en de identificatie van de 

kwalificaties van migranten" 

2e deel "vluchtelingen en asielzoekers, aangezien vele nieuwkomers in de EU geen bewijs 

hebben meegebracht van hun formele kwalificaties" 

 
§ 70 

1e deel "wijst erop dat niet-formeel en informeel leren, naast deelname aan sport en 

vrijwilligersactiviteiten, een belangrijke rol spelen voor het stimuleren van de 

ontwikkeling van burgerlijke, sociale en interculturele vaardigheden" 

2e deel "benadrukt het feit dat sommige landen aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt 

met de ontwikkeling van wettelijke kaders op dit gebied, terwijl andere 

moeilijkheden ondervinden om algemene valideringsstrategieën te creëren; 

benadrukt daarom het feit dat algemene strategieën voor validering moeten worden 

ontwikkeld" 
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§ 71 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "vluchtelingen en asielzoekers" 

2e deel deze woorden 

 
§ 76 

1e deel "benadrukt het feit dat onderwijs en opleiding een cruciale rol spelen voor de 

empowerment van vrouwen op alle terreinen van het leven; benadrukt het feit dat de 

genderkloven moeten worden aangepakt en dat de bijzondere behoeften van jonge 

vrouwen moeten worden erkend door opname van het genderperspectief in 

ET 2020;" 

2e deel "benadrukt het feit dat, aangezien gelijkheid tussen mannen en vrouwen een van de 

basiswaarden is van de EU, alle onderwijsinstellingen dit principe moeten steunen 

en onder hun studenten ten uitvoer moeten leggen, ter bevordering van tolerantie, 

non-discriminatie, actief burgerschap, sociale cohesie en interculturele dialoog" 

 
ENF: 

overweging E 

1e deel "overwegende dat onderwijs en opleiding een belangrijke rol kunnen spelen voor het 

aanpakken van armoede en sociale uitsluiting en dat het verruimen van de toegang 

tot een leven lang leren nieuwe mogelijkheden kan creëren voor laag opgeleiden, 

werklozen, personen met speciale behoeften, bejaarden" 

2e deel "en migranten" 

 
§ 63 

1e deel "steunt de idee van de invoering van helpdesks en richtsnoeren voor leraren, om snel 

hulp te bieden voor" en "omgang met diverse soorten diversiteit" 

2e deel "een positieve" en "en voor de bevordering van de interculturele dialoog in de klas" 

3e deel "alsmede sturing, wanneer zij geconfronteerd worden met studenten die dreigen te 

radicaliseren" 
 

 

13. Voortgangsverslag hernieuwbare energie 

Verslag: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 475, 97, 7 

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 20 1 meer dan 76 

leden 

HS + 311, 259, 10 

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 302, 270, 7 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 454, 84, 40 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 297, 276, 6 

3 +  

4 +  

§ 28 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3/HS + 305, 273, 3 

4/HS + 305, 261, 7 

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/HS - 184, 277, 117 

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 330, 251, 0 

3 +  

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 54 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 279, 300, 0 

§ 55 2 meer dan 76 

leden 

HS - 280, 280, 12 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/HS + 307, 262, 4 

3 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

na § 56 3 meer dan 76 

leden 

ES + 332, 235, 3 

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 69 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 76 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 78 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 79 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 381, 194, 2 

§ 86 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overweging D § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overweging F § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 329, 237, 2 

3 +  

overweging M § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 304, 258, 2 

3 +  

overweging O § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 217, 339, 10 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 444, 103, 23 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ECR: §§ 3 (1e deel), 23, 24 (2e deel), 28 (3e deel), 56 (2e deel) 

PPE: §§ 21 (2e deel), 28 (4e deel), 33 (2e deel), 79 

GUE/NGL: amendementen 1, 2 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: §§ 7, 12, 45, 70, 76 

ECR: §§ 21, 30, 34, 35, 41, 76, overweging M 

ENF: §§ 21, 70 

EFDD: §§ 62, 88 

GUE/NGL: § 12 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 9 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "waardoor subsidies voor rijpe hernieuwbare 

technologieën geleidelijk kunnen worden afgebouwd" 

2e deel deze woorden 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_NL.doc 15 PE 585.416 

§ 88 

1e deel "moedigt de lidstaten en de Commissie aan om het belang te onderstrepen van 

duurzaam bosbeheer, en bijgevolg van de centrale rol van bosbiomassa als een van 

de essentiële hernieuwbare grondstoffen waarmee de EU haar energiedoelstellingen 

kan halen;" 

2e deel "vestigt de aandacht op de toenemende vraag naar bosbiomassa, wat inhoudt dat 

duurzaam bosbeheer, overeenkomstig de bosbouwstrategie van de EU, verder moet 

worden versterkt en bevorderd, aangezien het van cruciaal belang is voor de 

ecosysteemfunctie van bossen, waaronder de opname van CO2 uit de atmosfeer;" 

"wijst daarom op de noodzaak van een evenwichtige exploitatie van in de EU 

gekweekte en uit derde landen ingevoerde grondstoffen, rekening houdend met de 

zeer lange regeneratietijd van hout;" 

 
ECR: 

§ 39 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "(actieve energieconsumenten, zoals huishoudens – 

zowel eigenaars als huurders –, instellingen en kleine bedrijven die hernieuwbare 

energie opwekken, hetzij individueel, hetzij collectief via coöperaties, andere sociale 

bedrijven of aggregaties)" en "zich bezighouden met projectvergunningen en" 

2e deel "(actieve energieconsumenten, zoals huishoudens – zowel eigenaars als huurders –, 

instellingen en kleine bedrijven die hernieuwbare energie opwekken, hetzij 

individueel, hetzij collectief via coöperaties, andere sociale bedrijven of 

aggregaties)" 

3e deel "zich bezighouden met projectvergunningen en" 

 
§ 56 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en niet mogen worden benadeeld met extra 

belastingen of heffingen" en "uit zijn bezorgdheid over de initiatieven die sommige 

lidstaten hebben genomen om obstakels op te werpen voor de uitoefening van het 

recht om zelf opgewekte energie te verbruiken;" 

2e deel "en niet mogen worden benadeeld met extra belastingen of heffingen" 

3e deel "uit zijn bezorgdheid over de initiatieven die sommige lidstaten hebben genomen om 

obstakels op te werpen voor de uitoefening van het recht om zelf opgewekte energie 

te verbruiken;" 

 
§ 62 

1e deel "wijst erop dat biomassa momenteel de meest gebruikte hernieuwbare energiebron is 

voor verwarming en goed is voor 90 % van alle verwarming op basis van 

hernieuwbare energiebronnen; biomassa speelt in Midden- en Oost-Europa een 

belangrijke rol bij de" en "verbetering van de energiezekerheid" 

2e deel "duurzame" 
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§ 69 

1e deel "merkt op dat we nog ver verwijderd zijn van het bereiken van de doelstelling van 

10 % hernieuwbare energie in de vervoerssector tegen 2020, deels ten gevolge van 

de uitdagingen voor een op biobrandstoffen gebaseerde strategie voor de 

vervoerssector; wijst erop dat vervoer de enige sector in de EU is waar de emissies 

van broeikasgassen sinds 1990 zijn gestegen; herinnert eraan dat hernieuwbare 

energie essentieel is om tot duurzame mobiliteit te komen; verzoekt de lidstaten 

meer inspanningen te leveren om duurzame maatregelen in de vervoerssector te 

treffen, zoals vraagreductie, een verschuiving naar duurzamere vervoerswijzen, 

betere efficiëntie en de elektrificatie van de vervoerssector; verzoekt de Commissie 

een kader te ontwikkelen ter bevordering van het gebruik van elektrische voertuigen 

die worden geladen met hernieuwbare elektriciteit en het wetgevingskader te 

verbeteren" 

2e deel "om perspectief te bieden voor biobrandstoffen met een hoge broeikasgas-efficiëntie, 

waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in indirect grondgebruik 

(ILUC) in de periode na 2020;" 

 
§ 78 

1e deel "benadrukt dat er een modale overschakeling in de vervoerssector nodig is voor een 

duurzame regulering van mobiliteit, inclusief intermodaliteit, duurzame logistieke 

systemen, mobiliteitsbeheer en duurzaam stedelijk beleid dat zorgt voor een 

overschakeling van het vervoer op hernieuwbare energiebronnen en/of een zo laag 

mogelijk energieverbruik, waarbij actievere reismodellen worden aangemoedigd, 

oplossingen voor slimme steden worden ontwikkeld en uitgevoerd en stedelijke 

ecomobiliteit en aangepaste stedelijke planning worden ondersteund; verzoekt de 

lidstaten en de EU de modale overschakeling van passagiers en vracht van weg- en 

luchtvervoer op rail- en maritiem vervoer te bevorderen;" 

2e deel "verzoekt de Commissie het potentieel van trolley-technologieën voor vrachtwagens 

te onderzoeken;" 

 
PPE: 

overweging D 

1e deel "overwegende dat de richtlijn hernieuwbare energie moet worden herzien 

overeenkomstig het Akkoord van Parijs van de CoP 21, teneinde te voldoen aan de 

overeengekomen doelstelling om de verwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C 

in vergelijking met het pre-industriële niveau;" 

2e deel "overwegende dat een economie die gebaseerd is op 100 % hernieuwbare 

energiebronnen alleen kan worden gerealiseerd wanneer ons energieverbruik wordt 

beperkt, de energie-efficiëntie wordt verbeterd en hernieuwbare energiebronnen 

worden bevorderd" 
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§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "uit tegelijkertijd zijn bezorgdheid over het grote 

aantal landen (België, Frankrijk, Luxemburg, Malta, Nederland, Spanje en het 

Verenigd Koninkrijk) dat zijn beleid en instrumenten, volgens het voortgangsverslag 

hernieuwbare energie 2014-2020 van de Commissie van 2015, wellicht zal moeten 

versterken om zijn 2020-doelstellingen te kunnen halen, terwijl het van Hongarije en 

Polen evenmin zeker is of zij de 2020-doelstellingen voor hernieuwbare energie 

zullen halen" en "zoals Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Kroatië, Italië, 

Letland, Litouwen, Oostenrijk, Roemenië, Finland en Zweden" en "ruimschoots op 

tijd" 

2e deel "uit tegelijkertijd zijn bezorgdheid over het grote aantal landen (België, Frankrijk, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) dat zijn beleid en 

instrumenten, volgens het voortgangsverslag hernieuwbare energie 2014-2020 van 

de Commissie van 2015, wellicht zal moeten versterken om zijn 2020-doelstellingen 

te kunnen halen, terwijl het van Hongarije en Polen evenmin zeker is of zij de 2020-

doelstellingen voor hernieuwbare energie zullen halen" 

3e deel "zoals Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Kroatië, Italië, Letland, Litouwen, 

Oostenrijk, Roemenië, Finland en Zweden" en  "ruimschoots op tijd" 

 
§ 21 

1e deel "benadrukt dat de doelstellingen van de richtlijn hernieuwbare energie moeten 

worden afgestemd op de klimaatdoelstellingen die in december 2015 door 195 

landen zijn overeengekomen in Parijs; neemt nota van het voorstel van de Europese 

Raad om tegen 2030 een aandeel van ten minste 27 % hernieuwbare energie in het 

energieverbruik te hebben; herinnert aan zijn vraag om bindende doelstellingen, 

namelijk een aandeel van ten minste 30 % hernieuwbare energie in het 

energieverbruik, die moeten worden gehaald middels nationale doelstellingen om te 

zorgen voor de noodzakelijke investerings- en rechtszekerheid; is van mening dat 

een aanzienlijk ambitieuzere doelstelling wenselijk is met het oog op het recente 

akkoord van de CoP 21; staat erop dat duidelijke en ambitieuze doelstellingen op dit 

vlak een middel zijn om de zekerheid te verbeteren en een leidende positie voor de 

EU op mondiaal niveau te waarborgen;" 

2e deel "verzoekt de Commissie dan ook om te komen met een ambitieuzer klimaat- en 

energiepakket voor 2030 waarmee het streefcijfer van de EU voor het aandeel van 

hernieuwbare energie tot ten minste 30 % wordt verhoogd en dat ten uitvoer moet 

worden gelegd door middel van afzonderlijke nationale doelstellingen;" 

 
§ 33 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "door voorwaardelijkheid toe te passen voor 

bestaande fondsen – Horizon 2020, Structuurfondsen, Cohesiefonds en Europees 

Fonds voor strategische investeringen – , en" 

2e deel deze woorden 

 
§ 54 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "waarin maatschappelijke en milieukosten 

verdisconteerd zijn" 

2e deel deze woorden 
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§ 55 

1e deel "benadrukt dat sommige verbruikers rigide verbruikspatronen hebben en negatieve 

gevolgen kunnen ondervinden van sterkere op de prijs gebaseerde 

efficiëntiemechanismen;" 

2e deel "benadrukt in dit verband het belang van beleid voor energie-efficiëntie in de 

lidstaten dat is gericht op kwetsbare verbruikers;" 

 
ENF: 

§ 34 

1e deel "is van mening dat lokale overheden, gemeenschappen, huishoudens en particulieren 

de ruggengraat van de energietransitie moeten vormen en actief moeten worden 

gesteund om hen te helpen energieproducenten en -leveranciers te worden op gelijke 

voet met andere actoren op de energiemarkt;" 

2e deel "pleit in deze context voor een gemeenschappelijke alomvattende definitie van het 

concept "prosument" op EU-niveau;" 

 
EFDD: 

§ 58 (nieuwe samengevoegde versie) 

1e deel "is verheugd over de mededeling van de Commissie over een strategie voor 

verwarming en koeling, maar wijst op het gebrek aan vooruitgang en de lage 

doelstellingen voor het gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming en 

koeling, met name in gebouwen; wijst op het grote potentieel voor verdere 

vooruitgang in het gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling; 

merkt op dat de sector verwarming en koeling goed is voor de helft van het 

eindenergieverbruik van de EU en daarom een belangrijke rol speelt bij het halen 

van de EU-doelstellingen inzake klimaat en hernieuwbare energiebronnen; erkent de 

voordelen van een toenemend gebruik van hernieuwbare energie in de sector 

verwarming en koeling; benadrukt dat de grotere flexibiliteit van warmte-

infrastructuur en -opslag de integratie van variabele hernieuwbare bronnen 

vergemakkelijkt door energie op te slaan in de vorm van warmte, hetgeen een 

uitstekend rendement op investeringen biedt, evenals mogelijkheden voor de 

uitbreiding van kwalitatief hoogwaardige lokale werkgelegenheid; dringt er bij de 

Commissie op aan de lacunes in de regelgeving te dichten in het wetgevingspakket 

voor hernieuwbare energiebronnen voor de periode na 2020;" 

2e deel "herhaalt dat inspanningen in de sector verwarming en koeling een groot potentieel 

bieden voor een grotere energiezekerheid (gezien het feit dat 61 % van het in de 

Europese Unie ingevoerde gas wordt gebruikt in gebouwen, met name voor 

verwarmingsdoeleinden), bijvoorbeeld door de ontwikkeling van netwerken voor 

stadsverwarming/-koeling, die een efficiënt middel zijn om duurzame verwarming 

op grote schaal te integreren in steden, aangezien zij tegelijkertijd warmte kunnen 

leveren uit verschillende bronnen en niet per definitie afhankelijk zijn van een 

enkele bron;" 

 
GUE/NGL: 

overweging O 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Midden- en Oost-Europese" 

2e deel deze woorden 

 
§ 45 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zoals elektriciteit uit waterkracht" 

2e deel deze woorden 
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ECR, PPE: 

overweging F 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "stabiele, betaalbare" en "met bijzondere aandacht 

voor de meest kwetsbare groepen" 

2e deel "stabiele, betaalbare" 

3e deel "met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen" 

 
§ 3 

1e deel "betreurt dat er in het voortgangsverslag hernieuwbare energie van de Commissie 

geen landenspecifieke aanbevelingen worden gedaan om hun beleidsmaatregelen en 

-instrumenten aan te passen om ervoor te zorgen dat zij hun 2020-doelstellingen 

halen;" 

2e deel "benadrukt dat de toegang tot kapitaal essentieel is, maar dat de kosten van kapitaal 

in de EU-28 sterk uiteenlopen, resulterend in een kloof tussen het noordwesten en 

zuidoosten; merkt op dat het bestaan van veel verschillende beleidsmaatregelen voor 

de bevordering van hernieuwbare energie het risico met zich meebrengt dat de 

concurrentiekloof tussen de EU-landen groter wordt; wijst op de noodzaak van een 

financieel mechanisme van de EU dat gericht is op het verlagen van de hoge risico-

gerelateerde investeringskosten van hernieuwbare-energieprojecten;" 

 
§ 24 

1e deel "benadrukt dat de reeds voor 2020 overeengekomen doelstellingen als minimaal 

uitgangspunt moeten dienen wanneer de richtlijn hernieuwbare energie wordt 

herzien, zodat de lidstaten na 2020 niet onder hun nationale doelstelling voor 2020 

kunnen geraken; benadrukt dat de EU-doelstelling voor hernieuwbare energie voor 

2030 collectieve prestaties vereist; "benadrukt dat de lidstaten hun nationale plannen 

tijdig moeten ontwikkelen" 

2e deel "en dat de Commissie" en "versterkt toezicht moet uitoefenen" 

3e deel "ook na 2020" en "en moet beschikken over toereikende instrumenten voor een 

doeltreffende en tijdige monitoring en de mogelijkheid om in te grijpen in het geval 

van contraproductieve maatregelen;" 

4e deel "is van mening dat een dergelijke monitoring alleen mogelijk is als de Commissie 

nationale benchmarks vaststelt voor de lidstaten aan de hand waarvan hun 

vooruitgang op het gebied van de inzet van hernieuwbare energiebronnen kan 

worden gemeten;" 

 
§ 28 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en ervoor te zorgen dat er volledige democratische 

controle en toetsing van het energiebeleid kan plaatsvinden;" "een uitgebreide 

replicatie van het huidige succesvolle systeem" en  "van nationale doelstellingen" 

2e deel "en ervoor te zorgen dat er volledige democratische controle en toetsing van het 

energiebeleid kan plaatsvinden;" 

3e deel "een uitgebreide replicatie van het huidige succesvolle systeem" 

4e deel "van nationale doelstellingen" 

 
PPE, GUE/NGL: 

overweging M 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "meer" en "energiedemocratie op energiemarkten 

door" en "in staat te stellen" en "op gelijke voet met andere belanghebbenden"  

2e deel "meer" en "energiedemocratie op energiemarkten door" en "in staat te stellen" 

3e deel "op gelijke voet met andere belanghebbenden" 
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Verts/ALE, PPE, EFDD: 

§ 86 

1e deel "onderstreept dat de productie van biobrandstoffen de levensmiddelenproductie niet 

mag hinderen en de voedselzekerheid niet in gevaar mag brengen;" 

2e deel "is van evenwel mening dat met een evenwichtig beleid ter bevordering van hogere 

opbrengsten van gewassen zoals tarwe, mais, suikerbieten en zonnebloemen in 

Europa ook kan worden voorzien in de productie van biobrandstoffen, rekening 

houdend met indirecte veranderingen in het landgebruik (ILUC), op een wijze die de 

Europese landbouwers van een vaste stroom van inkomsten voorziet, investeringen 

aantrekt en banen schept in plattelandsgebieden, helpt bij de bestrijding van het 

chronische tekort aan (ggo-vrij) eiwitrijk diervoeder in Europa, Europa minder 

afhankelijk maakt van de invoer van fossiele brandstoffen; is van mening dat de 

productie van biobrandstoffen en bio-ethanol in geval van een overaanbod aan 

bovengenoemde landbouwproducten een tijdelijke afzetmogelijkheid zou zijn die de 

inkoopprijzen houdbaar houdt, het inkomen van de landbouwers tijdens crises 

garandeert en als marktstabiliteitsmechanisme dient; pleit voor stimulansen om 

braakliggende landbouwgrond die niet voor voedselproductie wordt gebruikt, te 

gebruiken voor de productie van bio-energie, teneinde de nationale en Europese 

doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen;" zonder de woorden "zoals 

tarwe, mais, suikerbieten en zonnebloemen" en "en bio-ethanol"    

3e deel "zoals tarwe, mais, suikerbieten en zonnebloemen" 

4e deel "en bio-ethanol" 
 

Diversen 

De paragrafen 58 en 59 zijn als volgt samengevoegd: 

"is verheugd over de mededeling van de Commissie over een strategie voor verwarming en koeling, 

maar wijst op het gebrek aan vooruitgang en de lage doelstellingen voor het gebruik van hernieuwbare 

energie voor verwarming en koeling, met name in gebouwen; wijst op het grote potentieel voor 

verdere vooruitgang in het gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling; merkt op 

dat de sector verwarming en koeling goed is voor de helft van het eindenergieverbruik van de EU en 

daarom een belangrijke rol speelt bij het halen van de EU-doelstellingen inzake klimaat en 

hernieuwbare energiebronnen; erkent de voordelen van een toenemend gebruik van hernieuwbare 

energie in de sector verwarming en koeling; benadrukt dat de grotere flexibiliteit van warmte-

infrastructuur en -opslag de integratie van variabele hernieuwbare bronnen vergemakkelijkt door 

energie op te slaan in de vorm van warmte, hetgeen een uitstekend rendement op investeringen biedt, 

evenals mogelijkheden voor de uitbreiding van kwalitatief hoogwaardige lokale werkgelegenheid; 

dringt er bij de Commissie op aan de lacunes in de regelgeving te dichten in het wetgevingspakket 

voor hernieuwbare energiebronnen voor de periode na 2020; herhaalt dat inspanningen in de sector 

verwarming en koeling een groot potentieel bieden voor een grotere energiezekerheid (gezien het feit 

dat 61 % van het in de Europese Unie ingevoerde gas wordt gebruikt in gebouwen, met name voor 

verwarmingsdoeleinden), bijvoorbeeld door de ontwikkeling van netwerken voor stadsverwarming/-

koeling, die een efficiënt middel zijn om duurzame verwarming op grote schaal te integreren in steden, 

aangezien zij tegelijkertijd warmte kunnen leveren uit verschillende bronnen en niet per definitie 

afhankelijk zijn van een enkele bron;" 
 

 

14. Verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn 

Verslag: Markus Pieper (A8-0199/2016) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 8 1 PPE HS - 209, 337, 16 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 316, 241, 4 

2/HS + 277, 244, 8 

§ 11 2 PPE HS - 206, 343, 15 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 462, 92, 9 

2/HS + 293, 247, 8 

§ 13 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/ES + 306, 254, 4 

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 462, 73, 23 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 319, 234, 8 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 426, 83, 41 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 243, 299, 5 

3 +  

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES - 193, 313, 36 

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 31 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 253, 281, 6 

na  § 33, subtitel § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 33 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 281, 249, 5 

3 +  

4 +  

§ 34 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 36 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 37 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 38 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 39 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 43 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 45 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 55 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2/ES + 307, 191, 7 

§ 56 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 58 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

na § 59 3 GUE/NGL ES - 246, 261, 6 

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 306, 219, 4 

§ 63 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 294, 226, 4 

§ 66 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 70 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overweging F § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 273, 224, 29 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 253, 193, 46 
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Verzoeken om hoofdelijke stemming 

Verts/ALE: amendementen 1, 2 

S&D: §§ 8, 11, 23, 63 

ENF: §§ 8 (2e deel), 11 (2e deel), 24, 25 

PPE: §§ 8, 11 (2e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 

Verts/ALE: § 29, subtitel voor §§ 33 et 34 

S&D: § 29 

ENF: overw F, §§ 23, 30 

PPE: § 63 

EFDD: §§ 37, 38 

GUE/NGL: §§ 29, 39, 50, 58 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

Verts/ALE: 

§ 55 

1e deel "wenst dat er plausibele methoden komen voor de berekening van besparingen en 

efficiëntie, zonder onnodige bureaucratie;" 

2e deel "acht het mogelijk dat de richtlijn energie-efficiëntie daarvoor ook als rechtskader 

dient, en is van mening dat concrete maatregelen en efficiëntiecriteria kunnen 

worden opgenomen in bestaande richtlijnen (bijv. de gebouwenrichtlijn) of in een 

globale etiketteringsverplichting (energie-efficiëntie-etikettering, ecodesign, 

kringloopeconomie, CE);" 

 
§ 58 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zoals bedrijven waar het gevaar van 

koolstoflekkage bestaat, kmo's en huishoudens die door energiearmoede bedreigd 

worden" 

2e deel deze woorden 

 
ENF: 

§ 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zo spoedig mogelijk" en "en niet meer op fossiele 

brandstoffen" 

2e deel deze woorden 

 
§ 8 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een bindend globaal streefcijfer met" en " 

bindende"  

2e deel deze woorden 

 
§ 38 

1e deel "kijkt uit naar het toekomstige moderniseringsfonds, dat zich zal richten op de 

modernisering van energiesystemen en het verbeteren van de energie-efficiëntie in 

minder welvarende lidstaten van de EU," 

2e deel en verzoekt de Commissie te komen met een goede governancestructuur, met 

inbegrip van bijzonderheden over de rol van de begunstigde lidstaten, de EIB en 

andere instellingen; 
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§ 52 

1e deel "benadrukt dat energie-efficiëntie deel uitmaakt van de kerndoelstellingen van de 

EU en dat de Europese landen derhalve moeten worden aangemoedigd om 

verspillend energieverbruik" en "te voorkomen" 

2e deel "in industrie, vervoer en bouw" en "aangezien dit de sectoren met het grootste 

verbruiksaandeel zijn;" 

 
PPE: 

§ 14 

1e deel "merkt op dat inleidende en vroegtijdige maatregelen op grond van artikel 7, lid 2, 

niet langer geldig zijn;" 

2e deel "wijst erop dat ervan wordt uitgegaan dat meer dan de helft van de in de richtlijn 

vastgestelde doelstelling van 20 % via artikel 7 moet worden behaald;" 

 
§ 62 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "een ambitieus streefcijfer voor de energiebesparing 

moet vaststellen en"  

2e deel deze woorden 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "merkt evenwel op dat een beoordeling van de 

tenuitvoerlegging van de EER in dit stadium slechts een gedeeltelijk beeld geeft 

gezien de relatief recente inwerkingtreding en omzettingstermijn ervan;" 

2e deel deze woorden 

 
§ 13 

1e deel "onderstreept dat veel lidstaten dankzij de flexibiliteit van de richtlijn in sommige 

gevallen een begin konden maken met energie-efficiëntiemaatregelen, en is van 

mening dat deze flexibiliteit met betrekking tot alternatieve maatregelen cruciaal is 

voor lidstaten om in de toekomst energie-efficiëntieprogramma's en -projecten uit te 

voeren;" 

2e deel "verlangt dat de mazen in de bestaande richtlijn die verantwoordelijk zijn voor de 

tegenvallende resultaten, met name in artikel 7, moeten worden gedicht, maar dat de 

lidstaten voldoende flexibiliteit moeten behouden bij de keuze van maatregelen; 

merkt op dat de EPRS in zijn studie naar de uitvoering van artikel 7, die gebaseerd is 

op door de lidstaten verstrekte cijfers, tot de conclusie komt dat wanneer de lidstaten 

toestemming is gegeven om het streefcijfer gefaseerde in te voeren, vroegere 

maatregelen in aanmerking te nemen of de vervoers- en ETS-sector buiten de 

berekening van hun streefcijfer te houden, het jaarlijkse streefcijfer voor de globale 

energiebesparing in vrijwel alle gevallen slechts de helft bedroeg (0,75 %); wijst op 

de verklaring van de auteurs dat de analyse slechts zo goed kan zijn als de verstrekte 

gegevens; stelt dat de alternatieve maatregelen waarvan sprake is in artikel 7, lid 9, 

beter moeten worden omschreven en gemakkelijk kwantificeerbaar moeten zijn;" 

zonder de woorden "maar dat de lidstaten voldoende flexibiliteit moeten behouden 

bij de keuze van maatregelen" en "wijst op de verklaring van de auteurs dat de 

analyse slechts zo goed kan zijn als de verstrekte gegevens;" 

3e deel "maar dat de lidstaten voldoende flexibiliteit moeten behouden bij de keuze van 

maatregelen" 

4e deel "wijst op de verklaring van de auteurs dat de analyse slechts zo goed kan zijn als de 

verstrekte gegevens;" 
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§ 66 

1e deel "wenst dat de lidstaten hun coördinatie verbeteren en ideeën en beste praktijken 

uitwisselen over de besparingsverplichtingen en de renovatieplannen voor gebouwen 

(artikel 4, 5, 6 en 7), teneinde bestaande en nieuwe instrumenten 

(belastingverlichting, steunprogramma's, modelcontracten en investeringen in 

sociale woningbouw) sneller toe te passen; is van mening dat artikel 5 zo mogelijk 

moet worden uitgebreid tot alle overheidsorganen; dringt aan op richtsnoeren van de 

Commissie voor toekomstige nationale plannen om de transparantie en de 

vergelijkbaarheid te garanderen;" 

2e deel "roept de lidstaten op om na te denken over innovatieve, marktgerichte 

steunregelingen;" 

 
§ 70 

1e deel "is van mening dat uitbreiding van de voorbeeldfunctie van overheidsgebouwen tot 

alle niveaus van het openbaar bestuur en niet alleen de centrale overheid ertoe zal 

bijdragen dat alle mogelijkheden die deze gebouwen bieden kostenefficiënt worden 

benut, want dit is de sector met het grootste potentieel gebleken, niet alleen qua 

energiebesparing, maar ook voor andere, bredere voordelen, waaronder meer 

comfort en welzijn; "is in dit verband van mening dat de lidstaten moeten worden 

verplicht tot het instellen van een intern mechanisme voor de verdeling van de te 

realiseren 3 % renovatie tussen de verschillende bestuurslagen," 

2e deel "en dat het mogelijk moet blijven voor andere maatregelen te kiezen als alternatief 

voor de in de leden 1 en 2 beschreven benadering, en dat het effect daarvan moet 

worden gekwantificeerd;" 

 
ENF, PPE: 

§ 11 

1e deel "betreurt het van weinig ambitie getuigende streefcijfer dat de Europese Raad in 

2014 heeft goedgekeurd (een verbetering van de energie-efficiëntie met minstens 27 

% in 2030), waarvoor een uiterst onrealistisch hoog discontopercentage in een 

eerdere effectbeoordeling als voornaamste rechtvaardiging dient; herinnert eraan dat 

dit discontopercentage (17,5 %) buitensporig hoog is; verzoekt de Commissie om, in 

overeenstemming met haar eigen richtsnoeren voor betere regelgeving, over te gaan 

op alomvattende kosten-batenanalyses waarin de vele voordelen van energie-

efficiëntie worden meegenomen, en op een sociaal discontopercentage; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten om het streefcijfer van 27 % voor de verbetering van de 

energie-efficiëntie in 2030 in het licht van het klimaatakkoord van Parijs te herzien 

om de beoogde beperking van de aardopwarming tot duidelijk onder 2° C te 

realiseren, en er overeenkomstig het door het Parlement goedgekeurde streefcijfer 

voor energie-efficiëntie naar te blijven streven dat die temperatuurstijging wordt 

beperkt tot 1,5° C;" 

2e deel "verzoekt de Commissie voor 2030 een bindend streefcijfer voor energie-efficiëntie 

van 40 % vast te stellen, dat de potentiële kosteneffectieve energie-efficiëntie 

weerspiegelt;" 

 
S&D, GUE/NGL: 

§ 26 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: ", warmtekrachtkoppeling" en "merkt op dat de 

vraag en de markt de beste drijfveren zijn voor deze projecten;" 

2e deel ", warmtekrachtkoppeling" 

3e deel "merkt op dat de vraag en de markt de beste drijfveren zijn voor deze projecten;" 
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Verts/ALE, S&D: 

§ 31 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "wenst dat in de richtlijn de aandacht vooral uitgaat 

naar energie-efficiëntie;" 

2e deel deze woorden 

 
Verts/ALE, S&D, ENF, EFDD, GUE/NGL: 

§ 33 

1e deel "merkt op dat rapportageverplichtingen op energiegebied als onderdeel van een 

kader essentieel zijn om de voortgang en de uitvoering van de bestaande wetgeving 

inzake energie-efficiëntie te beoordelen; betreurt evenwel de buitensporige 

rapportageverplichtingen die ook door overijverige lidstaten aan ondernemingen, 

consumenten en overheidsdiensten worden opgelegd en die de mogelijkheden voor 

groei en innovatie beperken; onderstreept dat de rapportageverplichtingen waar 

mogelijk moeten worden vereenvoudigd om de administratieve lasten en kosten 

terug te dringen; uit kritiek op het feit dat de gegevens die via rapportage worden 

verkregen, vaak niet vergelijkbaar zijn in de EU als gevolg van verschillende 

uitsplitsingen, methoden en normen; verzoekt de Commissie om ook door middel 

van digitale oplossingen de administratieve lasten in verband met 

rapportageverplichtingen te verminderen en met het oog op een betere evaluatie van 

de gegevens meer richtsnoeren voor de vergelijkbaarheid van die gegevens op te 

stellen; pleit voor het in overeenstemming brengen van de verwachte energievraag 

met het kostenefficiënte besparingspotentieel in belangrijke sectoren en is van 

mening dat door een vermindering van de bureaucratie energie-

efficiëntiemaatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd; merkt op dat de toepassing 

van het beginsel "voorrang voor energie-efficiëntie" de herziening van 

energieplanning en -rapportage en de verbetering van de beleidscoherentie vereist 

om hun wederzijdse versterking te waarborgen," zonder de woorden: "betreurt 

evenwel de buitensporige rapportageverplichtingen die ook door overijverige 

lidstaten aan ondernemingen, consumenten en overheidsdiensten worden opgelegd 

en die de mogelijkheden voor groei en innovatie beperken;" 

2e deel "betreurt evenwel de buitensporige rapportageverplichtingen die ook door 

overijverige lidstaten aan ondernemingen, consumenten en overheidsdiensten 

worden opgelegd en die de mogelijkheden voor groei en innovatie beperken;" 

3e deel "in het besef dat energiebesparing Europa's eerste en meest betrouwbare energiebron 

is;" 

4e deel "merkt op dat energie-efficiëntie de beste investering in een "energiebron" kan zijn: 

energie wordt betaalbaarder, er is minder behoefte aan aanvullende en dure 

infrastructuur aan de aanbodzijde en het helpt de klimaatverandering tegengaan;" 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 36 

1e deel "wijst erop dat niet alle risico's die verband houden met investeringen in 

energiebesparing, kunnen worden opgevangen door de regeling voor emissiehandel 

(ETS), omdat deze slechts 45 % van de broeikasgasemissies in de EU dekt; wijst 

erop dat de richtlijn energie-efficiëntie raakvlakken heeft met andere EU-wetgeving 

op energiegebied en een zeker effect heeft op de CO2-balans en de ETS-regeling 

(prijzen van certificaten); verzoekt de Commissie de onderlinge verbanden te 

beoordelen en complementariteit te garanderen;" 

2e deel "stelt vast dat de lage prijs van ETS-emissierechten een van de vele factoren is die 

de prikkel voor de industrie om te investeren in energiebesparing verminderen;" 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_NL.doc 29 PE 585.416 

Verts/ALE, EFDD: 

§ 43 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "waardoor het bij facturering als vaste bedragen 

voor de consument lastig wordt de voordelen van energiebesparing te voelen, en 

energiearmoede in de hand wordt gewerkt" en "onderstreept dat de hoge 

energieprijzen in de EU resulteren in een verschil in energieprijzen tussen de 

lidstaten van de EU en onze belangrijkste concurrenten in grote delen van de wereld, 

waardoor het concurrentievermogen van Europese energie-intensieve bedrijven 

wordt aangetast;"  

2e deel "waardoor het bij facturering als vaste bedragen voor de consument lastig wordt de 

voordelen van energiebesparing te voelen, en energiearmoede in de hand wordt 

gewerkt" 

3e deel "onderstreept dat de hoge energieprijzen in de EU resulteren in een verschil in 

energieprijzen tussen de lidstaten van de EU en onze belangrijkste concurrenten in 

grote delen van de wereld" 

4e deel ", waardoor het concurrentievermogen van Europese energie-intensieve bedrijven 

wordt aangetast" 

 
Verts/ALE, EFDD, ENF: 

§ 45 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "besparingsverplichtingen verenigbaar moeten zijn 

met de ontwikkeling van duurzame hernieuwbare energiebronnen" en "koolstofarm," 

2e deel "besparingsverplichtingen verenigbaar moeten zijn met de ontwikkeling van 

duurzame hernieuwbare energiebronnen" 

3e deel "koolstofarm," 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 47 

1e deel "verzoekt de Commissie vast te houden aan het beginsel "betere wetgeving", na te 

gaan hoe de EU-regels op het gebied van energie en klimaatverandering beter 

kunnen worden gecoördineerd en maatregelen voor te stellen ter verbetering van de 

huidige regelgeving; en "tevens" 

2e deel "vraagt de Commissie" en "om versterking van de methodologie voor de grondige 

langetermijnbeoordeling van initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie, met 

inbegrip van alle belangrijke externe factoren; dringt aan op een maatschappelijk 

perspectief bij het gebruik van modellen en bij de beoordeling van de totale kosten 

en baten van de verschillende ambitieniveaus met betrekking tot energie-efficiëntie" 

3e deel "en wenst dat energie-efficiëntie wordt beschouwd als een energiebron op zich;" 

 
§ 56 

1e deel vindt dat de klimaat- en efficiëntiedoelstellingen van de EU elkaar moeten 

versterken, en dat bindende verplichtingen voor energie-efficiëntie van vitaal belang 

zijn voor het bereiken van een maximale mate van ambitie en inspanning in de 

lidstaten" zonder het woord "bindende" 

2e deel "bindende" 

3e deel "terwijl er ook voldoende flexibiliteit moet worden geboden voor de mix van 

instrumenten die op nationaal niveau moet worden samengesteld;" zonder het woord 

"ook" 

4e deel "ook" 

 


