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Amendement 1
Norbert Neuser

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert de Commissie eraan dat het 
EU-energiebeleid afgestemd moet zijn op 
ander prioritair beleid van de Unie, 
waaronder het beleid met betrekking tot 
veiligheid, handel en ontwikkeling en het 
buitenlands en nabuurschapsbeleid, 
teneinde de doelmatigheid van het 
energiebeleid alsook de samenhang en 
geloofwaardigheid van het buitenlands 
beleid te waarborgen;

1. herinnert de Commissie eraan dat het 
EU-energiebeleid afgestemd moet zijn op 
ander prioritair beleid van de Unie, 
waaronder het beleid met betrekking tot 
klimaat, milieu, veiligheid, handel en 
ontwikkeling en het buitenlands en 
nabuurschapsbeleid, teneinde de 
doelmatigheid van het energiebeleid alsook 
de samenhang en geloofwaardigheid van 
het buitenlands beleid te waarborgen; 

Or. en

Amendement 2
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert de Commissie eraan dat het 
EU-energiebeleid afgestemd moet zijn op 
ander prioritair beleid van de Unie, 
waaronder het beleid met betrekking tot 
veiligheid, handel en ontwikkeling en het 
buitenlands en nabuurschapsbeleid, 
teneinde de doelmatigheid van het 
energiebeleid alsook de samenhang en 
geloofwaardigheid van het buitenlands 
beleid te waarborgen;

1. herinnert de Commissie eraan dat het 
EU-energiebeleid afgestemd moet zijn op 
ander prioritair beleid van de Unie, 
waaronder het beleid met betrekking tot 
veiligheid, klimaatverandering, handel en 
ontwikkeling en het buitenlands en 
nabuurschapsbeleid, teneinde de 
doelmatigheid van het energiebeleid alsook 
de samenhang en geloofwaardigheid van 
het buitenlands beleid te waarborgen; 

Or. lt

Amendement 3
Tarja Cronberg
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert de Commissie eraan dat het 
EU-energiebeleid afgestemd moet zijn op 
ander prioritair beleid van de Unie, 
waaronder het beleid met betrekking tot 
veiligheid, handel en ontwikkeling en het 
buitenlands en nabuurschapsbeleid, 
teneinde de doelmatigheid van het 
energiebeleid alsook de samenhang en 
geloofwaardigheid van het buitenlands 
beleid te waarborgen;

1. herinnert de Commissie eraan dat het 
EU-energiebeleid afgestemd moet zijn op 
ander prioritair beleid van de Unie, 
waaronder het beleid met betrekking tot 
veiligheid, handel, mensenrechten, 
democratie en ontwikkeling en het 
buitenlands en nabuurschapsbeleid, 
teneinde de doelmatigheid van het 
energiebeleid alsook de samenhang en 
geloofwaardigheid van het buitenlands 
beleid te waarborgen; 

Or. en

Amendement 4
Nadezhda Neynsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert de Commissie eraan dat het 
EU-energiebeleid afgestemd moet zijn op 
ander prioritair beleid van de Unie, 
waaronder het beleid met betrekking tot 
veiligheid, handel en ontwikkeling en het 
buitenlands en nabuurschapsbeleid, 
teneinde de doelmatigheid van het 
energiebeleid alsook de samenhang en 
geloofwaardigheid van het buitenlands 
beleid te waarborgen;

1. dringt erop aan dat het EU-
energiebeleid onmiddellijk wordt 
afgestemd op ander prioritair beleid van de 
Unie, waaronder het beleid met betrekking 
tot veiligheid, handel en ontwikkeling en 
het buitenlands en nabuurschapsbeleid, 
teneinde de doelmatigheid van het 
energiebeleid alsook de samenhang en 
geloofwaardigheid van het buitenlands 
beleid te waarborgen; 

Or. en

Amendement 5
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert de Commissie eraan dat het 
EU-energiebeleid afgestemd moet zijn op 
ander prioritair beleid van de Unie, 
waaronder het beleid met betrekking tot 
veiligheid, handel en ontwikkeling en het 
buitenlands en nabuurschapsbeleid, 
teneinde de doelmatigheid van het 
energiebeleid alsook de samenhang en 
geloofwaardigheid van het buitenlands 
beleid te waarborgen;

1. herinnert de Commissie eraan dat het 
EU-energiebeleid afgestemd moet zijn op 
ander prioritair beleid van de Unie, 
waaronder het beleid met betrekking tot 
veiligheid, handel en ontwikkeling en het 
buitenlands en nabuurschapsbeleid, 
teneinde de doelmatigheid van het 
energiebeleid alsook de samenhang en 
geloofwaardigheid van het buitenlands 
beleid te waarborgen; wijst erop dat het 
streven naar onafhankelijkheid van de 
EU op energiegebied zal bijdragen aan de 
relevantie van de EU als mondiale speler;

Or. es

Amendement 6
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert de Europese Commissie 
eraan dat de voornaamste doelstellingen 
van het energiebeleid van de EU de 
waarborging van de energievoorziening 
en de verlaging van de enorme 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van energie moeten zijn;

Or. es

Amendement 7
Norbert Neuser

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het EU-energiebeleid niet 
mag leiden tot een verzwakking van het 

2. benadrukt dat het EU-energiebeleid 
gericht moet zijn op de 'no regrets'-opties 
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concurrentievermogen van de Unie maar
het risico op koolstoflekkage ook niet in de 
hand mag werken; dringt er bij de 
Commissie op aan om initiatieven uit te 
werken voor het geval er geen wereldwijd 
akkoord over klimaatbescherming wordt 
gesloten;

van een grootschalige overstap naar 
hernieuwbare energie en hoge energie-
efficiëntie, om het concurrentievermogen 
van de Unie niet in het geding te brengen 
door een bovenmatige afhankelijkheid 
van externe leveranciers van fossiele 
brandstoffen, die hun prijzen in de 
toekomst naar alle waarschijnlijkheid 
aanzienlijk zullen verhogen, en 
onderstreept dat het beleid het risico op 
koolstoflekkage ook niet in de hand mag 
werken; dringt er bij de Commissie op aan 
om initiatieven uit te werken voor het geval 
er geen wereldwijd akkoord over 
klimaatbescherming wordt gesloten; dringt 
er bij de Commissie op aan om initiatieven 
uit te werken om de concurrentiepositie 
van de EU te beschermen voor het geval 
er geen wereldwijd akkoord over 
klimaatbescherming wordt gesloten; 

Or. en

Amendement 8
Graham Watson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het EU-energiebeleid niet
mag leiden tot een verzwakking van het 
concurrentievermogen van de Unie maar
het risico op koolstoflekkage ook niet in de 
hand mag werken; dringt er bij de 
Commissie op aan om initiatieven uit te 
werken voor het geval er geen wereldwijd 
akkoord over klimaatbescherming wordt 
gesloten;

2. benadrukt dat het EU-energiebeleid, 
door een groene economie te ontwikkelen,
het concurrentievermogen van de Unie 
moet versterken in plaats van verzwakken, 
en het risico op koolstoflekkage ook niet in 
de hand mag werken; dringt er bij de 
Commissie op aan om initiatieven uit te 
werken voor het geval er geen wereldwijd 
akkoord over klimaatbescherming wordt 
gesloten;

Or. en

Amendement 9
Konrad Szymański
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het EU-energiebeleid niet 
mag leiden tot een verzwakking van het 
concurrentievermogen van de Unie maar 
het risico op koolstoflekkage ook niet in de 
hand mag werken; dringt er bij de 
Commissie op aan om initiatieven uit te 
werken voor het geval er geen wereldwijd 
akkoord over klimaatbescherming wordt 
gesloten;

2. benadrukt dat het EU-energiebeleid niet 
mag leiden tot een verzwakking van het 
concurrentievermogen van de Unie maar 
het risico op koolstoflekkage ook niet in de 
hand mag werken; dringt er bij de 
Commissie op aan initiatieven uit te 
werken voor het geval er geen wereldwijd 
akkoord over klimaatbescherming wordt 
gesloten, een aanvullende evaluatie uit te 
voeren en met voorstellen te komen voor 
maatregelen die het risico op 
koolstoflekkage door verplaatsing van 
productie naar buiten de EU tegengaan, 
en met name evaluaties van aanvullende 
scenario's ingeval er beperkte of geen 
verdere mondiale actie tot vermindering 
van koolstofuitstoot plaatsvindt;

Or. en

Amendement 10
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het EU-energiebeleid niet 
mag leiden tot een verzwakking van het 
concurrentievermogen van de Unie maar 
het risico op koolstoflekkage ook niet in de 
hand mag werken; dringt er bij de 
Commissie op aan om initiatieven uit te 
werken voor het geval er geen wereldwijd 
akkoord over klimaatbescherming wordt 
gesloten;

2. benadrukt dat het EU-energiebeleid niet 
mag leiden tot een verzwakking van het 
concurrentievermogen van de Unie maar 
het risico op koolstoflekkage ook niet in de 
hand mag werken; dringt er bij de 
Commissie op aan om initiatieven uit te 
werken voor het geval er geen wereldwijd 
akkoord over klimaatbescherming wordt 
gesloten; herinnert eraan dat het EU-
energiebeleid gegrondvest moet zijn op 
een evenwichtig over de drie pijlers 
verdeelde aanpak, die gericht is op het 
uitvoeren van maatregelen voor veiligere, 
duurzamere en meer concurrerende 
energie;
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Or. en

Amendement 11
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt de ontwikkelingen op de 
mondiale energiemarkten, met inbegrip 
van de groeiende rol van natuurlijk gas 
uit niet-traditionele energiebronnen en 
nieuwe technologieën, de veranderende 
patronen van vraag en aanbod evenals de 
opkomst van nieuwe producerende en 
doorvoerlanden, waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de vormgeving van 
het energiebeleid van de EU;

Or. en

Amendement 12
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat het EU-Verdrag 
oproept tot solidariteit tussen de lidstaten, 
hetgeen deel zou moeten uitmaken van 
zowel de dagelijkse werkzaamheden als 
het crisisbeheer van het interne en 
externe energiebeleid; verzoekt de 
Commissie om een duidelijke definitie van 
"energiesolidariteit" te geven om ervoor 
te zorgen dat alle lidstaten deze 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 13
Graham Watson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO) 
strategische prioriteiten vast te stellen voor 
het externe energiebeleid en tegelijkertijd 
een actief klimaatbeleid te voeren waaraan 
belangrijke partners zoals de Verenigde 
Staten en de vijf BRIC-landen zich binden;

3. verzoekt de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO) 
strategische prioriteiten vast te stellen voor 
het externe energiebeleid en tegelijkertijd 
een actief klimaatbeleid te voeren waaraan 
alle partijen bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering, met inbegrip van de 
Verenigde Staten en de vijf BRIC-landen, 
evenals andere partners zoals Taiwan,
zich binden;

Or. en

Amendement 14
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO) 
strategische prioriteiten vast te stellen voor 
het externe energiebeleid en tegelijkertijd 
een actief klimaatbeleid te voeren waaraan 
belangrijke partners zoals de Verenigde 
Staten en de vijf BRIC-landen zich binden;

3. verzoekt de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO) 
strategische prioriteiten vast te stellen voor 
het externe energiebeleid, rekening 
houdende met de enorme afhankelijkheid 
van energie-invoer van het continent, en 
tegelijkertijd een actief klimaatbeleid te 
voeren waaraan belangrijke partners zoals 
de Verenigde Staten en de vijf BRIC-
landen zich binden;

Or. es

Amendement 15
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3



PE496.671v02-00 10/26 AM\916432NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO) 
strategische prioriteiten vast te stellen voor 
het externe energiebeleid en tegelijkertijd 
een actief klimaatbeleid te voeren waaraan 
belangrijke partners zoals de Verenigde 
Staten en de vijf BRIC-landen zich binden;

3. verzoekt de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO) 
strategische prioriteiten vast te stellen voor 
het externe energiebeleid en tegelijkertijd 
een actief klimaatbeleid te voeren waaraan 
belangrijke partners zoals de Verenigde 
Staten en de BRIC-landen zich binden; 
onderstreept met name dat de dialoog over 
strategische energiekwesties van 
gemeenschappelijk belang moet worden 
verdiept, om samenwerking op het vlak 
van energiebeleid te stimuleren en
samenwerking op het vlak van onderzoek 
binnen daaraan gewijde fora zoals de VS-
EU-Energieraad te versterken;

Or. en

Amendement 16
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst bovendien op het toenemende 
belang van de exploratie van olie- en 
gasvelden in de Middellandse Zee en het 
Noordpoolgebied; gelooft dat er dringend 
een EU-beleid inzake olie- en gasboringen 
op zee moet worden ontwikkeld, met 
inbegrip van het afbakenen van 
exclusieve economische zones (EEZ's) 
van EU-lidstaten en relevante derde 
landen in overeenstemming met het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee (Unclos), waarbij alle 
afzonderlijke lidstaten van de EU en de 
EU als geheel partij zijn;

Or. en
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Amendement 17
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat de EU deze kwestie 
hoog op de politieke agenda moet houden 
tijdens het toekenningsproces van 
licentieverleningsrechten voor boringen 
en de afbakening van EEZ's, waarbij 
ernaar moet worden gestreefd spanningen 
met derde landen te voorkomen; 
onderstreept dat energie moet worden 
gebruikt als een motor voor vrede, 
samenwerking en stabiliteit;

Or. en

Amendement 18
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. wijst op het belang van brede 
samenwerking in de Arctische regio, in 
het bijzonder tussen landen uit het Euro-
Atlantische gebied; verzoekt de 
Commissie daarom een alomvattende 
evaluatie uit te voeren van de voordelen 
en risico's van EU-betrokkenheid in het 
Noordpoolgebied;

Or. en

Amendement 19
Norbert Neuser

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. benadrukt dat olie- en 
gasboringen in het Noordpoolgebied 
zorgvuldig moeten worden overwogen; is 
van mening dat er, gezien de grote 
kwetsbaarheid en onmisbaarheid van deze 
gebieden, met name het Noordpoolgebied, 
niet mag worden geboord, tenzij grondig 
en wetenschappelijk onderzoek aantoont 
dat alle soorten milieurisico's kunnen 
worden vermeden;

Or. en

Amendement 20
Nadezhda Neynsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. dringt aan op de diversificatie 
van energiebronnen, aangezien dit de 
enige manier is om de energiezekerheid 
van de Unie te waarborgen; roept de 
Commissie in dit verband op tot het 
versterken van de energiebetrekkingen 
met de landen van het Europees 
nabuurschap en Centraal-Azië; pleit 
tegelijkertijd voor een strikte toepassing 
en naleving van het derde energiepakket 
door alle huidige en toekomstige 
ondernemingen in de energiesector die op 
het grondgebied van de Unie actief zijn;

Or. en

Amendement 21
Graham Watson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 septies. benadrukt dat er, gezien de grote 
afhankelijkheid van de Unie van 
ingevoerde energie, dringend en 
fundamenteel nood is aan diversificatie 
van de bevoorradingsbronnen en 
doorvoerroutes en de ontwikkeling van in 
de EU geproduceerde hernieuwbare 
energiebronnen ter ondersteuning van het 
extern veiligheidsbeleid, de strategische 
rol en de onafhankelijkheid van het 
buitenlands beleid van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 22
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 octies. is ervan overtuigd dat een 
doeltreffender beheer op mondiaal niveau 
de samenwerking met producerende, 
doorvoer- en afnemerlanden zou 
verbeteren; is van mening dat de EU 
daarom een belangrijke rol moet spelen in 
het internationale beheer van het 
energiebeleid om transparante en niet-
discriminerende beginselen te bevorderen, 
de doelstelling van duurzaamheid na te 
streven, te zorgen voor lagere prijzen en 
transactiekosten en stimulansen te bieden 
voor marktdeelnemers om te concurreren 
op het vlak van prijzen en kwaliteit;

Or. en

Amendement 23
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 nonies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 nonies. verzoekt de Commissie om een 
omvattende lijst van prioriteiten voor het 
energiebeleid op korte, middellange en 
lange termijn op te stellen voor de 
buurlanden, met het oog op het tot stand 
brengen van een gezamenlijke juridische 
ruimte op basis van beginselen en normen 
voor de interne energiemarkt die verband 
houden met het acquis; benadrukt hoe 
belangrijk het is de Energiegemeenschap 
verder uit te breiden, met name naar 
landen van het Oostelijk Partnerschap, 
Centraal-Azië en het Middellandse 
Zeegebied, en juridische 
controlemechanismen in te stellen voor 
het tegengaan van een gebrekkige 
uitvoering van het acquis;

Or. en

Amendement 24
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de strategische 
partnerschappen van de Unie met 
productie- en doorvoerlanden, met name 
bepaalde landen binnen het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB), vragen om 
adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen; 
benadrukt dat hiertoe de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 
overeenstemming moeten zijn met de EU-
investeringen in infrastructuur gericht op 
diversificatie van aanvoerroutes en het 
vergroten van de energiezekerheid van de 
Unie;

4. staat erop dat 
infrastructuurgerelateerde projecten van 
de EU die gericht zijn op de diversificatie 
van de aanvoerroutes en het verbeteren 
van de energiezekerheid van de Unie in 
overeenstemming zijn met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie en 
internationale klimaatafspraken.

Or. en
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Amendement 25
Nadezhda Neynsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de strategische 
partnerschappen van de Unie met 
productie- en doorvoerlanden, met name 
bepaalde landen binnen het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB), vragen om 
adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen; 
benadrukt dat hiertoe de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 
overeenstemming moeten zijn met de EU-
investeringen in infrastructuur gericht op 
diversificatie van aanvoerroutes en het 
vergroten van de energiezekerheid van de 
Unie;

4. herhaalt dat de strategische 
partnerschappen van de Unie met 
productie- en doorvoerlanden vragen om 
adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen; 
herinnert er daarom aan dat het van groot 
belang is dat de energie-interconnecties 
met de buurlanden spoedig worden 
voltooid, om de betrekkingen met die 
landen zo te versterken, en de
energiezekerheid van de Unie te vergroten;

Or. en

Amendement 26
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de strategische 
partnerschappen van de Unie met 
productie- en doorvoerlanden, met name 
bepaalde landen binnen het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB), vragen om 
adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen; 
benadrukt dat hiertoe de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 
overeenstemming moeten zijn met de EU-
investeringen in infrastructuur gericht op 
diversificatie van aanvoerroutes en het 
vergroten van de energiezekerheid van de 

4. herhaalt dat de strategische 
partnerschappen van de Unie met 
productie- en doorvoerlanden, met name 
bepaalde landen binnen het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB), vragen om 
adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen die 
volledig in overeenstemming zijn met de 
wetgeving inzake de interne energiemarkt; 
benadrukt dat hiertoe de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 
overeenstemming moeten zijn met de 
langetermijninvesteringen van de EU in 
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Unie; infrastructuur die gericht zijn op 
diversificatie van aanvoerroutes en het 
vergroten van de energiezekerheid van de 
Unie, zoals de zuidelijke corridor en de 
Nabuccopijpleiding;

Or. en

Amendement 27
Evgeni Kirilov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de strategische 
partnerschappen van de Unie met 
productie- en doorvoerlanden, met name 
bepaalde landen binnen het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB), vragen om 
adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen; 
benadrukt dat hiertoe de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 
overeenstemming moeten zijn met de EU-
investeringen in infrastructuur gericht op 
diversificatie van aanvoerroutes en het 
vergroten van de energiezekerheid van de 
Unie;

4. herhaalt dat de strategische 
partnerschappen van de Unie met 
productie- en doorvoerlanden, met name 
bepaalde landen binnen het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB), vragen om 
adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen; is 
bezorgd over het gebrek aan steun voor de 
voortzetting van het oorspronkelijke 
Nabuccoproject of andere duidelijke 
alternatieven die leiden tot diversificatie 
van de gasvoorziening aan Midden- en 
Zuidoost-Europa; benadrukt dat hiertoe de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 
overeenstemming moeten zijn met de EU-
investeringen in infrastructuur gericht op 
diversificatie van aanvoerroutes en het 
vergroten van de energiezekerheid van de 
Unie;

Or. en

Amendement 28
Graham Watson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de strategische 4. herhaalt dat de strategische 
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partnerschappen van de Unie met 
productie- en doorvoerlanden, met name 
bepaalde landen binnen het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB), vragen om 
adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen; 
benadrukt dat hiertoe de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 
overeenstemming moeten zijn met de EU-
investeringen in infrastructuur gericht op 
diversificatie van aanvoerroutes en het 
vergroten van de energiezekerheid van de 
Unie;

partnerschappen van de Unie voor niet 
alleen olie, kolen en gas maar ook 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen met productie- en 
doorvoerlanden, met name bepaalde landen 
binnen het Europees Nabuurschapsbeleid 
(ENB), vragen om adequate instrumenten, 
voorspelbaarheid, stabiliteit en 
langetermijninvesteringen; benadrukt dat 
hiertoe de klimaatdoelstellingen van de 
Unie in overeenstemming moeten zijn met 
de EU-investeringen in infrastructuur die 
gericht zijn op diversificatie van 
aanvoerroutes voor zowel fossiele 
brandstoffen als elektriciteit en het 
vergroten van de energiezekerheid van de 
Unie;

Or. en

Amendement 29
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de strategische 
partnerschappen van de Unie met 
productie- en doorvoerlanden, met name 
bepaalde landen binnen het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB), vragen om 
adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen; 
benadrukt dat hiertoe de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 
overeenstemming moeten zijn met de EU-
investeringen in infrastructuur gericht op 
diversificatie van aanvoerroutes en het 
vergroten van de energiezekerheid van de 
Unie;

4. herhaalt dat de strategische 
partnerschappen van de Unie met 
productie- en doorvoerlanden, met name 
bepaalde landen binnen het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB), vragen om 
adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen; 
benadrukt dat hiertoe de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 
overeenstemming moeten zijn met de EU-
investeringen in infrastructuur gericht op 
diversificatie van aanvoerroutes en het 
vergroten van de energiezekerheid van de 
Unie, waarbij bijzondere aandacht moet 
worden geschonken aan de ontwikkeling 
van eigen energiebronnen;

Or. es
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Amendement 30
Norbert Neuser

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er, in het kader van een 
strategische benadering van de externe 
energievoorziening, bij het onderhandelen 
over energiekwesties met 
ontwikkelingslanden op aan dat de EU-
doelstellingen voor ontwikkeling en de 
democratie en de mensenrechten worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 31
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat het EU-energiebeleid 
op geen enkele wijze in strijd mag zijn met 
de basisbeginselen waarop de EU is 
gegrondvest, met name wat betreft de 
democratie en de mensenrechten; 
verzoekt de Commissie in dit verband om 
in haar energiebetrekkingen 
producerende en doorvoerlanden die 
dezelfde waarden delen en steunen te 
bevoorrechten; 

Or. en

Amendement 32
Norbert Neuser

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt het belang van 
transparantie, democratisch toezicht en 
maatschappelijke betrokkenheid in 
betrekkingen met derde landen op het 
terrein van energie;

Or. en

Amendement 33
Norbert Neuser

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. vestigt de aandacht op het 
complexe verband tussen energie en 
voedselvoorzienings- en 
zekerheidsontwikkelingen, met name ten 
aanzien van niet-duurzame 
biobrandstoffen van de eerste generatie 
die negatieve sociale en milieueffecten 
kunnen hebben op ontwikkelingslanden; 
beveelt daarom aan meer te investeren in 
duurzame geavanceerde biobrandstoffen 
uit landbouwafvalstoffen en zeewier en 
deze verder te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 34
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. is ervan overtuigd dat de Raad, 
met betrekking tot infrastructuurprojecten 
van strategisch belang die van invloed zijn 
op de energievoorzieningszekerheid van 
de hele EU, de Commissie een 
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onderhandelingsmandaat moet toekennen 
om de onderhandelingen te leiden en dat 
een dergelijk mandaat ook moet worden 
overwogen in het geval van andere 
intergouvernementele overeenkomsten die 
aanzienlijke gevolgen zouden hebben voor 
de energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
voor de lange termijn, in het bijzonder 
haar onafhankelijkheid van energie-
invoer; is in dit verband ingenomen met 
de vorderingen die zijn geboekt in de door 
de Commissie geleide onderhandelingen 
over het Verdrag tussen de EU, 
Azerbeidzjan en Turkmenistan voor de 
aanleg van een trans-Kaspische 
gaspijpleiding; 

Or. en

Amendement 35
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. is ingenomen met de opzet van 
een mechanisme voor informatie-
uitwisseling voor intergouvernementele 
overeenkomsten tussen de lidstaten van de 
EU en derde landen inzake energiebeleid, 
aangezien dit mechanisme gericht is op 
het vergroten van de transparantie, 
coördinatie en doeltreffendheid van het 
beleid in heel de EU; benadrukt de 
bijdrage van een dergelijk mechanisme 
aan een weloverwogen vormgeving van 
het interne en externe energiebeleid van 
de EU, op zowel middellange als lange 
termijn;

Or. en

Amendement 36
Norbert Neuser, Knut Fleckenstein
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat de gezamenlijke 
energieroutekaart van de EU en Rusland 
wordt gebaseerd op de beginselen van 
wederzijds respect en wederkerigheid die 
verankerd zijn in de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie, het Verdrag 
inzake het Energiehandvest en het derde 
energiepakket; verzoekt de Commissie de 
EU-mededingingsregels doeltreffend toe te 
passen op alle ondernemingen die op het 
EU-grondgebied in de energiesector 
werkzaam zijn; is dan ook ingenomen met 
het recente onderzoek naar 
concurrentievervalsing door Gazprom en 
veroordeelt het politiek gemotiveerde 
besluit van de Russische Federatie om de 
samenwerking tussen haar 
energiebedrijven en EU-instellingen te 
bevriezen;

5. dringt erop aan dat de gezamenlijke 
energieroutekaart van de EU en Rusland 
wordt gebaseerd op de beginselen van 
wederzijds respect en wederkerigheid die 
verankerd zijn in de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie, het Verdrag 
inzake het Energiehandvest en het derde 
energiepakket; verzoekt de Commissie de 
EU-mededingingsregels doeltreffend toe te 
passen op alle ondernemingen die op het 
EU-grondgebied in de energiesector 
werkzaam zijn; beklemtoont dat van iedere 
onderneming in de energiesector wordt 
verwacht dat zij de onderzoeksinstanties 
volledige medewerking verleent, en 
veroordeelt het politiek gemotiveerde 
besluit van de Russische Federatie om de 
samenwerking tussen haar 
energiebedrijven en EU-instellingen te 
bevriezen;

Or. en

Amendement 37
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat de gezamenlijke 
energieroutekaart van de EU en Rusland 
wordt gebaseerd op de beginselen van 
wederzijds respect en wederkerigheid die 
verankerd zijn in de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie, het Verdrag 
inzake het Energiehandvest en het derde 
energiepakket; verzoekt de Commissie de 
EU-mededingingsregels doeltreffend toe te 
passen op alle ondernemingen die op het 
EU-grondgebied in de energiesector 
werkzaam zijn; is dan ook ingenomen met 

5. dringt erop aan dat de gezamenlijke 
energieroutekaart van de EU en Rusland 
wordt gebaseerd op de beginselen van 
wederzijds respect en wederkerigheid die 
verankerd zijn in de regels van het Verdrag 
inzake het Energiehandvest en het derde 
energiepakket; verzoekt de Commissie de 
EU-regels betreffende de interne markt en 
mededinging doeltreffend toe te passen op 
alle ondernemingen die op het EU-
grondgebied in de energiesector werkzaam 
zijn; is dan ook ingenomen met het recente 
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het recente onderzoek naar 
concurrentievervalsing door Gazprom en 
veroordeelt het politiek gemotiveerde 
besluit van de Russische Federatie om de 
samenwerking tussen haar 
energiebedrijven en EU-instellingen te 
bevriezen;

onderzoek naar concurrentievervalsing 
door Gazprom en betreurt het politiek 
gemotiveerde besluit van de Russische 
Federatie om de samenwerking tussen haar 
energiebedrijven en EU-instellingen te 
verhinderen;

Or. en

Amendement 38
Graham Watson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat de gezamenlijke 
energieroutekaart van de EU en Rusland 
wordt gebaseerd op de beginselen van 
wederzijds respect en wederkerigheid die 
verankerd zijn in de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie, het Verdrag 
inzake het Energiehandvest en het derde 
energiepakket; verzoekt de Commissie de 
EU-mededingingsregels doeltreffend toe te 
passen op alle ondernemingen die op het 
EU-grondgebied in de energiesector 
werkzaam zijn; is dan ook ingenomen met 
het recente onderzoek naar 
concurrentievervalsing door Gazprom en 
veroordeelt het politiek gemotiveerde 
besluit van de Russische Federatie om de 
samenwerking tussen haar 
energiebedrijven en EU-instellingen te 
bevriezen;

5. dringt erop aan dat de gezamenlijke 
energieroutekaart van de EU en Rusland 
wordt gebaseerd op de beginselen van 
wederzijds respect en wederkerigheid die 
verankerd zijn in de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie, het Verdrag 
inzake het Energiehandvest en het derde 
energiepakket; verzoekt de Commissie de 
EU-mededingingsregels doeltreffend toe te 
passen op alle ondernemingen die op het 
EU-grondgebied in de energiesector 
werkzaam zijn; is dan ook ingenomen met 
het recente onderzoek naar 
concurrentievervalsing door Gazprom en 
veroordeelt het politiek gemotiveerde 
besluit van de Russische Federatie om de 
samenwerking tussen haar 
energiebedrijven en EU-instellingen te 
bevriezen; verzoekt de Commissie met een 
passend antwoord op dit besluit te komen 
en ervoor te zorgen dat het onderzoek kan 
worden voortgezet;

Or. en

Amendement 39
Justas Vincas Paleckis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat de gezamenlijke 
energieroutekaart van de EU en Rusland 
wordt gebaseerd op de beginselen van 
wederzijds respect en wederkerigheid die 
verankerd zijn in de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie, het Verdrag 
inzake het Energiehandvest en het derde 
energiepakket; verzoekt de Commissie de 
EU-mededingingsregels doeltreffend toe te 
passen op alle ondernemingen die op het 
EU-grondgebied in de energiesector 
werkzaam zijn; is dan ook ingenomen met 
het recente onderzoek naar 
concurrentievervalsing door Gazprom en 
veroordeelt het politiek gemotiveerde 
besluit van de Russische Federatie om de 
samenwerking tussen haar 
energiebedrijven en EU-instellingen te 
bevriezen;

5. dringt erop aan dat de gezamenlijke 
energieroutekaart van de EU en Rusland 
wordt gebaseerd op de beginselen van 
wederzijds respect en wederkerigheid die 
verankerd zijn in de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie, het Verdrag 
inzake het Energiehandvest en het derde 
energiepakket; verzoekt de Commissie de 
EU-mededingingsregels doeltreffend toe te 
passen op alle ondernemingen die op het 
EU-grondgebied in de energiesector
werkzaam zijn; is dan ook ingenomen met 
het recente onderzoek naar 
concurrentievervalsing door Gazprom en 
veroordeelt het politiek gemotiveerde 
besluit van de president van de Russische 
Federatie om de samenwerking tussen haar 
energiebedrijven en EU-instellingen te 
bevriezen;

Or. lt

Amendement 40
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om de 
zogenaamde "energiezekerheidsclausule" 
op te nemen in alle handels-, associatie-, 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten met 
producerende en doorvoerlanden, waarin 
een gedragscode vastgelegd dient te 
worden en expliciet vermeld dient te 
worden welke maatregelen er getroffen 
moeten worden bij een eenzijdige 
wijziging van de voorwaarden door een 
van de partners;
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Or. en

Amendement 41
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat de verwachte toename 
van gasinvoer uit derde landen naar de 
EU op korte en lange termijn moet 
worden aangepakt; herhaalt dat deze 
uitdaging voor sommige regio's en 
lidstaten nauw verband houdt met de 
afhankelijkheid van één enkel derde land 
voor de olie- en gasinvoer; erkent dat voor 
het aangaan van deze uitdaging onder 
meer behoefte is aan een grotere rol voor 
inheemse energiebronnen die van vitaal 
belang zijn voor de concurrentiekracht en 
de voorzieningszekerheid, en aan 
maatregelen die gericht zijn op de 
diversificatie van de portfolio van 
energieleveranciers, -routes en -bronnen;

Or. en

Amendement 42
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. erkent dat de strategische 
doelstelling in dit verband de 
verwezenlijking tegen 2020 van de 
zuidelijke gascorridor en van de 
aanvoerroute naar de EU zou moeten 
inhouden voor 10-20% van de EU-
gasvraag, zodat iedere Europese regio 
fysieke toegang heeft tot ten minste twee 
verschillende gasbronnen;
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Or. en

Amendement 43
Nadezhda Neynsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op nauwere samenwerking 
tussen de Raad, de Commissie en de 
EDEO opdat er met één stem wordt 
gesproken en gezamenlijk wordt 
opgetreden in het kader van het externe 
energiebeleid.

6. dringt aan op nauwere samenwerking 
tussen het Europees Parlement, de Raad, 
de Commissie en de EDEO in het kader 
van het externe energiebeleid.

Or. en

Amendement 44
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op nauwere samenwerking 
tussen de Raad, de Commissie en de 
EDEO opdat er met één stem wordt 
gesproken en gezamenlijk wordt 
opgetreden in het kader van het externe 
energiebeleid.

6. dringt aan op nauwere samenwerking 
tussen de Raad, de Commissie en de 
EDEO opdat er met één stem wordt 
gesproken en gezamenlijk wordt 
opgetreden in het kader van het externe 
energiebeleid; benadrukt de noodzaak om 
binnen de EDEO een beleidsafdeling voor 
energie op te richten en om de EU-
delegaties te betrekken bij 
energiediplomatie ter plekke; herinnert 
eraan dat het Europees Parlement 
regelmatig moet worden geïnformeerd 
over de ontwikkelingen op dit gebied.

Or. en

Amendement 45
Konrad Szymański
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op nauwere samenwerking 
tussen de Raad, de Commissie en de 
EDEO opdat er met één stem wordt 
gesproken en gezamenlijk wordt 
opgetreden in het kader van het externe 
energiebeleid.

6. dringt aan op grotere solidariteit tussen 
de lidstaten en nauwere samenwerking 
tussen de Raad, de Commissie en de 
EDEO opdat er met één stem wordt 
gesproken en gezamenlijk wordt 
opgetreden in het kader van het externe 
energiebeleid.

Or. en


