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Amendement 1
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. maakt zich grote zorgen over het feit 
dat uit een groot aantal recente 
wetenschappelijke studies blijkt dat de 
negatieve effecten van de 
klimaatverandering zowel sneller 
optreden als ernstiger zijn dan eerder 
werd gedacht; verzoekt de Commissie en 
de Raad daarom om met spoed te 
analyseren of de algemene doelstelling 
van het Europese klimaatbeleid om de 
mondiale temperatuurstijging te beperken 
tot 2°C voorzichtig genoeg is om te
voldoen aan de doelstelling van het VN-
Raamverdrag inzake klimaatverandering 
(UNFCCC) om antropogene verstoring 
van het klimaatsysteem te voorkomen;

Or. en

Amendement 2
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de klimaatverandering op 
basis van een horizontale aanpak zo 
spoedig mogelijk als een nieuwe 
kaderomstandigheid moet worden 
geïntegreerd in alle sectoren en 
beleidsvormen, en dat in de Europese 
wetgeving rekening moet worden 
gehouden met de oorzaken en de gevolgen 
van de opwarming van de aarde;

1. benadrukt dat de opwarming van de 
aarde en de daaruit voortvloeiende
klimaatverandering op basis van een 
horizontale aanpak zo spoedig mogelijk als 
nieuwe kaderomstandigheden moeten
worden geïntegreerd in alle sectoren en 
beleidsvormen, en dat in de Europese 
wetgeving rekening moet worden 
gehouden met de oorzaken en de gevolgen 
van de opwarming van de aarde;
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Or. en

Amendement 3
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de klimaatverandering op 
basis van een horizontale aanpak zo 
spoedig mogelijk als een nieuwe 
kaderomstandigheid moet worden 
geïntegreerd in alle sectoren en 
beleidsvormen, en dat in de Europese 
wetgeving rekening moet worden 
gehouden met de oorzaken en de gevolgen 
van de opwarming van de aarde;

1. benadrukt dat het van groot belang is 
om de klimaatverandering op basis van een 
horizontale aanpak als een nieuwe 
kaderomstandigheid in geselecteerde
sectoren en beleidsvormen te integreren, 
en dat in de Europese wetgeving rekening 
moet worden gehouden met de oorzaken en 
de gevolgen van de opwarming van de 
aarde;

Or. pl

Amendement 4
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de klimaatverandering op 
basis van een horizontale aanpak zo 
spoedig mogelijk als een nieuwe 
kaderomstandigheid moet worden 
geïntegreerd in alle sectoren en 
beleidsvormen, en dat in de Europese 
wetgeving rekening moet worden 
gehouden met de oorzaken en de gevolgen 
van de opwarming van de aarde;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. sl
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Amendement 5
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de klimaatverandering op 
basis van een horizontale aanpak zo 
spoedig mogelijk als een nieuwe 
kaderomstandigheid moet worden 
geïntegreerd in alle sectoren en 
beleidsvormen, en dat in de Europese 
wetgeving rekening moet worden 
gehouden met de oorzaken en de gevolgen 
van de opwarming van de aarde;

1. benadrukt dat de klimaatverandering op 
basis van een horizontale aanpak zo 
spoedig mogelijk als een nieuwe 
kaderomstandigheid moet worden 
geïntegreerd in alle sectoren en 
beleidsvormen, en dat in de Europese 
wetgeving rekening moet worden 
gehouden met de oorzaken en de globale
gevolgen van deze klimaatverandering;

Or. pl

Amendement 6
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de klimaatverandering op 
basis van een horizontale aanpak zo 
spoedig mogelijk als een nieuwe 
kaderomstandigheid moet worden 
geïntegreerd in alle sectoren en 
beleidsvormen, en dat in de Europese 
wetgeving rekening moet worden 
gehouden met de oorzaken en de gevolgen 
van de opwarming van de aarde;

1. benadrukt dat de klimaatverandering op 
basis van een horizontale aanpak zo 
spoedig mogelijk als een nieuwe 
kaderomstandigheid moet worden 
geïntegreerd in alle sectoren en 
beleidsvormen, en dat in de Europese 
wetgeving in elke relevante sector
rekening moet worden gehouden met de 
oorzaken en de gevolgen van de 
opwarming van de aarde;

Or. de
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Amendement 7
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de bestrijding van de 
klimaatverandering tot maatschappelijke 
veranderingen zal leiden die zullen 
bijdragen aan het scheppen van nieuwe 
banen, het ontstaan van nieuwe 
bedrijfstakken, het bestrijden van 
energiearmoede en het verwezenlijken 
van verbeteringen op sociaal gebied, zoals 
een betere gezondheid en een beter milieu 
voor burgers; benadrukt dat 
samenwerking op internationaal, 
regionaal en lokaal niveau van cruciaal 
belang zal zijn voor het bereiken van dit 
doel;

Or. en

Amendement 8
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ervan overtuigd dat de 
klimaatverandering alleen succesvol kan 
worden bestreden als de burgers bij die 
bestrijding worden betrokken en tijdens de 
overgang naar een koolstofneutrale 
economie worden beschermd; wijst er 
daarom op dat een beleid van bestrijding 
en aanpassing de Europese Unie zal doen 
opschuiven naar een nieuw model van 
duurzame ontwikkeling, dat haar sociale 
karakter moet bevorderen om de sociale 
consensus te waarborgen;
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Or. en

Amendement 9
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat maatregelen gericht 
op de aanpassing aan klimaatverandering 
net zo belangrijk zijn als maatregelen om 
de gevolgen van klimaatverandering te 
beperken;

Or. sl

Amendement 10
Anders Wijkman, Peter Liese, John Bowis, Satu Hassi, Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

  1 bis. benadrukt dat de samenleving voor 
een dubbele uitdaging staat met 
betrekking tot het natuurlijke systeem 
waarop het leven op aarde is gebaseerd: 
de klimaatverandering en de roofbouw op 
en vernietiging van veel belangrijke 
ecosystemen; benadrukt het grote aantal 
onderlinge verbanden tussen het 
klimaatsysteem en ecosystemen – met 
name het vermogen van oceanen en 
terrestrische ecosystemen om koolstof vast 
te leggen – en onderstreept dat de 
klimaatverandering alleen effectief kan 
worden bestreden in een omgeving van 
gezonde ecosystemen;

Or. en
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Amendement 11
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept het 
duidelijke doel om de uitstoot van 
broeikasgasemissies op de middellange 
termijn, voor 2020, met 20 à 30% te 
verminderen, en op de lange termijn, voor 
2050, met 50 à 80%, om de stijging van de 
gemiddelde temperatuur vergeleken met de 
temperatuur voor de industrialisering met 
een waarschijnlijkheid van 50% te 
beperken tot 2°C;

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept het 
duidelijke doel om de uitstoot van 
broeikasgasemissies op de middellange 
termijn met 30% te verminderen in geval 
van een internationale overeenkomst die 
inhoudt dat andere industrielanden zich 
vergelijkbare inspanningen getroosten en 
de verder ontwikkelde 
ontwikkelingslanden zich passende 
inspanningen getroosten, en op de lange 
termijn, voor 2050, met 60 à 80%, om de 
stijging van de gemiddelde temperatuur 
vergeleken met de temperatuur voor de 
industrialisering met een 
waarschijnlijkheid van 50% te beperken tot 
2°C;

Or. de

Amendement 12
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept het 
duidelijke doel om de uitstoot van 
broeikasgasemissies op de middellange 
termijn, voor 2020, met 20 à 30% te 
verminderen, en op de lange termijn, voor 

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept het 
duidelijke doel om de uitstoot van 
broeikasgasemissies in de EU en andere 
geïndustrialiseerde landen op de 
middellange termijn, voor 2020, met 30%
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2050, met 50 à 80%, om de stijging van de 
gemiddelde temperatuur vergeleken met de 
temperatuur voor de industrialisering met 
een waarschijnlijkheid van 50% te 
beperken tot 2°C;

te verminderen ten opzichte van het 
niveau van 1990, en op de lange termijn, 
voor 2050, met 80%, om de stijging van de 
gemiddelde temperatuur vergeleken met de 
temperatuur voor de industrialisering met 
een waarschijnlijkheid van 50% te 
beperken tot 2°C;

Or. en

Amendement 13
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Riitta Myller, Inés Ayala 
Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept het 
duidelijke doel om de uitstoot van 
broeikasgasemissies op de middellange 
termijn, voor 2020, met 20 à 30% te 
verminderen, en op de lange termijn, voor 
2050, met 50 à 80%, om de stijging van de 
gemiddelde temperatuur vergeleken met de 
temperatuur voor de industrialisering met 
een waarschijnlijkheid van 50% te 
beperken tot 2°C;

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept het 
duidelijke doel om de uitstoot van 
broeikasgasemissies op de middellange 
termijn, voor 2020, met 25 à 40% te 
verminderen, zoals is overeengekomen in 
de routekaart die is aangenomen op de in 
2007 gehouden conferentie van Bali over 
klimaatverandering, en op de lange 
termijn, voor 2050, met 60 à 80%, waarbij
het beleid gericht moet blijven op het 
beperken van de stijging van de 
gemiddelde temperatuur, vergeleken met 
de temperatuur voor de industrialisering tot 
2°C;

Or. en

Amendement 14
Anders Wijkman, John Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept het 
duidelijke doel om de uitstoot van 
broeikasgasemissies op de middellange 
termijn, voor 2020, met 20 à 30% te 
verminderen, en op de lange termijn, voor 
2050, met 50 à 80%, om de stijging van de 
gemiddelde temperatuur vergeleken met de 
temperatuur voor de industrialisering met 
een waarschijnlijkheid van 50% te 
beperken tot 2°C;

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept het 
duidelijke doel voor de geïndustrialiseerde 
landen om de uitstoot van 
broeikasgasemissies op de middellange 
termijn, voor 2020, met 25 à 40% te 
verminderen, zoals is overeengekomen op 
Bali, en op de lange termijn, voor 2050, 
met ten minste 80 à 95% ten opzichte van 
1990, om de stijging van de gemiddelde 
temperatuur vergeleken met de 
temperatuur voor de industrialisering met 
een waarschijnlijkheid van 50% te 
beperken tot 2°C;

Or. en

Amendement 15
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept het 
duidelijke doel om de uitstoot van 
broeikasgasemissies op de middellange 
termijn, voor 2020, met 20 à 30% te 
verminderen, en op de lange termijn, voor 
2050, met 50 à 80%, om de stijging van de 
gemiddelde temperatuur vergeleken met de 
temperatuur voor de industrialisering met 
een waarschijnlijkheid van 50% te 
beperken tot 2°C;

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept het 
duidelijke doel om de uitstoot van 
broeikasgasemissies op de middellange 
termijn, voor 2020, met 40% te 
verminderen, en op de lange termijn, voor 
2050, met 70 à 90%, om de stijging van de 
gemiddelde temperatuur vergeleken met de 
temperatuur voor de industrialisering met 
een waarschijnlijkheid van 50% te 
beperken tot 2°C;

Or. en
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Amendement 17
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat de impact van landen 
op het klimaat niet beperkt blijft tot 
fysieke emissies; dringt er bij de EU op 
aan om met spoed stappen te zetten, zowel 
binnen de EU als in het kader van 
internationale onderhandelingen, om 
boekhoudkundige beginselen te 
ontwikkelen waarin ook de volledige 
effecten van de consumptie in 
aanmerking worden genomen, met 
inbegrip van de effecten van de 
internationale luchtvaart;

Or. en

Amendement 18
Timothy Kirkhope

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om in de 
toekomst de CO2-voetafdruk van 
Europese beleidsinitiatieven in 
aanmerking te nemen om ervoor te zorgen 
dat de Europese doelstellingen met 
betrekking tot de klimaatverandering 
zullen worden verwezenlijkt, en om 
daarbij een hoog niveau van bescherming 
van het milieu en de volksgezondheid te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 19
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept de voorstellen die het 
Europees Parlement meerdere malen 
heeft gedaan voor politieke maatregelen 
en samenwerking op internationaal 
niveau en op het niveau van de EU en 
haar lidstaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 20
Guido Sacconi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept de voorstellen die het 
Europees Parlement meerdere malen heeft 
gedaan voor politieke maatregelen en 
samenwerking op internationaal niveau en 
op het niveau van de EU en haar lidstaten;

3. onderstreept de voorstellen die het 
Europees Parlement meerdere malen heeft 
gedaan voor politieke maatregelen en 
samenwerking op internationaal niveau, 
waaronder ook multilaterale regionale 
overeenkomsten, en op het niveau van de 
EU en haar lidstaten;

Or. it

Amendement 21
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. beschouwt de leidende rol van de 
Europese Unie in de internationale 

4. beschouwt de leidende rol van de 
Europese Unie in de internationale 
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onderhandelingen in het kader van het 
UNFCCC tijdens de COP en de MOP, 
maar ook in andere internationale fora, als 
een plicht; wijst er bovendien op dat de EU 
en haar lidstaten hun doelstellingen 
volgens het Protocol van Kyoto absoluut 
moeten bereiken om deze leidende rol 
geloofwaardig te kunnen spelen;

onderhandelingen in het kader van het 
UNFCCC tijdens de COP en de MOP, 
maar ook in andere internationale fora, 
zoals de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO), de Wereldbank en het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF), als 
een plicht; wijst er bovendien op dat de EU 
en haar lidstaten hun doelstellingen 
volgens het Protocol van Kyoto absoluut 
moeten bereiken om deze leidende rol 
geloofwaardig te kunnen spelen;

Or. en

Amendement 22
Riitta Myller, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ook van mening dat het ontwikkelen, 
toepassen en exporteren van moderne 
milieutechnologieën een bijdrage kan zijn 
aan de verwezenlijking van de 
Lissabonstrategie, van de Kyoto-
doelstellingen van de EU en van andere 
doelstellingen voor de 
klimaatbescherming, om op die manier de 
doelstellingen van milieubescherming en 
economische groei te halen;

5. is ook van mening dat het ontwikkelen, 
toepassen en exporteren van moderne 
milieutechnologieën bijdraagt aan de 
verwezenlijking van zowel de 
Lissabonstrategie, de Kyoto-doelstellingen 
van de EU als andere doelstellingen voor 
de klimaatbescherming, en wijst erop dat 
om de ambitieuze doelstellingen van 
milieubescherming en economische groei 
te halen, de Lissabonstrategie en het 
klimaat- en energiepakket volledig moeten 
worden geïntegreerd;

Or. en

Amendement 23
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat allereerst de efficiëntie 
op alle vlakken van het dagelijks leven 
drastisch moet stijgen, en dat tegelijkertijd 
een proces op gang moet komen om over 
te stappen op een duurzame vorm van 
produceren en consumeren op basis van 
hernieuwbare energiebronnen, met een 
bewuste en zorgvuldige omgang met de 
hulpbronnen;

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept in dit verband de noodzaak 
om de begroting van de Europese Unie en 
de bestaande en toekomstige 
financieringsinstrumenten te toetsen op 
hun verenigbaarheid met de doelstellingen 
van het Europees klimaatbeleid, en ze 
indien nodig aan te passen;

7. onderstreept in dit verband de noodzaak 
om de begroting van de Europese Unie en 
de bestaande en toekomstige 
financieringsinstrumenten te toetsen op 
hun verenigbaarheid met de doelstellingen 
van het Europees klimaatbeleid, en ze 
indien nodig aan te passen, om middelen 
van de emissiehandelsregeling (ETS) te 
bestemmen voor de aanpassing aan het 
klimaat en om culturele veranderingen in 
de richting van duurzame ontwikkeling te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 25
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept in dit verband de noodzaak 
om de begroting van de Europese Unie en 
de bestaande en toekomstige 
financieringsinstrumenten te toetsen op 
hun verenigbaarheid met de doelstellingen 
van het Europees klimaatbeleid, en ze 
indien nodig aan te passen;

7. onderstreept in dit verband de noodzaak 
om de begroting van de Europese Unie en 
de bestaande en toekomstige 
financieringsinstrumenten te toetsen op 
hun verenigbaarheid met de doelstellingen 
van het Europees beleid, met inbegrip van 
het Europees klimaatbeleid, en ze indien 
nodig aan te passen;

Or. pl

Amendement 26
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept in dit verband de noodzaak 
om de begroting van de Europese Unie en 
de bestaande en toekomstige 
financieringsinstrumenten te toetsen op 
hun verenigbaarheid met de doelstellingen 
van het Europees klimaatbeleid, en ze 
indien nodig aan te passen;

7. onderstreept in dit verband de noodzaak 
om de begroting van de Europese Unie en 
de bestaande en toekomstige 
financieringsinstrumenten te toetsen op 
hun verenigbaarheid met de doelstellingen 
van het Europees klimaatbeleid, en ze 
indien nodig aan te passen, zodat de 
negatieve effecten van de 
klimaatverandering kunnen worden 
voorkomen;

Or. pl

Amendement 27
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het onderzoeks- en Schrappen
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ontwikkelingsbeleid alleen maar 
resultaten kan opleveren wanneer nieuwe 
technologieën gegarandeerd toegang 
krijgen tot de markt waar ze in de praktijk 
kunnen worden toegepast;

Or. en

Amendement 28
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat de 
noodzakelijke bestrijdings- en 
aanpassingsmaatregelen hand in hand 
moeten gaan, omdat het managen van de 
nu al optredende gevolgen van de 
klimaatverandering voor veel regio's en 
economische sectoren van de EU van het 
allergrootste belang is;

Or. en

Amendement 29
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat bijna de helft van de 
wereldbevolking jonger dan 25 jaar is en 
dat besluiten over het klimaatbeleid die we 
nu nemen verstrekkende gevolgen zullen 
hebben voor de grootste generatie jonge 
mensen in de geschiedenis; roept in 
bijzonder planners en ontwerpers op om 
in het kader van de klimaatverandering de 
specifieke behoeften van kinderen te 
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integreren in huisvesting, vervoer, 
scholen, gezondheidszorg en andere 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 30
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat een intelligent 
klimaatbeschermingsbeleid ook andere 
problemen kan oplossen; zo kan het de 
afhankelijkheid van de import van olie, 
gas en andere fossiele brandstoffen 
verminderen, de kostenstijging op het 
gebied van energie terugdringen en 
impulsen geven aan groei en 
werkgelegenheid;

Or. de

Amendement 31
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat de 
doelstellingen en bevoegdheden van de 
Unie op het gebied van de 
klimaatverandering in het Verdrag van 
Lissabon duidelijker worden omschreven 
en dat dit Verdrag, wanneer het is 
geratificeerd, het vermogen van de Unie 
om duurzame ontwikkeling te bevorderen 
en de klimaatverandering te bestrijden zal 
vergroten1;
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1 Resolutie van het Europees Parlement van 20 
februari 2008 over het Verdrag van Lissabon 
(Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0055).

Or. en

Amendement 32
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Ontwerpresolutie
Subtitel na paragraaf 8 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Internationale dimensie: Post-2012, 
buitenlands beleid voor 
klimaatvraagstukken en internationale 
handel

Invloed van de mens

Or. en

Amendement 33
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (na de subtitel "Invloed van de mens")(nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie een EU-
strategie te ontwikkelen voor de opvang 
van bevolkingsgroepen die zich door de 
gevolgen van de klimaatverandering 
gedwongen zien om te migreren, evenals 
voor de bescherming van hun rechten;

Or. en

Amendement 34
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

   8 ter. vraagt om de oprichting van een 
internationaal fonds voor steun aan het 
beheer van klimaatgerelateerde migratie 
en verder wetenschappelijk onderzoek, in 
het kader van het Intergouvernementeel 
Panel inzake klimaatverandering van de 
Verenigde Naties (IPPC), naar de 
ontheemding van bevolkingsgroepen 
vanwege de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 35
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de volgende 
voorzitterschappen van de Raad op om bij 
de internationale onderhandelingen over 
een overeenkomst na 2012 een 
voortrekkersrol te spelen en die voor 2009 
af te sluiten, zodat er voldoende tijd over 
blijft om het toekomstige raamverdrag 
inzake klimaatverandering te ratificeren en 
te vermijden dat er een lacune tussen de 
verbintenisperiodes ontstaat;

9. roept de Commissie en de volgende 
voorzitterschappen van de Raad op om bij 
de internationale onderhandelingen over 
een overeenkomst na 2012 en 
internationale sectorale overeenkomsten 
een voortrekkersrol te spelen en die voor 
2009 af te sluiten, zodat er voldoende tijd 
over blijft om het toekomstige raamverdrag 
inzake klimaatverandering te ratificeren en 
te vermijden dat er een lacune tussen de 
verbintenisperiodes ontstaat;

Or. en

Amendement 36
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het nieuwe raamverdrag 
inzake klimaatverandering onder auspiciën 
van de Verenigde Naties gebaseerd moet 
zijn op het principe van de "gezamenlijke 
maar verschillende verantwoordelijkheid", 
dat de geïndustrialiseerde wereld een 
duidelijke bijdrage aan de vermindering 
van de uitstoot moet leveren, maar dat ook 
de ontwikkelingslanden zich er in het 
kader van hun mogelijkheden toe moeten 
verbinden om maatregelen voor de 
klimaatbescherming te nemen;

10. benadrukt dat het nieuwe raamverdrag 
inzake klimaatverandering onder auspiciën 
van de Verenigde Naties gebaseerd moet 
zijn op het principe van de "gedeelde maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheid", 
dat de landen van de geïndustrialiseerde 
wereld het voortouw moeten nemen door 
hun binnenlandse emissies voor 2020 met 
ten minste 25 à 40% terug te dringen ten 
opzichte van de niveaus van 1990, zoals is 
afgesproken in het kader van het IPCC, 
maar dat ook de ontwikkelingslanden hun 
"business as usual"-uitgangspunt 
substantieel moeten ombuigen, waarbij 
meetbare, rapporteerbare en 
controleerbare steun voor 
capaciteitsopbouw en overdracht van 
financiële en technische middelen door de 
geïndustrialiseerde landen moet 
plaatsvinden;

Or. en

Amendement 37
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het nieuwe raamverdrag 
inzake klimaatverandering onder auspiciën 
van de Verenigde Naties gebaseerd moet 
zijn op het principe van de "gezamenlijke 
maar verschillende verantwoordelijkheid", 
dat de geïndustrialiseerde wereld een 
duidelijke bijdrage aan de vermindering 
van de uitstoot moet leveren, maar dat ook 
de ontwikkelingslanden zich er in het kader 
van hun mogelijkheden toe moeten 
verbinden om maatregelen voor de 
klimaatbescherming te nemen; 

10. benadrukt dat het nieuwe raamverdrag 
inzake klimaatverandering onder auspiciën 
van de Verenigde Naties gebaseerd moet 
zijn op het principe van de "gezamenlijke 
maar verschillende verantwoordelijkheid", 
dat de geïndustrialiseerde wereld een 
duidelijke sociaal en economisch 
verantwoorde bijdrage aan de 
vermindering van de uitstoot moet leveren, 
maar dat ook de ontwikkelingslanden zich 
er in het kader van hun mogelijkheden toe 
moeten verbinden om maatregelen voor de 
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klimaatbescherming te nemen; 

Or. de

Amendement 38
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het nieuwe raamverdrag 
inzake klimaatverandering onder auspiciën 
van de Verenigde Naties gebaseerd moet 
zijn op het principe van de "gezamenlijke
maar verschillende verantwoordelijkheid", 
dat de geïndustrialiseerde wereld een 
duidelijke bijdrage aan de vermindering 
van de uitstoot moet leveren, maar dat ook 
de ontwikkelingslanden zich er in het kader 
van hun mogelijkheden toe moeten 
verbinden om maatregelen voor de 
klimaatbescherming te nemen;

10. benadrukt dat het nieuwe raamverdrag 
inzake klimaatverandering onder auspiciën 
van de Verenigde Naties gebaseerd moet 
zijn op het principe van de "gezamenlijke 
maar verschillende verantwoordelijkheid", 
dat de geïndustrialiseerde wereld een 
duidelijke bijdrage aan de vermindering 
van de uitstoot moet leveren, maar dat ook 
de ontwikkelingslanden zich er in het kader 
van hun mogelijkheden toe moeten 
verbinden om maatregelen voor de 
klimaatbescherming en duurzame 
ontwikkeling te nemen;

Or. sl

Amendement 39
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat het verdrag na 2012 
verenigbaar moet zijn met andere 
doelstellingen van de internationale 
politieke agenda van de Verenigde Naties 
en van de Europese Unie, zoals de 
bescherming van de biologische diversiteit, 
de Millenniumdoelstellingen of kwesties 
van veiligheid, zodat beleidsmatige 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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synergie-effecten kunnen worden benut;

Or. sl

Amendement 40
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om een buitenlandse 
klimaatpolitiek gestalte te geven en de 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Unie in de vertegenwoordigingen van de 
EU en van de lidstaten steeds weer op de 
agenda te zetten; verplicht zichzelf ertoe 
om bij zijn contacten met parlementsleden 
uit andere landen de 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Unie steeds weer ter sprake te brengen en 
te verdedigen;

Or. de

Amendement 41
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat nieuwe initiatieven 
die als doel hebben om de reactie op de 
klimaatverandering te financieren en te 
steunen, formeel moeten worden 
gekoppeld aan het UNFCCC-proces en de 
verwezenlijking van de 
millenniumontwikkelingsdoelen om 
ervoor te zorgen dat aanvullende steun 
voor maatregelen ter bestrijding van de 
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klimaatverandering volledig wordt 
geïntegreerd met de ontwikkelingshulp, 
zodat maatregelen die zijn gericht op het 
aanpakken van diverse 
ontwikkelingsuitdagingen en maatregelen 
ter bestrijding van de klimaatverandering 
elkaar wederzijds versterken; benadrukt 
echter dat het merendeel van de 
bestrijdings- en aanpassingskosten in 
ontwikkelingslanden niet uit de officiële 
ontwikkelingshulp moet worden 
gefinancierd, maar dat er extra middelen 
moeten worden uitgetrokken om de 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
bestrijden van de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 42
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de vereisten van de 
emissievermindering en van de 
maatregelen voor de aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering te 
integreren in de programma's voor de 
ontwikkelingshulp, en in de besluitvorming 
van internationale agentschappen voor 
ontwikkelingshulp daarop te wijzen; 
verzoekt tevens om de particuliere en 
openbare sector in de betrokken landen of 
regio's via partnerschappen hierbij te 
betrekken;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de vereisten van de 
emissievermindering en van de 
maatregelen voor de aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering te 
integreren in de programma's voor de 
ontwikkelingshulp, en in de besluitvorming 
van internationale agentschappen voor 
ontwikkelingshulp daarop te wijzen; 
benadrukt dat financiële middelen die 
worden vrijgemaakt voor aanpassing aan 
de klimaatverandering aanvullend moeten 
zijn op de huidige hulp en niet uit andere 
begrotingslijnen afkomstig mogen zijn;

Or. en
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Amendement 43
Fiona Hall, Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de vereisten van de 
emissievermindering en van de 
maatregelen voor de aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering te 
integreren in de programma's voor de 
ontwikkelingshulp, en in de besluitvorming 
van internationale agentschappen voor 
ontwikkelingshulp daarop te wijzen; 
verzoekt tevens om de particuliere en 
openbare sector in de betrokken landen of 
regio's via partnerschappen hierbij te 
betrekken;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de vereisten van de 
emissievermindering en van de 
maatregelen voor de aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering te 
integreren in de programma's voor de 
ontwikkelingshulp, en in de besluitvorming 
van internationale agentschappen voor 
ontwikkelingshulp daarop te wijzen; 
verzoekt tevens om de particuliere en 
openbare sector en niet-gouvernementele 
organisaties in de betrokken landen of 
regio's via partnerschappen hierbij te 
betrekken;

Or. en

Amendement 44
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat het grootste deel van 
de bestrijdings- en aanpassingskosten in 
ontwikkelingslanden niet moet worden 
gefinancierd uit de officiële 
ontwikkelingshulp, die bedoeld is om 
partnerlanden in staat te stellen om 
prioriteiten die op de behoeften van die 
landen zelf zijn gebaseerd alsmede 
internationaal overeengekomen 
ontwikkelingsdoelen na te streven, maar 
dat er extra middelen moeten worden 
uitgetrokken om de ontwikkelingslanden 
te helpen bij het bestrijden van de 
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klimaatverandering;

Or. en

Amendement 45
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verwelkomt het voorstel van de EU 
voor een wereldwijd bondgenootschap 
tegen klimaatverandering om de 
aanpassing aan de klimaatverandering in 
de ontwikkelingslanden te steunen; erkent 
dat het bedrag van zestig miljoen euro dat 
door de Commissie ter beschikking is 
gesteld jammerlijk tekortschiet; roept de 
lidstaten op om meer 
verantwoordelijkheid te nemen voor de 
financiering en het op één lijn brengen 
van hun ontwikkelingsactiviteiten met het 
wereldwijd bondgenootschap tegen 
klimaatverandering; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om met spoed 
aanvullende, innovatieve 
financieringsbronnen aan te boren;

Or. en

Amendement 46
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de EU en haar lidstaten om in 
het kader van de Europese 
Veiligheidsstrategie (ESS) en het Europees 
Veiligheids- en Defensiebeleid de 

14. verzoekt de EU en haar lidstaten om in 
het kader van de Europese 
Veiligheidsstrategie (ESS) en het Europees 
Veiligheids- en Defensiebeleid
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gevolgen van de klimaatverandering en de 
daardoor veroorzaakte natuurrampen voor 
de bescherming en de veiligheid van de 
burgers te onderzoeken;

"klimaatdiplomatie" te ontwikkelen, de 
gevolgen van de klimaatverandering en de 
daardoor veroorzaakte natuurrampen voor 
de bescherming en de veiligheid van de 
burgers, evenals mogelijke conflicten die 
worden veroorzaakt door veranderingen 
in de beschikbaarheid van water en land 
als gevolg van de klimaatverandering, te 
voorkomen, te monitoren en aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 47
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
klimaatpartnerschappen met doellanden te 
sluiten om hindernissen voor de 
technologietransfer uit de weg te ruimen 
en oplossingen op maat uit te werken, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de bescherming van intellectuele 
eigendom, de stand van de technologische 
ontwikkeling, de institutionele stabiliteit en 
de beschikbare menselijke en financiële 
middelen in het doelland;

15. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
hun bestaande klimaatpartnerschappen 
met ontwikkelingslanden en opkomende 
economieën te versterken en om gericht 
nieuwe partnerschappen aan te gaan 
waar deze momenteel niet bestaan, 
waarbij aanzienlijk meer financiële steun 
voor technologische ontwikkeling en 
overdracht van technologie, bescherming 
van intellectuele eigendom en 
institutionele capaciteitsopbouw moet 
worden gegeven;

Or. en

Amendement 48
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
klimaatpartnerschappen met doellanden 
te sluiten om hindernissen voor de 
technologietransfer uit de weg te ruimen en 
oplossingen op maat uit te werken, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de bescherming van intellectuele 
eigendom, de stand van de technologische 
ontwikkeling, de institutionele stabiliteit en 
de beschikbare menselijke en financiële 
middelen in het doelland;

15. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
hindernissen voor de technologietransfer 
naar derde landen uit de weg te ruimen, 
zoals op het gebied van intellectuele-
eigendomsrechten, rekening houdend met 
de stand van de technologische 
ontwikkeling, de institutionele stabiliteit en 
de beschikbare menselijke en financiële 
middelen in het doelland;

Or. en

Amendement 49
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
klimaatpartnerschappen met doellanden te 
sluiten om hindernissen voor de 
technologietransfer uit de weg te ruimen en 
oplossingen op maat uit te werken, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
bescherming van intellectuele eigendom, 
de stand van de technologische 
ontwikkeling, de institutionele stabiliteit en 
de beschikbare menselijke en financiële 
middelen in het doelland;

15. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
klimaatpartnerschappen met doellanden te 
sluiten om hindernissen voor de 
technologietransfer uit de weg te ruimen en 
oplossingen op maat uit te werken, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
bescherming van intellectuele eigendom, 
de stand van de technologische 
ontwikkeling, de institutionele stabiliteit en 
de beschikbare menselijke en financiële 
middelen in het doelland; wijst er in dit 
verband op dat het "Asia-Pacific 
Partnership"een efficiënt instrument 
blijkt te zijn bij het streven naar een 
toekomst met een lage CO2-uitstoot;

Or. en
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Amendement 50
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie om, bij 
afwezigheid van een nieuwe 
internationale overeenkomst, sectorale 
overeenkomsten te sluiten met landen die 
niet aan emissiehandelsregelingen 
deelnemen;

Or. en

Amendement 51
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie om in de 
onderhandelingsronden van de WTO en het 
Post-2012-proces een gecoördineerde 
strategie met het oog op het handelsbeleid 
en het milieubeleid te ontwikkelen, om 
onze partners in de onderhandelingen 
geloofwaardig uit te kunnen leggen wat de 
Europese doelstellingen voor de 
klimaatbescherming zijn en welke 
instrumenten daarvoor zijn ontwikkeld, 
om de vrees te ontkrachten dat er 
handelsbelemmeringen of andere nadelen 
zouden kunnen ontstaan in de handel met 
derde landen die geen bindende 
doelstellingen voor de 
klimaatbescherming hebben, en om het 
principe van de wederkerigheid in de zin 
van de mondiale klimaatbescherming toe 
te passen;

16. verzoekt de Commissie om in de 
onderhandelingsronden van de WTO en het 
Post-2012-proces een gecoördineerde 
strategie met het oog op het handelsbeleid 
en het milieubeleid te ontwikkelen, om 
onze partners in de onderhandelingen 
geloofwaardig uit te kunnen leggen wat de 
Europese doelstellingen voor de 
klimaatbescherming zijn;

Or. pl
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Amendement 52
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie om in de 
onderhandelingsronden van de WTO en het 
Post-2012-proces een gecoördineerde 
strategie met het oog op het handelsbeleid 
en het milieubeleid te ontwikkelen, om
onze partners in de onderhandelingen 
geloofwaardig uit te kunnen leggen wat 
de Europese doelstellingen voor de 
klimaatbescherming zijn en welke 
instrumenten daarvoor zijn ontwikkeld, om 
de vrees te ontkrachten dat er 
handelsbelemmeringen of andere nadelen 
zouden kunnen ontstaan in de handel met 
derde landen die geen bindende 
doelstellingen voor de 
klimaatbescherming hebben, en om het 
principe van de wederkerigheid in de zin 
van de mondiale klimaatbescherming toe 
te passen;

16. verzoekt de Commissie om in de 
onderhandelingsronden van de WTO en het 
Post-2012-proces een gecoördineerde 
strategie met het oog op het handelsbeleid 
en het milieubeleid te ontwikkelen om een 
deel van de oplossing voor de bestrijding 
van de klimaatverandering te zoeken in de 
toepassing van een handels- en 
investeringsbeleid dat economische 
prikkels creëert om de doelstellingen van 
het klimaatbeleid te verwezenlijken; wijst 
er met klem op dat de EU deze regels 
mogelijk moet gebruiken om economische 
ontmoedigingsprikkels voor 
klimaatonvriendelijke activiteiten te 
creëren; wijst erop dat de partners van de 
EU in de onderhandelingen op die manier 
geloofwaardig kan worden uitgelegd wat 
de Europese doelstellingen voor de 
klimaatbescherming zijn en welke 
instrumenten daarvoor zijn ontwikkeld;

Or. en

Amendement 53
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
om ervoor te zorgen dat het Orgaan voor 
geschillenbeslechting van de WTO 
handelt in overeenstemming met de 
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bepalingen van de General Agreement on 
Trade and Tariffs (GATT), die de leden 
toestaat maatregelen te nemen, met 
inbegrip van voorzorgsmaatregelen om de 
menselijke gezondheid te beschermen en  
uitputbare natuurlijke hulpbronnen in 
stand te houden, om te voorkomen dat er 
milieudumping zal plaatsvinden van 
producten uit landen die het post-Kyoto-
protocol niet ratificeren;

Or. en

Amendement 54
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
om internationale beleidsopties te 
ontwikkelen die zijn gericht op het 
steunen van aanpassingen in het mariene 
milieu van de Noordpool en het 
aanpakken van belangrijke 
klimaatproblemen in deze regio, die alle 
relevante beleidsterreinen dienen te 
omvatten;

Or. en

Amendement 55
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie, de fungerende 
voorzitterschappen van de Raad en de 
lidstaten in de onderhandelingen over een 

17. verzoekt de Commissie, de fungerende 
voorzitterschappen van de Raad en de 
lidstaten in de onderhandelingen over een 
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overeenkomst na 2012 te bemiddelen 
tussen de geïndustrialiseerde landen, de 
G5 en de ontwikkelingslanden, om 
rekening te houden met de verschillende 
belangen en aldus het welslagen te 
garanderen van de onderhandelingen over 
de klimaatbescherming tussen alle landen
met een grote uitstoot van broeikasgassen;

overeenkomst na 2012 te bemiddelen en 
aldus het welslagen van de 
onderhandelingen over de 
klimaatbescherming te garanderen die tot 
doel hebben de mondiale 
temperatuurstijging te beperken tot 20C;

Or. en

Amendement 56
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie, de fungerende 
voorzitterschappen van de Raad en de 
lidstaten in de onderhandelingen over een 
overeenkomst na 2012 te bemiddelen 
tussen de geïndustrialiseerde landen, de G5 
en de ontwikkelingslanden, om rekening te 
houden met de verschillende belangen en 
aldus het welslagen te garanderen van de 
onderhandelingen over de 
klimaatbescherming tussen alle landen met 
een grote uitstoot van broeikasgassen;

17. verzoekt de Commissie, de fungerende 
voorzitterschappen van de Raad en de 
lidstaten in de onderhandelingen over een 
overeenkomst na 2012 en internationale 
sectorale overeenkomsten te bemiddelen 
tussen de geïndustrialiseerde landen, de G5 
en de ontwikkelingslanden, om rekening te 
houden met de verschillende belangen en 
aldus het welslagen te garanderen van de 
onderhandelingen over de 
klimaatbescherming tussen alle landen met 
een grote uitstoot van broeikasgassen;

Or. en

Amendement 57
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat het Europees 
energiebeleid en het buitenlands beleid 

18. onderstreept dat het Europees 
energiebeleid en het buitenlands beleid 
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voor energie op de toekomst gericht en 
strategisch moeten zijn om een hoge mate 
van continuïteit van de energievoorziening 
te kunnen garanderen, rekening houdende 
met criteria van duurzaamheid, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en een 
klimaatneutrale aanpak, en dat daarbij ook 
rekening moet worden gehouden met de 
beschikbaarheid van energie en met de 
energie-infrastructuur, inclusief het vervoer 
en de opslag van energie;

voor energie gezamenlijk, op de toekomst 
gericht en strategisch moeten zijn om een 
hoge mate van continuïteit van de 
energievoorziening te kunnen garanderen, 
rekening houdende met criteria van 
duurzaamheid, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en een klimaatneutrale 
aanpak, en dat daarbij ook rekening moet 
worden gehouden met de beschikbaarheid 
van energie en met de energie-
infrastructuur, inclusief het vervoer en de 
opslag van energie;

Or. sl

Amendement 58
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat het Europees 
energiebeleid en het buitenlands beleid 
voor energie op de toekomst gericht en 
strategisch moeten zijn om een hoge mate 
van continuïteit van de energievoorziening 
te kunnen garanderen, rekening houdende 
met criteria van duurzaamheid, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en een 
klimaatneutrale aanpak, en dat daarbij ook 
rekening moet worden gehouden met de 
beschikbaarheid van energie en met de 
energie-infrastructuur, inclusief het vervoer 
en de opslag van energie;

18. onderstreept dat het Europees 
energiebeleid en het buitenlands beleid 
voor energie op de toekomst gericht en 
strategisch moeten zijn om een hoge mate 
van continuïteit van de energievoorziening 
te kunnen garanderen, rekening houdende 
met criteria van duurzaamheid, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en een 
klimaatneutrale aanpak, en transparantie 
en een niet-discriminerend energiebeleid, 
met name met betrekking tot CO2-neutrale 
energiebronnen, moeten bevorderen, en 
dat daarbij ook rekening moet worden 
gehouden met de beschikbaarheid van 
energie en met de energie-infrastructuur, 
inclusief het vervoer en de opslag van 
energie;

Or. en
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Amendement 59
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

   18 bis. roept de Commissie, de lidstaten en 
de buurlanden op om het strategische 
belang van de Noordpool zorgvuldig te 
beoordelen om een goed evenwicht te 
vinden tussen energie- en 
milieubehoeften, en is van mening dat met 
een moratorium op offshoreoliewinning 
en -vervoer in de Noordpoolregio 
tegemoet kan worden gekomen aan de 
noodzaak van bescherming van die in 
milieuopzicht kwetsbare regio;

Or. en

Amendement 60
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de EU om een 
gemeenschap voor hernieuwbare energie 
in het leven te roepen om verder 
onderzoek en proefprojecten op dit gebied 
te bevorderen, evenals de ontwikkeling 
van het elektriciteitsnet, teneinde een 
optimale integratie van hernieuwbare 
energiebronnen mogelijk te maken;

Or. en



PE414.179v01-00 34/102 AM\746497NL.doc

NL

Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de EU en haar lidstaten 
om de ontwikkeling van prioritaire 
energieprojecten van Europees belang, als 
omschreven in Beschikking 
1364/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 september 
2006 tot opstelling van richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector1, zoals Nabucco, te 
waarborgen om de diversiteit van de 
energiebronnen van de EU te garanderen;
______
1 PB L 262 van 22.9.2006, blz. 1.

Or. en

Amendement 62
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de EU en haar lidstaten 
om de ontwikkeling te waarborgen van de 
Europese infrastructuur voor het vervoer 
van energie die nodig is om diversiteit van 
de energiebronnen van de EU te 
garanderen;

Or. en
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Amendement 63
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
een volgens politieke en zakelijke 
principes gestuurde overgangsfase voor de 
energiemix in te leiden, waarbij het 
gebruik van fossiele brandstoffen in de 
lidstaten en op het Europese niveau 
stapsgewijs en met de actieve 
ondersteuning van de overheid eerst 
gedeeltelijk en later volledig wordt 
vervangen door hernieuwbare 
energiebronnen;

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
volgens politieke en zakelijke principes het 
aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen te vergroten en het 
gebruik van fossiele brandstoffen snel te 
vervangen, met de actieve ondersteuning 
van de overheid in de lidstaten en op het 
Europese niveau;

Or. en

Amendement 64
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
een volgens politieke en zakelijke principes 
gestuurde overgangsfase voor de 
energiemix in te leiden, waarbij het gebruik 
van fossiele brandstoffen in de lidstaten en 
op het Europese niveau stapsgewijs en met 
de actieve ondersteuning van de overheid 
eerst gedeeltelijk en later volledig wordt 
vervangen door hernieuwbare
energiebronnen;

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
een volgens politieke en zakelijke principes 
centraal door de lidstaten gestuurde 
overgangsfase voor de energiemix in te 
leiden in verband met de CO2-uitstoot, 
waarbij het gebruik van fossiele 
brandstoffen in de lidstaten en op het 
Europese niveau met de actieve 
ondersteuning van de overheid eerst wordt 
aangevuld en later stapsgewijs wordt 
vervangen door andere energiebronnen;

Or. pl
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Amendement 65
Dorette Corbey, Silvia-Adriana Ţicău, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
een volgens politieke en zakelijke principes 
gestuurde overgangsfase voor de 
energiemix in te leiden, waarbij het gebruik 
van fossiele brandstoffen in de lidstaten en 
op het Europese niveau stapsgewijs en met 
de actieve ondersteuning van de overheid 
eerst gedeeltelijk en later volledig wordt 
vervangen door hernieuwbare 
energiebronnen;

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
een volgens politieke en zakelijke principes 
gestuurde overgangsfase voor de 
energiemix in te leiden, waarbij het gebruik 
van fossiele brandstoffen in de lidstaten en 
op het Europese niveau stapsgewijs en met 
de actieve ondersteuning van de overheid 
eerst gedeeltelijk en later volledig wordt 
verminderd en vervangen door 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 66
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
een volgens politieke en zakelijke principes 
gestuurde overgangsfase voor de 
energiemix in te leiden, waarbij het gebruik 
van fossiele brandstoffen in de lidstaten en 
op het Europese niveau stapsgewijs en met 
de actieve ondersteuning van de overheid 
eerst gedeeltelijk en later volledig wordt 
vervangen door hernieuwbare
energiebronnen

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
een volgens politieke en zakelijke principes 
gestuurde overgangsfase voor de 
energiemix in te leiden, waarbij het gebruik 
van fossiele brandstoffen in de lidstaten en
op het Europese niveau stapsgewijs en met 
de actieve ondersteuning van de overheid 
eerst gedeeltelijk en later volledig wordt 
vervangen door alle energiebronnen met 
een lage CO2-uitstoot;

Or. en
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Amendement 67
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
een volgens politieke en zakelijke principes 
gestuurde overgangsfase voor de 
energiemix in te leiden, waarbij het gebruik 
van fossiele brandstoffen in de lidstaten en 
op het Europese niveau stapsgewijs en met 
de actieve ondersteuning van de overheid 
eerst gedeeltelijk en later volledig wordt 
vervangen door hernieuwbare
energiebronnen;

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
een volgens politieke en zakelijke principes 
gestuurde overgangsfase voor de 
energiemix in te leiden, waarbij het gebruik 
van fossiele brandstoffen in de lidstaten en 
op het Europese niveau stapsgewijs en met 
de actieve ondersteuning van de overheid 
eerst gedeeltelijk en later volledig wordt 
vervangen door duurzame energiebronnen;

Or. sl

Amendement 68
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
een volgens politieke en zakelijke principes 
gestuurde overgangsfase voor de 
energiemix in te leiden, waarbij het gebruik 
van fossiele brandstoffen in de lidstaten en 
op het Europese niveau stapsgewijs en met 
de actieve ondersteuning van de overheid 
eerst gedeeltelijk en later volledig wordt 
vervangen door hernieuwbare 
energiebronnen;

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
een volgens politieke en zakelijke principes 
gestuurde overgangsfase voor de 
energiemix in te leiden, waarbij het gebruik 
van fossiele brandstoffen in de lidstaten en 
op het Europese niveau stapsgewijs en met 
de actieve ondersteuning van de overheid 
eerst gedeeltelijk en later volledig wordt 
vervangen door hernieuwbare 
energiebronnen, en om daarbij zo veel 
mogelijk samen te werken met andere 
landen en internationale organisaties;

Or. en
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Amendement 69
Michl Ebner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. doet een beroep op de lidstaten om 
regio's en burgers in hun eigen 
verantwoordelijkheid te ondersteunen en 
het gebruik van decentraal beschikbare 
hernieuwbare energiebronnen te 
bevorderen door wettelijke en 
belastingprikkels;

Or. de

Amendement 70
Elisa Ferreira, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. merkt op dat de ervaring heeft 
geleerd dat de eindconsumenten de 
zwaarste lasten zullen dragen en dat er 
mogelijk een inflatoir effect zal optreden; 
onderstreept het feit dat de 
klimaatverandering moet worden 
bestreden op een in sociaal en 
economisch opzicht duurzame wijze en 
dat elk initiatief maatregelen moet 
omvatten om de negatieve sociale 
gevolgen voor kwetsbare sectoren/sociale 
groepen te ondervangen;

Or. en
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Amendement 71
Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de lidstaten op om de leveranciers 
van elektriciteit via afschrijvingsregels en 
fiscale stimulansen aan te moedigen om de 
elektriciteitscentrales op fossiele 
brandstoffen te moderniseren, wat nodig is 
om het rendement van de conventionele 
opwekking van elektriciteit aanzienlijk te 
verhogen;

20. roept de lidstaten op om de leveranciers 
van elektriciteit via afschrijvingsregels en 
fiscale stimulansen aan te moedigen om de 
elektriciteitscentrales op fossiele 
brandstoffen en het elektriciteitsnet te 
moderniseren, wat nodig is om het 
rendement van de conventionele 
opwekking en het vervoer van elektriciteit 
aanzienlijk te verhogen;

Or. en

Amendement 72
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om actief steun te geven aan 
proefprojecten op het gebied van 
gedecentraliseerde, op ICT gebaseerde 
productiesystemen (waaronder 
warmtekrachtkoppeling);

Or. en

Amendement 73
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. stelt voor om 
onderzoeksprogramma's zodanig te 
financieren dat het gebruik van nieuwe 
technologieën wordt bevorderd om 
energiebesparingen te verwezenlijken en 
een toename van het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen in de totale 
energiemix te stimuleren;

Or. en

Amendement 74
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. roept de lidstaten op om de toegang tot 
het net voor decentraal opgewekte energie 
en elektriciteit te garanderen, de 
beperkingen voor de toegang tot de markt 
voor innovatieve leveranciers van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen op te heffen en de 
plaatselijke warmtekrachtkoppeling actief 
te bevorderen, gebaseerd op streefdoelen 
op de middellange termijn;

21. roept de lidstaten op om de toegang tot 
het net voor decentraal opgewekte energie, 
gas en elektriciteit te garanderen, de 
beperkingen voor de toegang tot de markt 
voor innovatieve leveranciers van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen op te heffen en de 
plaatselijke warmtekrachtkoppeling en
"trigeneratie" of drievoudige koppeling 
actief te bevorderen, gebaseerd op 
streefdoelen op de middellange termijn;

Or. en

Amendement 75
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. stelt voor om met derde landen in het 
Middellandse Zeegebied als element van 
een Europees energiebeleid 
partnerschappen te sluiten over zonne-
energie voor de productie van waterstof, 
die een eerste stap kunnen zijn op weg naar 
een economie op basis van waterstof met 
een lage uitstoot van CO2;

22. stelt voor om met derde landen in het 
Middellandse Zeegebied als element van 
een Europees energiebeleid 
partnerschappen te sluiten over zonne-
energie, die in eerste instantie tot doel 
hebben om zonnestroom op te wekken en 
over hoogspanningsgelijkstroomleidingen 
naar de Europese Unie te vervoeren, en 
die in tweede instantie de basis kunnen 
vormen voor de productie van waterstof en 
daarmee een eerste stap kunnen zijn op 
weg naar een economie op basis van 
waterstof met een lage uitstoot van CO2;

Or. de

Amendement 76
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. stelt voor om met derde landen in het 
Middellandse Zeegebied als element van 
een Europees energiebeleid 
partnerschappen te sluiten over zonne-
energie voor de productie van waterstof, 
die een eerste stap kunnen zijn op weg naar 
een economie op basis van waterstof met 
een lage uitstoot van CO2;

22. stelt voor om met derde landen in het 
Middellandse Zeegebied als element van 
een Europees energiebeleid 
partnerschappen te sluiten over zonne-
energie voor de productie van energie uit 
zonlicht en het vervoer naar de Europese 
Unie op basis van waterstof en andere 
nieuwe technologieën, die een eerste stap 
kunnen zijn op weg naar een economie op 
basis van waterstof met een lage uitstoot 
van CO2;

Or. de
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Amendement 77
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. stelt voor om met derde landen in het 
Middellandse Zeegebied als element van 
een Europees energiebeleid 
partnerschappen te sluiten over zonne-
energie voor de productie van waterstof, 
die een eerste stap kunnen zijn op weg naar 
een economie op basis van waterstof met 
een lage uitstoot van CO2;

22. stelt voor om met derde landen in het 
Middellandse Zeegebied als element van 
een Europees energiebeleid 
partnerschappen te sluiten over zonne-
energie voor de productie van elektriciteit 
en waterstof, die een eerste stap kunnen 
zijn op weg naar een economie op basis 
van hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 78
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de politiek en het bedrijfsleven op 
om te investeren in infrastructuur, 
netwerken en leidingen voor de productie 
van waterstof met zonne-energie, en derde 
landen in het kader van de 
energiepartnerschappen programma's 
aan te bieden voor de opbouw van de 
nodige instellingen, infrastructuur, 
opleidingsprogramma's voor de 
plaatselijke vaklieden en voor toegang tot 
het netwerk voor het verkrijgen van 
energie voor eigen gebruik;

23. roept de politiek en het bedrijfsleven op 
om te investeren in infrastructuur, 
netwerken en leidingen voor de productie 
van waterstof met zonne-energie;

Or. sl
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Amendement 79
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de politiek en het bedrijfsleven op 
om te investeren in infrastructuur, 
netwerken en leidingen voor de productie 
van waterstof met zonne-energie, en derde 
landen in het kader van de 
energiepartnerschappen programma's aan 
te bieden voor de opbouw van de nodige 
instellingen, infrastructuur, 
opleidingsprogramma's voor de plaatselijke 
vaklieden en voor toegang tot het netwerk 
voor het verkrijgen van energie voor eigen 
gebruik;

23. roept de politiek en het bedrijfsleven op 
om te investeren in infrastructuur, 
netwerken en leidingen voor de productie 
van elektriciteit, waterstof en water met 
zonne-energie, en derde landen in het kader 
van de energiepartnerschappen 
programma's aan te bieden voor de opbouw 
van de nodige instellingen, infrastructuur, 
opleidingsprogramma's voor de plaatselijke 
vaklieden en voor toegang tot het netwerk 
voor het verkrijgen van energie voor eigen 
gebruik;

Or. en

Amendement 80
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de politiek en het bedrijfsleven op 
om te investeren in infrastructuur, 
netwerken en leidingen voor de productie 
van waterstof met zonne-energie, en derde 
landen in het kader van de 
energiepartnerschappen programma's aan 
te bieden voor de opbouw van de nodige 
instellingen, infrastructuur, 
opleidingsprogramma's voor de plaatselijke 
vaklieden en voor toegang tot het netwerk 
voor het verkrijgen van energie voor eigen 
gebruik;

23. roept de politiek en het bedrijfsleven op 
om te investeren in infrastructuur, 
netwerken en leidingen voor de opwekking 
van zonne-energie en de productie van 
waterstof, en derde landen in het kader van 
de energiepartnerschappen programma's 
aan te bieden voor de opbouw van de 
nodige instellingen, infrastructuur, 
opleidingsprogramma's voor de plaatselijke 
vaklieden en voor toegang tot het netwerk 
voor het verkrijgen van energie voor eigen 
gebruik;

Or. de
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Amendement 81
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept de politiek en het 
bedrijfsleven op derde landen in het kader 
van de energiepartnerschappen 
programma's aan te bieden voor de 
opbouw van de nodige instellingen, 
infrastructuur, opleidingsprogramma's 
voor de plaatselijke vaklieden en voor 
toegang tot het netwerk voor het 
verkrijgen van energie voor eigen 
gebruik;

Or. sl

Amendement 82
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. roept de lidstaten op om, binnen de 
plaatselijke en regionale mogelijkheden, 
het aandeel van de windenergie, die door 
een actief subsidiebeleid al een belangrijke 
vorm van energieopwekking is geworden, 
en het aandeel van de waterkracht en de 
geothermische energie in de energiemix 
verder te vergroten en de bestaande 
ontwikkelingsmogelijkheden ook met 
behulp van Europese 
onderzoeksinitiatieven en coördinatie door 
netwerken van uitmuntendheid te blijven 
benutten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

(taalkundig amendement – betreft alleen de 
Engelse versie)
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Or. en

Amendement 83
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. roept de lidstaten op om, binnen de 
plaatselijke en regionale mogelijkheden, 
het aandeel van de windenergie, die door 
een actief subsidiebeleid al een belangrijke 
vorm van energieopwekking is geworden, 
en het aandeel van de waterkracht en de 
geothermische energie in de energiemix 
verder te vergroten en de bestaande 
ontwikkelingsmogelijkheden ook met 
behulp van Europese 
onderzoeksinitiatieven en coördinatie door 
netwerken van uitmuntendheid te blijven 
benutten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. sl

Amendement 84
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat voor een 
grootschalig en doelmatig gebruik van 
windenergie en andere vormen van 
hernieuwbare energie investeringen in de 
Europese elektriciteitsnetten nodig zijn;

Or. en
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Amendement 85
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat er een aanzienlijk 
potentieel bestaat om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
biomassa voor het opwekken van energie 
te verminderen, en pleit voor een Europese 
strategie voor het gebruik van biomassa 
voor verwarmen en koelen;

25. onderstreept dat er een aanzienlijk 
potentieel bestaat om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
biomassa voor het opwekken van energie 
te verminderen;

Or. de

Amendement 86
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat er een aanzienlijk 
potentieel bestaat om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
biomassa voor het opwekken van energie 
te verminderen, en pleit voor een Europese 
strategie voor het gebruik van biomassa 
voor verwarmen en koelen;

25. onderstreept dat er een aanzienlijk 
potentieel bestaat om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
duurzaam geproduceerde biomassa voor 
het opwekken van energie te verminderen, 
en pleit voor een Europese strategie voor 
het gebruik van biomassa voor verwarmen 
en koelen die het beginsel "voedsel eerst"
eerbiedigt; 

Or. en

Amendement 88
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat er een aanzienlijk 
potentieel bestaat om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
biomassa voor het opwekken van energie 
te verminderen, en pleit voor een Europese 
strategie voor het gebruik van biomassa 
voor verwarmen en koelen;

25. onderstreept dat er een aanzienlijk 
potentieel bestaat om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
biomassa voor het opwekken van energie 
te verminderen, en pleit voor een Europese 
strategie voor het gebruik van biomassa 
voor verwarmen en koelen en de productie 
van gas/H2;

Or. en

Amendement 89
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat er een aanzienlijk 
potentieel bestaat om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
biomassa voor het opwekken van energie 
te verminderen, en pleit voor een Europese 
strategie voor het gebruik van biomassa 
voor verwarmen en koelen;

25. onderstreept dat er een aanzienlijk 
potentieel bestaat om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
biomassa voor het opwekken van energie 
te verminderen, en pleit voor een Europese 
strategie voor het  duurzame gebruik van 
biomassa voor verwarmen en koelen;

Or. en

Amendement 90
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. pleit voor een Europese strategie 
voor het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen voor verwarmen en 
koelen;
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Or. de

Amendement 91
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie om een 
complete analyse voor te leggen van alle 
emissies tijdens de hele levenscyclus van 
bio-energie, om te bepalen welke rol 
biomassa in de toekomst als 
energieleverancier kan spelen; daarbij moet 
ook objectief worden beoordeeld wat de 
kansen zijn om de verbrandingswaarde van 
biomassa te verbeteren door nieuwe 
gewassen te telen of biotechnologie te 
gebruiken;

26. verzoekt de Commissie om een 
complete analyse voor te leggen van alle 
emissies tijdens de hele levenscyclus van 
individuele bronnen van bio-energie, om 
te bepalen welke rol biomassa in de 
toekomst als energieleverancier kan spelen; 
daarbij moet ook objectief worden 
beoordeeld wat de kansen zijn om de 
verbrandingswaarde van biomassa te 
verbeteren door nieuwe gewassen te telen 
of biotechnologie te gebruiken;

Or. sl

Amendement 92
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie om een 
complete analyse voor te leggen van alle 
emissies tijdens de hele levenscyclus van 
bio-energie, om te bepalen welke rol 
biomassa in de toekomst als 
energieleverancier kan spelen; daarbij moet 
ook objectief worden beoordeeld wat de 
kansen zijn om de verbrandingswaarde van 
biomassa te verbeteren door nieuwe 
gewassen te telen of biotechnologie te 
gebruiken;

26. verzoekt de Commissie om een 
complete analyse voor te leggen van alle 
emissies tijdens de hele levenscyclus van 
bio-energie, om te bepalen welke rol 
biomassa in de toekomst als 
energieleverancier kan spelen; daarbij moet 
ook objectief worden beoordeeld wat de 
kansen zijn om de verbrandingswaarde van 
biomassa uit afval en speciaal voor dit 
doel geteelde gewassen te verbeteren door 
nieuwe gewassen te telen of biotechnologie 
te gebruiken;
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Or. en

Amendement 93
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún, Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez, Adam Gierek, Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat in het kader van het 
toekomstige energiebeleid ook moet 
worden getoetst welke bijdrage de 
kernenergie in de energiemix van de 
toekomst aan de vermindering van de 
uitstoot van CO2 zou kunnen leveren, 
waarbij niet alleen moet worden gekeken 
naar hoeveel minder koolstofdioxide er 
zou worden uitgestoten, maar ook naar de 
nodige investeringen, naar de continuïteit 
van de uraniumvoorziening, naar de 
exploitatie van de centrales, naar 
technologische en internationale 
veiligheidsvraagstukken en naar de nog 
niet geregelde vraag van de definitieve 
opslag van het afval, waarbij een 
vergelijking met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden gemaakt;

Schrappen

Or. en

Amendement 94
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat in het kader van het 
toekomstige energiebeleid ook moet 
worden getoetst welke bijdrage de 
kernenergie in de energiemix van de 
toekomst aan de vermindering van de 

27. is van mening dat in het kader van het 
toekomstige energiebeleid ook rekening 
moet worden gehouden met de bijdrage 
die de kernenergie in de energiemix van de 
toekomst aan de vermindering van de 
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uitstoot van CO2 zou kunnen leveren, 
waarbij niet alleen moet worden gekeken 
naar hoeveel minder koolstofdioxide er 
zou worden uitgestoten, maar ook naar de 
nodige investeringen, naar de continuïteit 
van de uraniumvoorziening, naar de 
exploitatie van de centrales, naar 
technologische en internationale 
veiligheidsvraagstukken en naar de nog 
niet geregelde vraag van de definitieve 
opslag van het afval, waarbij een 
vergelijking met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden gemaakt;

uitstoot van CO2 zou kunnen leveren, 
waarbij de prestaties van kernenergie 
moeten worden vergeleken met die van 
andere energieopties die dezelfde dienst 
kunnen leveren, zoals de gecentraliseerde 
opwekking van de elektriciteit die nodig is 
voor de basisvoorziening van de Europese 
markten; wijst erop dat, zoals door het 
door de Raad opgezette Europees Forum 
inzake kernenergie is verklaard, 
kernenergie CO2-vrij is en concurrerend 
en voorspelbaar is als het gaat om de 
kosten, de lage milieueffecten en de 
uitstekende veiligheidsprestaties; is van 
mening dat de kernenergiesector 
belangrijke meerwaarde biedt omdat het 
grootste deel van de aanbodketen zich in 
EU-landen bevindt; wijst erop dat het 
verantwoordelijk gebruik van kernenergie 
de verplichting met zich meebrengt om te 
voldoen aan de bestaande institutionele en 
technische beperkingen teneinde non-
proliferatie te waarborgen en de 
noodzakelijke langetermijninfrastructuur 
voor de opslag van radioactief afval aan te 
leggen;

Or. en

Amendement 95
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat in het kader van het 
toekomstige energiebeleid ook moet 
worden getoetst welke bijdrage de 
kernenergie in de energiemix van de 
toekomst aan de vermindering van de 
uitstoot van CO2 zou kunnen leveren, 
waarbij niet alleen moet worden gekeken 
naar hoeveel minder koolstofdioxide er 
zou worden uitgestoten, maar ook naar de 

27. is van mening dat een succesvolle 
vermindering van de broeikasgasemissies 
in de energiesector alleen kan worden 
verwezenlijkt door een groter gebruik van 
koolstofarme technologieën, zoals 
kernenergie, die tevens bijdraagt tot de 
continuïteit van de energievoorziening;
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nodige investeringen, naar de continuïteit 
van de uraniumvoorziening, naar de 
exploitatie van de centrales, naar 
technologische en internationale 
veiligheidsvraagstukken en naar de nog 
niet geregelde vraag van de definitieve 
opslag van het afval, waarbij een 
vergelijking met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden gemaakt;

Or. fr

Amendement 96
Dorette Corbey, Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat in het kader van het 
toekomstige energiebeleid ook moet
worden getoetst welke bijdrage de 
kernenergie in de energiemix van de 
toekomst aan de vermindering van de 
uitstoot van CO2 zou kunnen leveren, 
waarbij niet alleen moet worden gekeken 
naar hoeveel minder koolstofdioxide er zou 
worden uitgestoten, maar ook naar de 
nodige investeringen, naar de continuïteit 
van de uraniumvoorziening, naar de 
exploitatie van de centrales, naar 
technologische en internationale 
veiligheidsvraagstukken en naar de nog 
niet geregelde vraag van de definitieve 
opslag van het afval, waarbij een 
vergelijking met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden gemaakt;

27. is van mening dat als een toekomstig 
energiebeleid dat gericht is op het 
terugdringen van de uitstoot van 
koolstofdioxide kernenergie omvat, er niet 
alleen moet worden gekeken naar hoeveel 
minder koolstofdioxide er zou worden 
uitgestoten, maar ook naar de nodige 
investeringen, naar de continuïteit van de 
uraniumvoorziening, naar de exploitatie 
van de centrales, naar technologische en 
internationale veiligheidsvraagstukken en 
naar de nog niet geregelde vraag van de 
definitieve opslag van het afval;

Or. en
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Amendement 97
Fiona Hall, Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat in het kader van het
toekomstige energiebeleid ook moet 
worden getoetst welke bijdrage de 
kernenergie in de energiemix van de 
toekomst aan de vermindering van de 
uitstoot van CO2 zou kunnen leveren, 
waarbij niet alleen moet worden gekeken 
naar hoeveel minder koolstofdioxide er 
zou worden uitgestoten, maar ook naar de 
nodige investeringen, naar de continuïteit 
van de uraniumvoorziening, naar de 
exploitatie van de centrales, naar 
technologische en internationale 
veiligheidsvraagstukken en naar de nog 
niet geregelde vraag van de definitieve 
opslag van het afval, waarbij een 
vergelijking met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden gemaakt;

27. is van mening dat in het kader van elk
toekomstig energiebeleid waarin een 
bijdrage van de kernenergie in de 
energiemix van de toekomst wordt 
overwogen, niet alleen moet worden 
gekeken naar hoeveel minder 
koolstofdioxide er zou worden uitgestoten, 
maar ook naar de nodige investeringen, de 
beperkte mondiale voorraden uranium en 
naar de continuïteit van de 
uraniumvoorziening, naar de exploitatie 
van de centrales, naar technologische en 
internationale veiligheidsvraagstukken en 
naar de nog niet geregelde vraag van de 
definitieve opslag van het afval, waarbij 
een vergelijking met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden gemaakt;

Or. en

Amendement 98
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat in het kader van het 
toekomstige energiebeleid ook moet 
worden getoetst welke bijdrage de 
kernenergie in de energiemix van de 
toekomst aan de vermindering van de 
uitstoot van CO2 zou kunnen leveren, 
waarbij niet alleen moet worden gekeken 
naar hoeveel minder koolstofdioxide er zou 
worden uitgestoten, maar ook naar de 

27. is van mening dat in het kader van het 
toekomstige energiebeleid ook moet 
worden getoetst welke bijdrage de 
kernenergie in de energiemix van de 
toekomst aan de vermindering van de 
uitstoot van CO2 zou kunnen leveren, 
waarbij niet alleen moet worden gekeken 
naar hoeveel minder koolstofdioxide er zou 
worden uitgestoten, maar ook naar de 
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nodige investeringen, naar de continuïteit 
van de uraniumvoorziening, naar de 
exploitatie van de centrales, naar 
technologische en internationale 
veiligheidsvraagstukken en naar de nog 
niet geregelde vraag van de definitieve 
opslag van het afval, waarbij een 
vergelijking met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden gemaakt;

nodige investeringen, naar de continuïteit 
van de uraniumvoorziening, naar de 
exploitatie van de centrales, naar het 
misbruik van uranium voor de productie 
van kernwapens, naar technologische en 
internationale veiligheidsvraagstukken en 
naar de nog niet geregelde vraag van de 
definitieve opslag van het afval, waarbij 
een vergelijking met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden gemaakt;

Or. en

Amendement 99
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat in het kader van het 
toekomstige energiebeleid ook moet 
worden getoetst welke bijdrage de 
kernenergie in de energiemix van de 
toekomst aan de vermindering van de 
uitstoot van CO2 zou kunnen leveren, 
waarbij niet alleen moet worden gekeken 
naar hoeveel minder koolstofdioxide er zou 
worden uitgestoten, maar ook naar de 
nodige investeringen, naar de continuïteit 
van de uraniumvoorziening, naar de 
exploitatie van de centrales, naar 
technologische en internationale 
veiligheidsvraagstukken en naar de nog 
niet geregelde vraag van de definitieve 
opslag van het afval, waarbij een 
vergelijking met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden gemaakt;

27. is van mening dat in het kader van het 
toekomstige energiebeleid ook moet 
worden getoetst welke bijdrage de 
kernenergie in de energiemix van de 
toekomst aan de vermindering van de 
uitstoot van CO2 zou kunnen leveren, 
waarbij niet alleen moet worden gekeken 
naar hoeveel minder koolstofdioxide er zou 
worden uitgestoten, maar ook naar de 
nodige investeringen, naar de continuïteit 
van de uraniumvoorziening, naar de 
exploitatie van de centrales, naar 
technologische en internationale 
veiligheidsvraagstukken en naar de vraag 
van de definitieve opslag van het afval, 
waarbij een vergelijking met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden gemaakt;

Or. en
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Amendement 100
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de EU en haar lidstaten 
om ervoor te zorgen dat een gelijk 
speelveld voor kernenergie in Europa een 
belangrijke prioriteit is in het kader van 
een concurrerende Europese 
energiemarkt; wijst erop dat de 
aanneming van een nog geavanceerder 
wettelijk kader voor kernenergie, dat aan 
de hoogste veiligheids- en 
beveiligingseisen voldoet, voor een 
verantwoorde toename van het gebruik 
van deze energiebron moet zorgen;

Or. en

Amendement 101
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. beschouwt warmtekrachtkoppeling 
als een effectieve, economische en in 
milieuopzicht verstandige optie;

Or. en

Amendement 102
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst erop dat de communautaire 
steun voor kernsplijting binnen het 
raamwerk van het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom) voor onderzoeks- en 
opleidingsactiviteiten inzake kernenergie 
(2007-2011) voor het grootste deel 
gebruikt wordt voor onderzoek naar 
veiligheid; wijst erop dat, om optimaal te 
kunnen voldoen aan de strategische 
criteria van de Europese Unie, de 
inspanningen van de Gemeenschap 
moeten worden gecombineerd met het 
onderzoek naar de ontwikkeling van een 
nieuwe generatie duurzame kernenergie, 
waardoor de tijdspanne voor het 
potentieel gebruik van kernenergie met 
duizenden jaren kan worden verlengd, 
door de brandstof efficiënter te gebruiken 
en het volume van het uiteindelijk 
geproduceerde afval aanzienlijk te 
beperken;

Or. fr

Amendement 103
Rebecca Harms, Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beschouwt het onderzoek naar de 
technische haalbaarheid van kernfusie in 
de onderzoeksreactor ITER als een eerste 
stap op weg naar het commercieel gebruik 
van deze vorm van energie, en benadrukt 
dat de kans om dit doel te bereiken in 
hoge mate afhangt van de vraag of de 
financiering van het onderzoek op de 

Schrappen
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lange termijn gegarandeerd is, en of 
wordt overwogen om bijkomende 
middelen ter beschikking te stellen om het 
project sneller uit te kunnen voeren; 

Or. en

Amendement 104
Fiona Hall, Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beschouwt het onderzoek naar de 
technische haalbaarheid van kernfusie in de 
onderzoeksreactor ITER als een eerste stap 
op weg naar het commercieel gebruik van 
deze vorm van energie, en benadrukt dat de 
kans om dit doel te bereiken in hoge mate 
afhangt van de vraag of de financiering van 
het onderzoek op de lange termijn 
gegarandeerd is, en of wordt overwogen 
om bijkomende middelen ter beschikking 
te stellen om het project sneller uit te 
kunnen voeren;

28. beschouwt het onderzoek naar de 
technische haalbaarheid van kernfusie in de 
onderzoeksreactor ITER als een eerste stap 
op weg naar het commercieel gebruik van 
deze vorm van energie, en benadrukt dat de 
kans om dit doel te bereiken in hoge mate 
afhangt van de vraag of de financiering van 
het onderzoek op de lange termijn 
gegarandeerd is;

Or. en

Amendement 105
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beschouwt het onderzoek naar de 
technische haalbaarheid van kernfusie in de 
onderzoeksreactor ITER als een eerste stap 
op weg naar het commercieel gebruik van 
deze vorm van energie, en benadrukt dat de 
kans om dit doel te bereiken in hoge mate 

28. beschouwt het onderzoek naar de 
technische haalbaarheid van kernfusie in de 
onderzoeksreactor ITER als een eerste stap 
op weg naar het commercieel gebruik van 
deze vorm van energie, en benadrukt dat de 
kans om dit doel te bereiken in hoge mate 
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afhangt van de vraag of de financiering van 
het onderzoek op de lange termijn 
gegarandeerd is, en of wordt overwogen 
om bijkomende middelen ter beschikking 
te stellen om het project sneller uit te 
kunnen voeren;

afhangt van de vraag of de financiering van 
het onderzoek uit de begroting van de 
Europese Unie op de lange termijn 
gegarandeerd is, en of wordt overwogen 
om bijkomende middelen ter beschikking 
te stellen om het project sneller uit te 
kunnen voeren;

Or. pl

Amendement 106
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beschouwt het onderzoek naar de 
technische haalbaarheid van kernfusie in de 
onderzoeksreactor ITER als een eerste stap 
op weg naar het commercieel gebruik van 
deze vorm van energie, en benadrukt dat de 
kans om dit doel te bereiken in hoge mate 
afhangt van de vraag of de financiering van 
het onderzoek op de lange termijn 
gegarandeerd is, en of wordt overwogen 
om bijkomende middelen ter beschikking 
te stellen om het project sneller uit te 
kunnen voeren;

28. beschouwt het onderzoek naar de 
technische haalbaarheid van kernfusie in de 
onderzoeksreactor ITER als een eerste stap 
op weg naar het commercieel en 
wetenschappelijk gebruik van deze vorm 
van energie, en benadrukt dat de kans om 
dit doel te bereiken in hoge mate afhangt 
van de vraag of de financiering van het 
onderzoek op de lange termijn 
gegarandeerd is, en of wordt overwogen 
om bijkomende middelen ter beschikking 
te stellen om het project sneller uit te 
kunnen voeren;

Or. en

Amendement 107
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. stelt vast dat de productie van 
biobrandstoffen gedeeltelijk 

29. stelt vast dat de productie van 
biobrandstoffen gedeeltelijk 
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verantwoordelijk is voor de stijging van de 
voedselprijzen, maar dat het beëindigen 
van die productie geen oplossing is voor 
het probleem van de honger in de wereld,
en ook geen antwoord op de vraag naar een 
klimaatvriendelijke mobiliteit;

verantwoordelijk is voor de stijging van de 
voedselprijzen, het steeds grotere verlies 
aan biodiversiteit en de verdergaande 
ontbossing, maar dat het beëindigen van 
die productie geen oplossing is voor het 
probleem van de honger in de wereld, en 
ook geen antwoord op de vraag naar een 
klimaatvriendelijke mobiliteit;

Or. en

Amendement 108
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. stelt vast dat de productie van 
biobrandstoffen gedeeltelijk 
verantwoordelijk is voor de stijging van de 
voedselprijzen, maar dat het beëindigen 
van die productie geen oplossing is voor 
het probleem van de honger in de wereld, 
en ook geen antwoord op de vraag naar een 
klimaatvriendelijke mobiliteit;

29. stelt vast dat de productie van 
biobrandstoffen moet plaatsvinden op 
basis van controleerbare, duurzame 
methoden en dat het beëindigen van die 
productie geen oplossing is voor het 
probleem van de honger in de wereld, en 
ook geen antwoord op de vraag naar een 
klimaatvriendelijke mobiliteit;

Or. en

Amendement 109
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. stelt vast dat de productie van 
biobrandstoffen gedeeltelijk 
verantwoordelijk is voor de stijging van de 
voedselprijzen, maar dat het beëindigen 
van die productie geen oplossing is voor 
het probleem van de honger in de wereld, 

29. stelt vast dat bepaalde vormen van 
productie van biobrandstoffen een negatief 
effect kunnen hebben op de 
voedselprijzen, maar merkt tegelijk op dat 
biobrandstoffen op verantwoorde wijze 
kunnen worden geproduceerd;
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en ook geen antwoord op de vraag naar 
een klimaatvriendelijke mobiliteit;

Or. en

Amendement 110
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. stelt voor dat de Commissie het 
concept van een vast aandeel aan 
biobrandstoffen heroverweegt, en in 
plaats daarvan flexibele scenario's 
ontwikkelt, waarbij ze uit moet gaan van 
de mondiaal groeiende behoefte aan 
landbouwareaal voor de productie van 
levensmiddelen en voer, maar ook van de 
vraag hoe de nodige invoer van 
biobrandstoffen in de EU kan worden 
geregeld, rekening houdende met de 
vereisten van de individuele mobiliteit en 
het goederenvervoer in de toekomst;

Schrappen

Or. en

Amendement 111
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. stelt voor dat de Commissie het 
concept van een vast aandeel aan 
biobrandstoffen heroverweegt, en in plaats 
daarvan flexibele scenario's ontwikkelt, 
waarbij ze uit moet gaan van de mondiaal 
groeiende behoefte aan landbouwareaal 
voor de productie van levensmiddelen en 

30. stelt voor dat de Commissie afziet van 
het vaste aandeel aan biobrandstoffen, en 
in plaats daarvan flexibele scenario's 
ontwikkelt, waarbij ze uit moet gaan van 
de mondiaal groeiende behoefte aan 
landbouwareaal voor de productie van 
levensmiddelen en voer;
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voer, maar ook van de vraag hoe de 
nodige invoer van biobrandstoffen in de 
EU kan worden geregeld, rekening 
houdende met de vereisten van de 
individuele mobiliteit en het 
goederenvervoer in de toekomst;

Or. en

Amendement 112
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Dan 
Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. stelt voor dat de Commissie het 
concept van een vast aandeel aan 
biobrandstoffen heroverweegt, en in 
plaats daarvan flexibele scenario's 
ontwikkelt, waarbij ze uit moet gaan van 
de mondiaal groeiende behoefte aan 
landbouwareaal voor de productie van 
levensmiddelen en voer, maar ook van de
vraag hoe de nodige invoer van 
biobrandstoffen in de EU kan worden 
geregeld, rekening houdende met de 
vereisten van de individuele mobiliteit en 
het goederenvervoer in de toekomst;

30. stelt voor dat de Commissie scenario's 
voor het gebruik van vaste aandelen aan 
biobrandstoffen in het vervoer ontwikkelt, 
waarbij ze uit moet gaan van de mondiaal 
groeiende behoefte aan landbouwareaal 
voor de productie van levensmiddelen en 
voer en de gevolgen voor de 
beschikbaarheid van water, maar ook van 
de noodzaak om biobrandstoffen in de EU
in te voeren, rekening houdende met de 
vereisten van de individuele mobiliteit en 
het goederenvervoer in de toekomst;

Or. en

Amendement 113
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. stelt voor dat de Commissie het 
concept van een vast aandeel aan 

30. stelt voor dat de Commissie het 
concept van een vast aandeel aan 
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biobrandstoffen heroverweegt, en in plaats 
daarvan flexibele scenario's ontwikkelt, 
waarbij ze uit moet gaan van de mondiaal 
groeiende behoefte aan landbouwareaal 
voor de productie van levensmiddelen en 
voer, maar ook van de vraag hoe de 
nodige invoer van biobrandstoffen in de 
EU kan worden geregeld, rekening 
houdende met de vereisten van de 
individuele mobiliteit en het 
goederenvervoer in de toekomst;

biobrandstoffen heroverweegt, en in plaats 
daarvan flexibel beleid ontwikkelt, waarbij 
ze meer uit moet gaan van de complexe 
aard van de productie van 
biobrandstoffen, met inbegrip van een 
beoordeling van de levenscyclus-
broeikasgasemissies en de indirecte 
effecten;

Or. en

Amendement 114
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van mening dat de 
ontwikkelingslanden beslist moeten 
worden betrokken bij de strategie op de 
lange termijn voor de ontwikkeling en 
productie van biobrandstoffen, om te 
onderzoeken of dit economisch gepland 
kan worden en rendabel is, hoe het gesteld 
is met de ecologische duurzaamheid, en 
vooral hoe de sociale ontwikkeling en de 
permanente verhoging van het inkomen 
kunnen worden bereikt;

31. is van mening dat de 
ontwikkelingslanden beslist moeten 
worden betrokken bij de strategie op de 
lange termijn voor de ontwikkeling en 
productie van biobrandstoffen, om te 
onderzoeken of dit economisch gepland 
kan worden en rendabel is, hoe het gesteld 
is met de ecologische duurzaamheid, hoe 
een voldoende hoog niveau van 
voedselproductie kan worden 
veiliggesteld, en vooral hoe de sociale 
ontwikkeling en de permanente verhoging 
van het inkomen kunnen worden bereikt;

Or. en

Amendement 115
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. is van mening dat de 
ontwikkelingslanden beslist moeten 
worden betrokken bij de strategie op de 
lange termijn voor de ontwikkeling en 
productie van biobrandstoffen, om te 
onderzoeken of dit economisch gepland 
kan worden en rendabel is, hoe het gesteld 
is met de ecologische duurzaamheid, en 
vooral hoe de sociale ontwikkeling en de 
permanente verhoging van het inkomen 
kunnen worden bereikt;

31. is van mening dat de 
ontwikkelingslanden beslist moeten 
worden betrokken bij de strategie op de 
lange termijn voor de ontwikkeling en 
productie van biobrandstoffen, om te 
onderzoeken of dit economisch gepland 
kan worden en rendabel is, hoe het gesteld 
is met de ecologische duurzaamheid, en 
vooral hoe de sociale ontwikkeling en de 
permanente verhoging van het inkomen 
kunnen worden bereikt, en om ervoor te 
zorgen dat ontwikkelingslanden alles 
wordt bijgebracht wat nodig is om aan de 
duurzaamheidscriteria van de EU te
kunnen voldoen;

Or. en

Amendement 116
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om meer te doen aan onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van 
biobrandstoffen van de tweede generatie,
daarvoor de nodige financiële middelen 
beschikbaar te stellen en dit te koppelen 
aan bindende doelstellingen voor de teelt 
en het gebruik van biomassa;

32. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om meer te doen aan onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van 
biobrandstoffen van de tweede generatie en
daarvoor de nodige financiële middelen 
beschikbaar te stellen;

Or. en
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Amendement 117
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om meer te doen aan onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van 
biobrandstoffen van de tweede generatie, 
daarvoor de nodige financiële middelen 
beschikbaar te stellen en dit te koppelen 
aan bindende doelstellingen voor de teelt 
en het gebruik van biomassa;

32. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om meer te doen aan onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van 
geavanceerde biobrandstoffen, daarvoor de 
nodige financiële middelen beschikbaar te 
stellen en dit te koppelen aan bindende 
doelstellingen voor de productie van bio-
energie;

Or. en

Amendement 118
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de ervaring die is opgedaan 
bij het ontwikkelen van 
duurzaamheidscriteria binnen de EU, te 
gebruiken om de ontwikkeling van 
mondiale normen voor biobrandstoffen 
actief te bevorderen;

Or. en

Amendement 119
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33
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Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de Commissie te overwegen 
om de Raad voor te stellen de nu niet 
bindende doelstelling van 20 % voor de 
energie-efficiëntie voor 2020 eventueel 
verplicht te stellen;

33. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om overeenstemming te bereiken over een 
bindende doelstelling van ten minste 20 % 
voor de energie-efficiëntie voor 2020;

Or. en

Amendement 120
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de Commissie te overwegen 
om de Raad voor te stellen de nu niet 
bindende doelstelling van 20 % voor de 
energie-efficiëntie voor 2020 eventueel
verplicht te stellen;

33. verzoekt de Commissie het Parlement 
en de Raad een wetsvoorstel voor te leggen 
waarin de doelstelling van 20 % voor de 
energie-efficiëntie voor 2020 bindend
wordt gemaakt;

Or. en

Amendement 122
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de Commissie te overwegen 
om de Raad voor te stellen de nu niet 
bindende doelstelling van 20 % voor de 
energie-efficiëntie voor 2020 eventueel
verplicht te stellen;

33. verzoekt de Commissie te overwegen 
om de Raad voor te stellen de nu niet 
bindende doelstelling van 20 % voor de 
energie-efficiëntie voor 2020 verplicht te 
stellen door middel van duidelijke 
maatregelen in elke relevante sector, die 
concrete doelstellingen moeten omvatten;

Or. en
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Amendement 123
Elisa Ferreira, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez, Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de Commissie te overwegen 
om de Raad voor te stellen de nu niet 
bindende doelstelling van 20 % voor de 
energie-efficiëntie voor 2020 eventueel 
verplicht te stellen;

33. verzoekt de Commissie te overwegen 
om de Raad voor te stellen de nu niet 
bindende doelstelling van 20 % voor de 
energie-efficiëntie voor 2020 eventueel 
verplicht te stellen; benadrukt tevens dat 
de mogelijkheid moet worden onderzocht 
om interim-doelstellingen vast te stellen;

Or. en

Amendement 124
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. roept de Commissie op om de 
duurzame aanbouw van biomassa voor de 
productie van biobrandstoffen, wereldwijd 
op het niveau van het Europese 
milieurecht en Cross Compliance in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te waarborgen;

Or. de

Amendement 125
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34
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Ontwerpresolutie Amendement

34. pleit voor een brede 
informatiecampagne op het plaatselijke 
niveau om de burgers te helpen de 
decentrale energie-efficiëntie te verhogen, 
waarbij de huiseigenaren thermische foto's, 
een energiebalans en voorstellen voor de 
financiering van mogelijke 
moderniseringsmaatregelen naar het 
voorbeeld van de microkredieten worden 
aangeboden;

34. pleit voor een brede 
informatiecampagne op het plaatselijke 
niveau om de burgers te helpen de 
decentrale energie-efficiëntie te verhogen, 
waarbij de huiseigenaren een breed scala 
aan gratis en onbevoordeelde 
energiediensten worden aangeboden, 
waaronder thermische foto's, een 
energiebalans en voorstellen voor de 
financiering van mogelijke 
moderniseringsmaatregelen naar het 
voorbeeld van de microkredieten;

Or. en

Amendement 126
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. pleit voor een brede 
informatiecampagne op het plaatselijke 
niveau om de burgers te helpen de 
decentrale energie-efficiëntie te verhogen, 
waarbij de huiseigenaren thermische foto's, 
een energiebalans en voorstellen voor de 
financiering van mogelijke 
moderniseringsmaatregelen naar het 
voorbeeld van de microkredieten worden 
aangeboden;

34. pleit voor een brede 
informatiecampagne op het plaatselijke 
niveau om de burgers te helpen de 
decentrale energie-efficiëntie te verhogen, 
waarbij de huiseigenaren thermische foto's, 
een energiebalans, met voorbeelden uit het 
dagelijkse leven, en voorstellen voor de 
financiering van mogelijke 
moderniseringsmaatregelen naar het 
voorbeeld van de microkredieten of 
subsidies worden aangeboden; stelt tevens 
voor om prikkels in te voeren voor de 
modernisering van verhuurd of verpacht 
onroerend goed teneinde het 
energieverbruik terug te dringen en waar 
dat passend is de belastingpercentages op 
inkomsten uit huur- of 
pachtovereenkomsten overeenkomstig de 
kosten van de investering te verlagen;
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Or. en

Amendement 127
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om actief stappen te zetten ter 
vergroting van het bewustzijn van het 
belang van informatie- en 
communicatietechnologie bij het 
vergroten van de energie-efficiëntie, het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
en het verbeteren de kwaliteit van het 
leven van de EU-burgers;

Or. en

Amendement 128
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. pleit voor een duidelijke Europese 
coördinatie van de programma's ten gunste 
van de warmtekrachtkoppeling en de 
integratie daarvan in industriële installaties, 
om zo plaatselijke of regionale 
aanknopingspunten voor 
klimaatmaatregelen te bieden, waarbij 
tegelijkertijd de efficiëntie van het 
energieverbruik moet stijgen;

36. pleit voor een duidelijke Europese 
coördinatie van de programma's ten gunste 
van de warmtekrachtkoppeling van 
elektriciteit en de integratie daarvan in 
industriële installaties, om zo plaatselijke 
of regionale aanknopingspunten voor 
klimaatmaatregelen te bieden, waarbij 
tegelijkertijd de efficiëntie van het 
energieverbruik moet stijgen;

Or. sl



PE414.179v01-00 68/102 AM\746497NL.doc

NL

Amendement 129
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. pleit voor een duidelijke Europese 
coördinatie van de programma's ten gunste 
van de warmtekrachtkoppeling en de 
integratie daarvan in industriële installaties, 
om zo plaatselijke of regionale 
aanknopingspunten voor 
klimaatmaatregelen te bieden, waarbij 
tegelijkertijd de efficiëntie van het 
energieverbruik moet stijgen;

36. pleit voor een duidelijke Europese 
coördinatie van de programma's ten gunste 
van de warmtekrachtkoppeling en 
trigeneratie en de integratie daarvan in 
industriële installaties, om zo plaatselijke 
of regionale aanknopingspunten voor 
klimaatmaatregelen te bieden, waarbij 
tegelijkertijd de efficiëntie van het 
energieverbruik moet stijgen;

Or. en

Amendement 130
Fiona Hall, Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. stelt de lidstaten voor om het btw-tarief 
op moderniseringsmaatregelen en de 
daarvoor nodige apparatuur te verlagen, de 
heffing van belastingen op grond of 
eigendom te baseren op de energie-
efficiëntie van gebouwen of paspoorten af 
te geven over de energie-efficiëntie, om zo 
impulsen voor de modernisering te geven;

37. verzoekt de Raad Ecofin om de btw op 
energiebesparende goederen en diensten 
te verlagen; stelt in het bijzonder voor dat
de lidstaten het btw-tarief op 
moderniseringsmaatregelen en de daarvoor 
nodige apparatuur verlagen, de heffing van 
belastingen op grond of eigendom baseren 
op de energie-efficiëntie van gebouwen en
het gebruik van paspoorten over de 
energie-efficiëntie volledig invoeren en 
bevorderen, om zo impulsen voor de 
modernisering te geven;

Or. en



AM\746497NL.doc 69/102 PE414.179v01-00

NL

Amendement 131
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. stelt voor om de belastingpercentages 
op inkomsten uit huur of 
pachtovereenkomsten overeenkomstig de 
kosten van de investering te verlagen, om 
een impuls te geven aan de modernisering 
van verhuurd of verpacht onroerend 
goed;

Schrappen

Or. en

Amendement 132
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. stelt voor om de belastingpercentages 
op inkomsten uit huur of 
pachtovereenkomsten overeenkomstig de 
kosten van de investering te verlagen, om 
een impuls te geven aan de modernisering 
van verhuurd of verpacht onroerend goed;

38. stelt voor om de belastingpercentages 
op inkomsten uit huur of 
pachtovereenkomsten overeenkomstig de 
investeringen in verwarmings- en 
elektriciteitssystemen op basis van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
daaruit voortvloeiende efficiëntiewinsten
te verlagen, om een impuls te geven aan de 
modernisering van verhuurd of verpacht 
onroerend goed;

Or. en

Amendement 133
Fiona Hall, Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. merkt op dat het, gezien de lange 
levensduur van gebouwen, van groot 
belang is dat nieuwe gebouwen worden 
gebouwd met inachtneming van de hoogst 
mogelijke normen op het gebied van 
energie-efficiëntie, dat bestaande 
gebouwen worden geüpgraded zodat ze 
aan de huidige normen voldoen, en dat in 
alle nieuwe en gerenoveerde gebouwen 
die worden verwarmd of gekoeld 
minimumniveaus voor het gebruik van 
energie uit hernieuwbare energiebronnen 
worden toegepast;

Or. en

Amendement 134
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. verzoekt de verantwoordelijke 
regionale overheden en 
beroepsorganisaties in de lidstaten de 
energie-efficiëntie van nieuwe gebouwen 
als leidmotief voor architecten en 
bouwkundig ingenieurs te beschouwen, 
waarbij de voorschriften over de 
verschillende categorieën van energie-
efficiëntie voor de bouw van nieuwe 
gebouwen een eerste stap op weg naar dit 
doel zouden kunnen zijn;

Schrappen

Or. en
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Amendement 135
Fiona Hall, Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. verzoekt de verantwoordelijke 
regionale overheden en 
beroepsorganisaties in de lidstaten de 
energie-efficiëntie van nieuwe gebouwen 
als leidmotief voor architecten en 
bouwkundig ingenieurs te beschouwen, 
waarbij de voorschriften over de 
verschillende categorieën van energie-
efficiëntie voor de bouw van nieuwe 
gebouwen een eerste stap op weg naar dit 
doel zouden kunnen zijn;

39. verzoekt om de invoering van 
minimumnormen op EU-niveau voor de 
energie-efficiëntie van nieuwe en 
gerenoveerde gebouwen; verzoekt de 
verantwoordelijke regionale overheden en 
beroepsorganisaties in de lidstaten om 
samen te werken met architecten en 
bouwkundig ingenieurs om voorschriften 
en goede werkwijzen vast te stellen voor 
verschillende categorieën gebouwen 
teneinde de energie-efficiëntie in nieuwe 
en gerenoveerde gebouwen te 
maximaliseren;

Or. en

Amendement 136
Riitta Myller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. verzoekt de verantwoordelijke 
regionale overheden en beroepsorganisaties 
in de lidstaten de energie-efficiëntie van 
nieuwe gebouwen als leidmotief voor 
architecten en bouwkundig ingenieurs te 
beschouwen, waarbij de voorschriften over 
de verschillende categorieën van energie-
efficiëntie voor de bouw van nieuwe 
gebouwen een eerste stap op weg naar dit 
doel zouden kunnen zijn;

39. verzoekt de verantwoordelijke 
regionale overheden en beroepsorganisaties 
in de lidstaten de energie-efficiëntie van 
nieuwe gebouwen als leidmotief voor 
architecten en bouwkundig ingenieurs te 
beschouwen, waarbij de voorschriften over 
de verschillende categorieën van energie-
efficiëntie voor de bouw van nieuwe 
gebouwen een eerste stap op weg naar dit 
doel zouden kunnen zijn, en om in dit 
verband voor schone en gezonde lucht in 
gebouwen te zorgen;

Or. en
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Amendement 137
Fiona Hall, Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om actieve steun te geven voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
op het gebied van de 
verlichtingstechnologie en intelligente 
verlichtingstoepassingen, zodat krachtiger 
kan worden gestreefd naar de invoering 
van een meer energie-efficiënte 
verlichting, zowel binnen openbare 
gebouwen als in openbare buitenruimtes, 
waarbij de nadruk moet liggen op het 
gebruik van zeer efficiënte 
lichtemitterende diodes (LED's);

Or. en

Amendement 138
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. verzoekt de lidstaten om samen met 
de verantwoordelijke lokale overheden en 
beroepsorganisaties criteria voor energie-
efficiëntie, richtsnoeren en regels voor 
nieuwe gebouwen en belangrijke 
renovatiewerkzaamheden aan te nemen, 
en benadrukt de fundamentele rol van de 
overheid bij het bevorderen van de 
invoering van voorwaarden op het gebied 
van energie-efficiëntie in de regels voor 
openbare aanbestedingen;
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Or. en

Amendement 139
Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 ter. merkt op dat renovatie en 
verbetering van de energie-efficiëntie van 
torenflats, vooral in landen waar deze 
gebouwen het grootste deel van de 
huizenmarkt uitmaken, de gemakkelijkste 
manier is om energie te besparen en de 
uitstoot van CO2  terug te dringen; 
verzoekt de Commissie om de huidige 
limiet van 2% die in het kader van de 
structuurfondsen van toepassing is op 
subsidies voor de renovatie van torenflats, 
te herzien en te verhogen;

Or. en

Amendement 140
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 quater. merkt op dat de 
langetermijndoelstelling in de Europese 
bouwsector netto energieneutraliteit moet 
zijn, in nieuwe woningen tegen 2015 en in 
nieuwe commerciële en 
overheidsgebouwen tegen 2020, en is van 
mening dat deze doelstelling op de lange 
termijn moet worden uitgebreid naar 
gerenoveerde gebouwen;

Or. en
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Amendement 141
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie om de 
voorschriften voor de energie-efficiëntie 
van elektrische en elektronische apparaten 
voor alle doeleinden om de vijf jaar aan te 
passen aan de ontwikkelingen op de markt 
en de bestaande programma's voor de 
etikettering en de efficiëntiecategorieën 
voor apparatuur te actualiseren, om zo te 
vermijden dat de consument onjuiste 
informatie krijgt;

40. verzoekt de Commissie om de 
voorschriften voor de energie-efficiëntie 
van elektrische en elektronische apparaten 
voor alle doeleinden ten minste om de vijf 
jaar op basis van het "toprunner"-
beginsel aan te passen aan de 
ontwikkelingen op de markt en de 
bestaande programma's voor de etikettering 
en de efficiëntiecategorieën voor 
apparatuur te actualiseren, om zo te 
vermijden dat de consument onjuiste 
informatie krijgt;

Or. en

Amendement 142
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. verzoekt de Commissie om op EU-
niveau scherpe doelstellingen vast te 
stellen en een geïntegreerd industriebeleid 
te ontwikkelen dat erop gericht is om de 
toegang tot de markt en de toepassing van 
energie-efficiënte technologieën te 
waarborgen, met inbegrip van de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
doelstellingen op technologisch gebied 
(zoals passieve huizen), een intensievere 
toepassing van geïntegreerde 
beleidsstrategieën, zoals leidende markten 
en groene openbare aanbestedingen, en 



AM\746497NL.doc 75/102 PE414.179v01-00

NL

het bevorderen van regels met betrekking 
tot productontwikkeling en 
minimumnormen;

Or. en

Amendement 143
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. roept de lidstaten op om op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau een 
alomvattend beleid inzake openbare 
aanbestedingen te ontwikkelen om de 
energie-efficiëntie van openbare 
gebouwen en van de in publieke diensten 
gebruikte elektrische toepassingen te 
vergroten, om op die manier het goede 
voorbeeld te geven en de vraag naar 
groene producten en diensten te 
vergroten;

Or. en

Amendement 144
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. verzoekt de Commissie om in het 
kader van de herziening van de richtlijn 
inzake ecologisch ontwerp een verbod op 
stand-by functionaliteit voor nieuwe 
apparaten in overweging te nemen, en ook 
voor grote motoren en apparaten en 
machines voor industrieel gebruik een 
automatische uitschakeling en spaarstanden 

41. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de Europese industrie om, door middel 
van een campagne ter vergroting van het 
bewustzijn bij het publiek, het gebruik van 
intelligente toepassingen en apparaten en 
machines voor industrieel gebruik met een 
automatische uitschakeling en spaarstanden 
te bevorderen;
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voor te schrijven;

Or. en

Amendement 145
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. verzoekt de Commissie om in het 
kader van de herziening van de richtlijn 
inzake ecologisch ontwerp een verbod op 
stand-by functionaliteit voor nieuwe 
apparaten in overweging te nemen, en ook 
voor grote motoren en apparaten en 
machines voor industrieel gebruik een 
automatische uitschakeling en spaarstanden 
voor te schrijven;

41. verzoekt de Commissie om het verbod 
op apparaten met een hoog stand-
byverbruik consequent om te zetten en in 
een volgende stap bij de omzetting van de 
richtlijn inzake ecologisch ontwerp de 
bindende mogelijkheid tot het 
uitschakelen van apparaten in overweging 
te nemen, en ook voor grote motoren en 
apparaten en machines voor industrieel 
gebruik een automatische uitschakeling en 
spaarstanden voor te schrijven;

Or. de

Amendement 146
Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. verzoekt de Commissie om in het kader 
van de herziening van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp een verbod op stand-by 
functionaliteit voor nieuwe apparaten in 
overweging te nemen, en ook voor grote 
motoren en apparaten en machines voor 
industrieel gebruik een automatische 
uitschakeling en spaarstanden voor te 
schrijven;

41. verzoekt de Commissie om in het kader 
van de herziening van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp een verbod op stand-by 
functionaliteit voor nieuwe apparaten in 
overweging te nemen, minimumnormen 
voor energie-efficiëntie vast te stellen en 
ook voor grote motoren en apparaten en 
machines voor industrieel gebruik een 
automatische uitschakeling en spaarstanden 
voor te schrijven
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Or. en

Amendement 147
Fiona Hall, Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. staat erop dat de in 2006 
aangenomen eisen met betrekking tot de 
installatie van slimme meters snel en 
strikt ten uitvoer worden gelegd om het 
bewustzijn bij de consumenten ten 
aanzien van hun elektriciteitsverbruik te 
vergroten en de aanbieders van 
elektriciteit te helpen om doelmatiger in te 
spelen op de vraag;

Or. en

Amendement 148
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. verzoekt de Europese 
Investeringsbank en diens dochter voor 
risicokapitaalactiviteiten, het Europees 
Investeringsfonds, om hun steun voor de 
vergroting van de energie-efficiëntie en de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie 
aanzienlijk uit te breiden;

Or. en
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Amendement 150
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in het kader van de 
ontwikkelingshulp de hoogste prioriteit 
toe te kennen aan energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 151
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. pleit voor een alomvattende policy-mix
van maatregelen die elkaar versterken en 
de basis zijn voor een duurzaam 
vervoersbeleid, met een verdere 
ontwikkeling van de autotechnologie 
(ecologische innovaties), een sterker 
gebruik van alternatieve aandrijvingen, 
intelligent verkeersmanagement, een 
andere rijstijl, een ander gebruik van 
personenwagens en een CO2-heffing, een 
beleid dat kan worden versterkt door 
duidelijke preferenties bij 
overheidsopdrachten;

44. pleit voor een alomvattende policy-mix
van maatregelen die elkaar versterken en 
de basis zijn voor een duurzaam 
vervoersbeleid, met een verdere 
ontwikkeling van de autotechnologie 
(ecologische innovaties), een sterker 
gebruik van alternatieve energiebronnen 
in het vervoer, het opzetten van 
distributienetwerken voor schone 
brandstoffen, een sterker gebruik van 
alternatieve aandrijvingen, intelligent 
verkeersmanagement, een andere rijstijl, 
een ander gebruik van personenwagens, 
een verbeterde logistiek, de toepassing van 
"groene corridors" en 
transportinformatie- en beheersystemen,
een CO2-heffing en de modernisering van 
het openbaar vervoer om het doel van nul 
emissies te bereiken zonder de groeiende 
mobiliteitsbehoefte als een aspect van 
onze huidige levenswijze te negeren; wijst 
erop dat dit allemaal kan worden versterkt 
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door duidelijke preferenties bij 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 152
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. pleit voor een alomvattende policy-mix
van maatregelen die elkaar versterken en 
de basis zijn voor een duurzaam 
vervoersbeleid, met een verdere 
ontwikkeling van de autotechnologie 
(ecologische innovaties), een sterker 
gebruik van alternatieve aandrijvingen, 
intelligent verkeersmanagement, een 
andere rijstijl, een ander gebruik van 
personenwagens en een CO2-heffing, een 
beleid dat kan worden versterkt door 
duidelijke preferenties bij 
overheidsopdrachten;

44. pleit voor een alomvattende policy-mix
van maatregelen die elkaar versterken en 
de basis zijn voor een duurzaam 
vervoersbeleid, met een verdere 
ontwikkeling van de autotechnologie 
(ecologische innovaties), het opzetten van 
distributienetwerken voor schone 
brandstoffen, een sterker gebruik van 
alternatieve aandrijvingen, een sterker 
gebruik van alternatieve energiebronnen 
in het vervoer, intelligent 
verkeersmanagement, een andere rijstijl, 
een ander gebruik van personenwagens,
een CO2-heffing en de modernisering van 
het openbaar vervoer, om het doel van nul 
emissies te bereiken zonder de groeiende 
mobiliteitsbehoefte als een aspect van 
onze huidige levenswijze te negeren; wijst 
erop dat dit allemaal kan worden versterkt 
door duidelijke preferenties bij 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 153
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44
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Ontwerpresolutie Amendement

44. pleit voor een alomvattende policy-mix
van maatregelen die elkaar versterken en 
de basis zijn voor een duurzaam 
vervoersbeleid, met een verdere 
ontwikkeling van de autotechnologie 
(ecologische innovaties), een sterker 
gebruik van alternatieve aandrijvingen, 
intelligent verkeersmanagement, een 
andere rijstijl, een ander gebruik van 
personenwagens en een CO2-heffing, een 
beleid dat kan worden versterkt door 
duidelijke preferenties bij 
overheidsopdrachten;

44. pleit voor een alomvattende policy-mix
van maatregelen die elkaar versterken en 
de basis zijn voor een duurzaam 
vervoersbeleid, met een verdere 
ontwikkeling van de autotechnologie 
(ecologische innovaties), een sterker 
gebruik van alternatieve aandrijvingen, 
intelligent verkeersmanagement, een 
andere rijstijl en een ander gebruik van 
personenwagens, met als doel om de 
gemiddelde snelheid te verhogen en 
tegelijkertijd de topsnelheid en het 
vermogen van voertuigen te verlagen, en 
een CO2-heffing, een beleid dat kan 
worden versterkt door duidelijke 
preferenties bij overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 154
Etelka Barsi-Pataky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. pleit voor een alomvattende policy-mix
van maatregelen die elkaar versterken en 
de basis zijn voor een duurzaam 
vervoersbeleid, met een verdere 
ontwikkeling van de autotechnologie 
(ecologische innovaties), een sterker 
gebruik van alternatieve aandrijvingen, 
intelligent verkeersmanagement, een 
andere rijstijl, een ander gebruik van 
personenwagens en een CO2-heffing, een 
beleid dat kan worden versterkt door 
duidelijke preferenties bij 
overheidsopdrachten;

44. pleit voor een alomvattende policy-mix
van maatregelen die elkaar versterken en 
de basis zijn voor een duurzaam 
vervoersbeleid, met een verdere 
ontwikkeling van de autotechnologie 
(ecologische innovaties), een sterker 
gebruik van alternatieve aandrijvingen, 
intelligent verkeersmanagement, een 
andere rijstijl en een ander gebruik van 
personenwagens, een beleid dat kan 
worden versterkt door duidelijke 
preferenties bij overheidsopdrachten;

Or. en
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Amendement 155
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. eist dat alle vervoersmodi volledig 
worden betrokken bij het internaliseren 
van hun externe kosten;

Schrappen

Or. en

Amendement 156
Etelka Barsi-Pataky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. eist dat alle vervoersmodi volledig 
worden betrokken bij het internaliseren van 
hun externe kosten;

45. is van mening dat speciale prioriteit 
moet worden gegeven aan het beginsel 
"de vervuiler betaalt", en eist dat alle 
vervoersmodi volledig worden betrokken 
bij het internaliseren van hun externe 
kosten; wijst erop dat voor het bereiken 
van dit doel een adequate economische 
omgeving nodig is en verzoekt de lidstaten 
daarom om de betrokken 
belastingtarieven en heffingen te herzien;

Or. en

Amendement 157
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45
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Ontwerpresolutie Amendement

45. eist dat alle vervoersmodi volledig 
worden betrokken bij het internaliseren van 
hun externe kosten;

45. eist dat alle vervoersmodi volledig 
worden betrokken bij het internaliseren van 
hun externe kosten, waarbij er in dit 
verband rekening mee moet worden 
gehouden dat vanwege de mondiale 
arbeidsverdeling het huidige 
handelssysteem leidt tot een zeer hoge 
input van vervoer van producten die 
gemakkelijk plaatselijk zouden kunnen 
worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. eist dat alle vervoersmodi volledig 
worden betrokken bij het internaliseren van 
hun externe kosten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. es

Amendement 159
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

47 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de mogelijkheden van 
satellietnavigatiesystemen te benutten om 
de energie-efficiëntie op het gebied van 
vervoer te vergroten door het beheer en de 
organisatie van verkeersstromen te 
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verbeteren, realtime-informatie over het 
verkeer van goederen en personen te 
verstrekken en de selectie van routes en 
vervoersmodi te optimaliseren;

Or. en

Amendement 160
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. benadrukt de dringende noodzaak 
van het vaststellen van een doelstelling 
voor de middellange termijn voor de CO2-
uitstoot van personenauto's van ten 
hoogste 95 g;

Or. de

Amendement 161
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. onderstreept dat de spoorwegen als 
energie-efficiënt vervoersmiddel met een 
lage uitstoot van CO2 een groot potentieel 
hebben voor het goederenvervoer over de 
lange afstand, maar ook voor het regionaal 
vervoer en voor het forensenverkeer over 
korte en middellange afstanden; 

50. onderstreept dat de spoorwegen als 
energie-efficiënt vervoersmiddel met een 
lage uitstoot van CO2 een groot potentieel 
hebben voor het goederenvervoer over de 
lange afstand, maar ook voor het regionaal 
vervoer en voor het forensenverkeer over 
korte en middellange afstanden, en 
verlangt dat deze prioriteiten tot uiting 
komen in de criteria voor steun uit 
regionale en cohesiefondsen;

Or. en
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Amendement 162
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. onderstreept dat de spoorwegen als 
energie-efficiënt vervoersmiddel met een 
lage uitstoot van CO2 een groot potentieel 
hebben voor het goederenvervoer over de 
lange afstand, maar ook voor het regionaal 
vervoer en voor het forensenverkeer over 
korte en middellange afstanden;

50. onderstreept dat de spoorwegen als 
energie-efficiënt vervoersmiddel met een 
lage uitstoot van CO2 een groot potentieel 
hebben voor het goederenvervoer over de 
lange afstand, maar ook voor het regionaal 
vervoer en voor het forensenverkeer over 
korte en middellange afstanden; ziet 
gerichte beloning van de gebruikers van 
het spoorvervoer als noodzakelijk, 
waarvoor de inkomsten uit de veiling een 
financieringsbron kunnen vormen;

Or. de

Amendement 163
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese netwerken, en pleit 
ervoor om de meest dringende projecten, 
die voor de logistiek van het 
goederenvervoer en voor een duurzaam 
Europees vervoersbeleid de hoogste 
prioriteit genieten, zo snel mogelijk te 
voltooien;

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese netwerken, en pleit 
ervoor om de meest dringende projecten, 
die voor de logistiek van het 
goederenvervoer en voor een duurzaam
Europees vervoersbeleid de hoogste 
prioriteit genieten, met name de meest 
klimaatvriendelijke projecten, waaronder 
"groene corridors", zo snel mogelijk te 
voltooien;

Or. en
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Amendement 164
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese netwerken, en pleit 
ervoor om de meest dringende projecten, 
die voor de logistiek van het 
goederenvervoer en voor een duurzaam 
Europees vervoersbeleid de hoogste 
prioriteit genieten, zo snel mogelijk te 
voltooien;

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese netwerken, en pleit 
ervoor om de meest dringende projecten, 
die voor de logistiek van het 
goederenvervoer en voor een duurzaam 
Europees vervoersbeleid de hoogste 
prioriteit genieten, met name de meest 
klimaatvriendelijke projecten, zo snel 
mogelijk te voltooien;

Or. en

Amendement 165
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese netwerken, en pleit 
ervoor om de meest dringende projecten, 
die voor de logistiek van het 
goederenvervoer en voor een duurzaam 
Europees vervoersbeleid de hoogste 
prioriteit genieten, zo snel mogelijk te 
voltooien;

51. verwelkomt de opbouw en de geplande 
uitbreiding naar de buurlanden van de 
trans-Europese netwerken, en pleit ervoor 
om de meest dringende projecten, die voor 
de logistiek van het goederenvervoer en 
voor een duurzaam Europees 
vervoersbeleid de hoogste prioriteit 
genieten, zo snel mogelijk te voltooien;

Or. en

Amendement 166
Etelka Barsi-Pataky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51



PE414.179v01-00 86/102 AM\746497NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese netwerken, en pleit 
ervoor om de meest dringende projecten, 
die voor de logistiek van het 
goederenvervoer en voor een duurzaam 
Europees vervoersbeleid de hoogste 
prioriteit genieten, zo snel mogelijk te 
voltooien;

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese netwerken, en 
verzoekt de lidstaten om de meest 
dringende projecten, die voor de logistiek 
van het goederenvervoer en voor een 
duurzaam Europees vervoersbeleid de 
hoogste prioriteit genieten, zo snel 
mogelijk te voltooien;

Or. en

Amendement 167
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese netwerken, en pleit 
ervoor om de meest dringende projecten, 
die voor de logistiek van het 
goederenvervoer en voor een duurzaam 
Europees vervoersbeleid de hoogste 
prioriteit genieten, zo snel mogelijk te 
voltooien;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. sl

Amendement 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese netwerken, en pleit 
ervoor om de meest dringende projecten, 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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die voor de logistiek van het 
goederenvervoer en voor een duurzaam 
Europees vervoersbeleid de hoogste 
prioriteit genieten, zo snel mogelijk te 
voltooien;

Or. es

Amendement 169
Jens Holm, Roberto Musacchio, Antonio De Blasio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese netwerken, en pleit 
ervoor om de meest dringende projecten, 
die voor de logistiek van het 
goederenvervoer en voor een duurzaam 
Europees vervoersbeleid de hoogste 
prioriteit genieten, zo snel mogelijk te 
voltooien;

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese 
spoorwegnetwerken, en pleit ervoor om de 
meest dringende projecten, die voor de 
logistiek van het goederenvervoer en voor 
een duurzaam Europees vervoersbeleid de 
hoogste prioriteit genieten, zo snel 
mogelijk te voltooien;

Or. en

Amendement 171
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 bis. betreurt het dat het TEN-E-
programma niet is gebruikt om de 
infrastructuur aan te leggen die nodig is 
voor de distributie van alternatieve 
energie uit hernieuwbare energiebronnen 
(biobrandstoffen, waterstof, elektriciteit, 
enzovoort) voor toepassing in het vervoer;

Or. en
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Amendement 172
Johannes Blokland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. betreurt dat de investeringen in het 
uitbreiden van het spoorwegnet in het 
afgelopen decennium zijn gedaald, hoewel 
het goederenvervoer in het belang van de 
hele vervoerssector naar het spoor moet
worden verlegd;

52. betreurt dat de investeringen in het 
uitbreiden van het spoorwegnet in het 
afgelopen decennium zijn gedaald, hoewel 
het goederenvervoer in het belang van de 
hele vervoerssector voor een belangrijk 
deel naar het spoor en naar de binnenvaart 
kan worden verlegd;

Or. en

Amendement 173
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53 roept de lidstaten en de gemeentes op om 
het verleggen van het vervoer van de 
personenwagen naar het openbaar vervoer en 
van de weg naar het spoor met een prijsbeleid 
te stimuleren en het totale aanbod door forse 
investeringen in de nodige infrastructuur 
aanzienlijk uit te breiden en aantrekkelijker te 
maken;

53. roept de lidstaten en de gemeentes op om 
het verleggen van het vervoer van de 
personenwagen naar het openbaar vervoer en 
van de weg naar meer milieuvriendelijkere 
vervoersmiddelen met een prijsbeleid en 
andere prikkels te stimuleren en het totale 
aanbod door forse investeringen in de nodige 
infrastructuur aanzienlijk uit te breiden en te 
verbeteren en het openbaar vervoer 
aantrekkelijker te maken; pleit ervoor dat in de 
tussentijd het privé-/ individuele vervoer beter 
wordt geïntegreerd met de geïntegreerde 
logistiek van het passagiers- en vrachtvervoer 
en met openbare/collectieve 
vervoerssystemen;

Or. en
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Amendement 174
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. roept de lidstaten en de gemeentes op 
om het verleggen van het vervoer van de 
personenwagen naar het openbaar vervoer 
en van de weg naar het spoor met een 
prijsbeleid te stimuleren en het totale 
aanbod door forse investeringen in de 
nodige infrastructuur aanzienlijk uit te 
breiden en aantrekkelijker te maken;

53. roept de lidstaten en de gemeentes op 
om het verleggen van het vervoer van de 
personenwagen naar het openbaar vervoer 
en van de weg naar meer 
milieuvriendelijkere vervoersmiddelen 
met een prijsbeleid en andere prikkels te 
stimuleren en het totale aanbod door forse 
investeringen in de nodige infrastructuur 
aanzienlijk uit te breiden en te verbeteren
en het openbaar vervoer aantrekkelijker te 
maken; pleit ervoor dat in de tussentijd het 
privé-/ individuele vervoer beter wordt 
geïntegreerd met openbare/collectieve 
vervoerssystemen;

Or. en

Amendement 175
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. roept de lidstaten en de gemeentes op 
om het verleggen van het vervoer van de 
personenwagen naar het openbaar vervoer 
en van de weg naar het spoor met een
prijsbeleid te stimuleren en het totale 
aanbod door forse investeringen in de 
nodige infrastructuur aanzienlijk uit te 
breiden en aantrekkelijker te maken;

53. roept de lidstaten en de gemeentes op 
om het verleggen van het vervoer van de 
personenwagen naar het openbaar vervoer 
en van de weg naar het spoor met meer 
onderzoek en innovatie te stimuleren en 
het totale aanbod door forse investeringen 
in de nodige infrastructuur aanzienlijk uit 
te breiden en aantrekkelijker te maken;

Or. en
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Amendement 176
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. roept de lidstaten en de gemeentes op 
om het verleggen van het vervoer van de 
personenwagen naar het openbaar vervoer 
en van de weg naar het spoor met een 
prijsbeleid te stimuleren en het totale 
aanbod door forse investeringen in de 
nodige infrastructuur aanzienlijk uit te 
breiden en aantrekkelijker te maken;

53. roept de lidstaten en de gemeentes op 
om het verleggen van het vervoer van de 
personenwagen naar het openbaar vervoer 
en van de weg naar het spoor met een 
prijsbeleid en andere prikkels te 
stimuleren en het totale aanbod door forse 
investeringen in de nodige infrastructuur 
aanzienlijk uit te breiden en te verbeteren
en het openbaar vervoer aantrekkelijker te 
maken; pleit ervoor dat in de tussentijd het 
privé-/ individuele vervoer beter wordt 
geïntegreerd met openbare/collectieve 
vervoerssystemen;

Or. en

Amendement 178
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

54 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de comodaliteit te bevorderen door de 
invoering van een wisselkenteken naar 
bestaand voorbeeld, zodat het voor de 
burger aantrekkelijker wordt om voor 
langeafstandsreizen het spoor te 
gebruiken en op de punten van vertrek en 
aankomst energiezuinige auto's voor 
korte afstanden te kunnen gebruiken;

Or. de
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Amendement 180
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. ondersteunt de voorstellen van de 
Commissie om de havenbelasting en het 
liggeld afhankelijk te maken van de 
luchtvervuiling die de schepen 
veroorzaken, en de schepen die in de 
haven liggen over land van stroom te 
voorzien, en niet met een 
scheepsgenerator;

Schrappen

Or. pl

Amendement 181
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. is van mening dat de werven en de 
reders zich intensief bezig moeten houden 
met nieuwe technologieën om de 
efficiëntie te verhogen, zoals sky sails, het 
gebruik van afvalwarmte voor het 
opwekken van elektriciteit, efficiëntere 
motoren, een beter profiel van romp en 
roer, nauwkeurigere weersverwachtingen 
om de koers aan te kunnen passen en de 
mogelijkheid om brandstof te besparen 
door het gebruik van de juiste verf voor de 
romp;

58. is van mening dat de werven en de 
reders zich intensief bezig moeten houden 
met nieuwe technologieën om de 
efficiëntie te verhogen;

Or. en
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Amendement 183
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. verzoekt de Internationale Organisatie 
voor de Scheepvaart (IMO) om voor de 
hele branche een streefdoel voor de 
vermindering vast te leggen en 
technologische minimumnormen voor te 
schrijven voor het gebruik van deze 
moderne technologieën bij de bouw van 
nieuwe schepen;

59. verzoekt de Internationale Organisatie 
voor de Scheepvaart (IMO) om voor de 
hele branche een streefdoel voor de 
vermindering vast te leggen en 
technologische minimumnormen voor te 
schrijven voor het gebruik van deze 
moderne technologieën bij de bouw van 
nieuwe schepen; verzoekt de Commissie 
om voor het zeevervoer een doelstelling 
voor de vermindering van de emissies vast 
te stellen, indien dit nodig mocht blijken;

Or. en

Amendement 184
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. is van mening dat er in de luchtvaart 
een integrale aanpak moet komen, zodat er 
voor de vliegtuigbouwers, de 
luchtvaartmaatschappijen en de 
exploitanten van luchthavens een 
gezamenlijk bindend doel voor de 
emissievermindering voor 2020 komt,
zonder daarbij te tornen aan de handel in 
emissierechten als instrument om de 
efficiëntie te verhogen;

60. is van mening dat er in de luchtvaart 
een integrale aanpak moet komen, zodat er 
voor de vliegtuigbouwers, de 
luchtvaartmaatschappijen en de 
exploitanten van luchthavens een 
gezamenlijk bindend doel voor de 
emissievermindering voor 2020 komt;

Or. pl
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Amendement 185
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. is van mening dat er in de luchtvaart 
een integrale aanpak moet komen, zodat er 
voor de vliegtuigbouwers, de 
luchtvaartmaatschappijen en de 
exploitanten van luchthavens een 
gezamenlijk bindend doel voor de 
emissievermindering voor 2020 komt, 
zonder daarbij te tornen aan de handel in 
emissierechten als instrument om de 
efficiëntie te verhogen;

60. is van mening dat er in de luchtvaart 
een integrale aanpak moet komen, zodat 
voor de vliegtuigbouwers overal in de 
wereld, de luchtvaartmaatschappijen en de 
exploitanten van luchthavens een 
gezamenlijk bindend doel voor de 
emissievermindering voor 2020 komt, 
zonder daarbij te tornen aan de handel in 
emissierechten als instrument om de 
efficiëntie te verhogen;

Or. en

Amendement 186
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

62 bis. roept de autofabrikanten op om 
kleinere, lichtere en efficiëntere modellen 
te produceren om individuele mobiliteit 
mogelijk te blijven maken met 
inachtneming van de beperkingen die het 
gevolg zijn van de klimaatverandering en 
de gelimiteerde olievoorraden;

Or. en

Amendement 187
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

63 bis. verzoekt alle lidstaten en EU-
instellingen om alle nodige steun te geven 
aan onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van milieuvriendelijke 
doorbraaktechnologieën voor het vervoer, 
zoals het gebruik van waterstof, 
elektriciteit, brandstofcellen en hybride of 
geavanceerde biobrandstoffen;

Or. en

Amendement 188
Dorette Corbey, Riitta Myller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

   63 bis. verzoekt alle lidstaten en EU-
instellingen om alle nodige steun te geven 
aan onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van milieuvriendelijke 
doorbraaktechnologieën voor het vervoer, 
zoals het gebruik van waterstof, 
elektriciteit, brandstofcellen en hybride 
brandstoffen;

Or. en

Amendement 189
Etelka Barsi-Pataky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

63 bis. verzoekt de Europese Unie en haar 
lidstaten om een specifiek steunkader voor 
de ontwikkeling van waterstof als 
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brandstof op te zetten om ervoor te zorgen 
dat de productie van voertuigen die op 
waterstof lopen, snel kan worden 
opgevoerd; is van mening dat dit kader 
een toename van de EU-steun voor 
eindtoepassingen van waterstof, steun van 
de lidstaten voor het gebruik van 
waterstof door middel van financiële 
maatregelen, zoals belastingprikkels, 
alsmede het creëren van vroege markten 
via de aanschaf van klimaatneutrale 
voertuigen door overheidsdiensten moet 
omvatten;

Or. en

Amendement 190
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. verzoekt de Commissie om voor 2010 
een verslag in te dienen over de cabotage 
en over andere factoren in de Europese 
Unie die leiden tot vaarten zonder vracht 
en de efficiëntie op de interne markt 
verlagen;

64. verzoekt de Commissie om voor 2010 
een verslag in te dienen over de cabotage 
en over andere factoren in de Europese 
Unie die leiden tot vaarten zonder vracht 
en de efficiëntie op de interne markt 
verlagen; is van mening dat een efficiënte 
en doelmatige vrachtlogistiek op basis van 
transportinformatie- en beheersystemen
en systemen als Galileo, als integraal 
onderdeel van het vervoerssysteem van de 
EU, de sleutel is tot duurzame mobiliteit 
in Europa, tot economische efficiëntie en 
concurrentiekracht, tot een optimaal 
gebruik van energiebronnen, tot het 
scheppen van banen, tot de bescherming 
van het milieu en tot de bestrijding van de 
klimaatverandering; verzoekt de 
Commissie om zowel de logistieke 
benadering als de "groene corridors" in 
de volgende herziening van de TEN-T-
strategie op te nemen;



PE414.179v01-00 96/102 AM\746497NL.doc

NL

Or. en

Amendement 192
Dorette Corbey, Riitta Myller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. verzoekt de Commissie om voor 2010 
een verslag in te dienen over de cabotage 
en over andere factoren in de Europese 
Unie die leiden tot vaarten zonder vracht 
en de efficiëntie op de interne markt 
verlagen;

64. verzoekt de Commissie om voor 2010 
een verslag in te dienen over de cabotage 
en over andere factoren in de Europese 
Unie die leiden tot vaarten zonder vracht 
en de efficiëntie op de interne markt 
verlagen; is van mening dat een efficiënte 
en doelmatige vrachtlogistiek, als 
integraal onderdeel van het 
vervoerssysteem van de EU, de sleutel is 
tot duurzame mobiliteit in Europa, tot 
economische efficiëntie en 
concurrentiekracht, tot een optimaal 
gebruik van energiebronnen, tot het 
scheppen van banen, tot de bescherming 
van het milieu en tot de bestrijding van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 193
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

64 bis. verzoekt om de ontwikkeling en het 
gebruik van intelligente vervoerssystemen 
om het verkeer te beheren en het aantal 
opstoppingen en files te verminderen;

Or. en
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Amendement 194
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. is bezorgd over het feit dat 
cultuurmonumenten en 
cultuurlandschappen in Europa worden 
bedreigd door extreme 
weersomstandigheden en 
klimaatveranderingen op de lange termijn;

65. is bezorgd over het feit dat 
cultuurmonumenten en 
cultuurlandschappen in Europa worden 
bedreigd door extreme 
weersomstandigheden en 
klimaatveranderingen op de lange termijn,
en verzoekt de lidstaten om een 
gezamenlijke catalogus op te stellen van 
de Europese cultuurmonumenten die 
worden bedreigd door de 
klimaatverandering, waarbij een 
coördinatie op het Europese niveau nodig 
is;

Or. en

Amendement 195
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. is bezorgd over het feit dat 
cultuurmonumenten en 
cultuurlandschappen in Europa worden 
bedreigd door extreme 
weersomstandigheden en
klimaatveranderingen op de lange termijn;

65. is bezorgd over het feit dat 
cultuurmonumenten en 
cultuurlandschappen in Europa worden 
bedreigd door extreme 
weersomstandigheden,
klimaatveranderingen op de lange termijn 
en ongecoördineerd menselijk optreden;

Or. en
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Amendement 196
Michl Ebner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. is bezorgd over het feit dat 
cultuurmonumenten en 
cultuurlandschappen in Europa worden 
bedreigd door extreme 
weersomstandigheden en 
klimaatveranderingen op de lange termijn;

65. is bezorgd over het feit dat 
cultuurmonumenten en 
cultuurlandschappen in Europa (zoals 
gletsjers) worden bedreigd door extreme 
weersomstandigheden en 
klimaatveranderingen op de lange termijn;

Or. de

Amendement 197
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. verzoekt de lidstaten om een 
gezamenlijke catalogus op te stellen van 
de Europese cultuurmonumenten die 
worden bedreigd door de 
klimaatverandering, waarbij een 
coördinatie op het Europese niveau nodig 
is;

Schrappen

Or. en

Amendement 198
Michl Ebner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67

Ontwerpresolutie Amendement

67. verzoekt de lidstaten en de regio's om 
in gebieden met seizoensgebonden 

67. verzoekt de lidstaten en de regio's om 
in gebieden met seizoensgebonden 
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toerisme die gevoelig reageren op het 
klimaat en waar geen werkelijk alternatief 
bestaat grootscheepse maatregelen voor 
aanpassing en preventie te nemen – zoals 
een continue watervoorziening, de 
bescherming tegen branden in bossen en 
struikgewas en de verbetering van de 
kustbescherming – om op die manier 
rekening te houden met het economische 
belang van het toerisme en van de 
bijbehorende infrastructuur voor de 
werkgelegenheid en het inkomen, en te 
verhinderen dat er in de hele keten van de 
toegevoegde waarde aanzienlijke 
economische schade ontstaat;

toerisme die gevoelig reageren op het 
klimaat en waar geen werkelijk alternatief
bestaat grootscheepse maatregelen voor 
aanpassing en preventie te nemen – zoals 
een continue watervoorziening, de 
bescherming tegen branden in bossen en 
struikgewas, voorzorgsmaatregelen tegen 
het smelten van gletsjers en de verbetering 
van de kustbescherming – om op die 
manier rekening te houden met het 
economische belang van het toerisme en 
van de bijbehorende infrastructuur voor de 
werkgelegenheid en het inkomen, en te 
verhinderen dat er in de hele keten van de 
toegevoegde waarde aanzienlijke 
economische schade ontstaat;

Or. de

Amendement 199
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67

Ontwerpresolutie Amendement

67. verzoekt de lidstaten en de regio's om 
in gebieden met seizoensgebonden 
toerisme die gevoelig reageren op het 
klimaat en waar geen werkelijk alternatief 
bestaat grootscheepse maatregelen voor 
aanpassing en preventie te nemen – zoals 
een continue watervoorziening, de 
bescherming tegen branden in bossen en 
struikgewas en de verbetering van de 
kustbescherming – om op die manier 
rekening te houden met het economische 
belang van het toerisme en van de 
bijbehorende infrastructuur voor de 
werkgelegenheid en het inkomen, en te 
verhinderen dat er in de hele keten van de 
toegevoegde waarde aanzienlijke 
economische schade ontstaat;

67. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regio's om in gebieden met 
seizoensgebonden toerisme die gevoelig 
reageren op het klimaat en waar geen 
werkelijk alternatief bestaat grootscheepse 
maatregelen voor aanpassing en preventie 
te nemen – zoals een continue 
watervoorziening, de bescherming tegen 
branden in bossen en struikgewas en de 
verbetering van de kustbescherming – om 
op die manier rekening te houden met het 
economische belang van het toerisme en 
van de bijbehorende infrastructuur voor de 
werkgelegenheid en het inkomen, en te 
verhinderen dat er in de hele keten van de 
toegevoegde waarde aanzienlijke 
economische schade ontstaat;

Or. en
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Amendement 200
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 bis. is van mening dat rekening moet 
worden gehouden met het toerisme in 
perifere gebieden en op eilanden, omdat 
de opneming van de luchtvaart in de 
regeling voor de emissiehandel van de EU 
door de hogere prijzen van vliegtickets 
een negatief effect kan hebben op hun 
belangrijke inkomstenbron;

Or. en

Amendement 201
Michl Ebner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. is van mening dat een verdere expansie 
van het toerisme in bepaalde regio's slechts 
dan economisch zinvol en ecologisch 
verantwoord is wanneer bij de toekomstige 
ontwikkeling ter plaatse rekening wordt 
gehouden met de te verwachten gevolgen 
van de klimaatverandering, zoals een 
steeds nijpender tekort aan water of 
sneeuw;

68. is van mening dat een verdere expansie 
van het toerisme in bepaalde regio's slechts 
dan economisch zinvol en ecologisch 
verantwoord is wanneer bij de toekomstige 
ontwikkeling ter plaatse rekening wordt 
gehouden met de te verwachten gevolgen 
van de klimaatverandering, zoals een 
steeds nijpender tekort aan water of 
sneeuw en het verdwijnen van gletsjers;

Or. de
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Amendement 202
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. roept de toerismebranche op om samen 
met de plaatselijke overheden en 
beroepsorganisaties geïntegreerde 
strategieën uit te werken voor de 
emissievermindering en voor een 
verbetering van de energie-efficiëntie van 
de sector – met name bij het vervoer en de 
huisvesting – en maatregelen te nemen 
voor de bescherming van de toeristische 
infrastructuur tegen extreme 
weersomstandigheden;

69. roept de toerismebranche op om samen 
met de plaatselijke overheden en 
beroepsorganisaties geïntegreerde 
strategieën uit te werken voor de 
emissievermindering en voor een 
verbetering van de energie-efficiëntie van 
de sector – met name bij het vervoer en de 
huisvesting – en maatregelen te nemen
voor de bevordering van het ecotoerisme 
en de bescherming van de toeristische 
infrastructuur tegen extreme 
weersomstandigheden;

Or. en

Amendement 203
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

69 bis. is van mening dat de ontwikkeling 
van het toerisme op duurzame wijze dient 
te geschieden en dat het milieu daarbij 
moet worden beschermd;

Or. en

Amendement 204
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69 bis (nieuw)



PE414.179v01-00 102/102 AM\746497NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

69 bis. beveelt aan dat er meer 
ecologische vormen van toerisme worden 
ontwikkeld, zoals sporttoerisme of 
cultureel toerisme, en benadrukt dat 
excellente toeristische bestemmingen 
moeten zijn waar het milieu wordt 
gerespecteerd en beschermd;

Or. en

Amendement 205
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

  69 bis. beveelt aan dat er meer 
ecologische vormen van toerisme worden 
ontwikkeld, zoals sociaal toerisme, 
sporttoerisme of cultureel toerisme, en 
benadrukt dat excellente toeristische 
bestemmingen moeten zijn waar het 
milieu wordt gerespecteerd en beschermd;

Or. en
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