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Amendement 209
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

 Doelstellingen (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 210
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met realistische en 
ambitieuze antwoorden tegemoet treedt;

1. is verheugd over het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met realistische en 
ambitieuze antwoorden tegemoet treedt die 
zowel op korte als op lange termijn 
doeltreffend zijn;

Or. en

Amendement 211
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met realistische en
ambitieuze antwoorden tegemoet treedt;

1. is verheugd over het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met een realistische,
ambitieuze, flexibele, kosteneffectieve en 
technologisch neutrale benadering
tegemoet treedt;

Or. en

Amendement 212
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met realistische en 
ambitieuze antwoorden tegemoet treedt;

1. is verheugd over het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met realistische en 
ambitieuze antwoorden tegemoet treedt en 
voor de EU met haar kennis en 
deskundigheid op energiegebied een 
duurzaam concurrentievoordeel creëert 
en behoudt;

Or. en

Amendement 213
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het Groenboek van de 1. is verheugd over het Groenboek van de 
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Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met realistische en 
ambitieuze antwoorden tegemoet treedt;

Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met realistische antwoorden 
tegemoet treedt die correleren met de 
verplichtingen die de overige 
wereldeconomieën in 2015 in Parijs 
zullen aanvaarden;

Or. pl

Amendement 214
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met realistische en 
ambitieuze antwoorden tegemoet treedt;

1. is verheugd over het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met realistische en 
ambitieuze antwoorden tegemoet treedt;is 
tevens verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van dit jaar 
aanvullende gegevens over onder meer de 
samenstelling van de energieprijzen in de 
lidstaten te verstrekken; verzoekt haar 
deze gegevens vóór de indiening van 
eventuele beleidsvoorstellen ter 
beschikking te stellen;

Or. en

Amendement 215
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met realistische en
ambitieuze antwoorden tegemoet treedt;

1. is verheugd over het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" en 
verwacht van de Europese Raad dat hij 
deze kwesties met ambitieuze en
realistische antwoorden tegemoet treedt;

Or. en

Amendement 216
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is tevens verheugd dat de Commissie 
heeft aangekondigd dat zij voor het einde 
van dit jaar aanvullende gegevens over 
onder meer de samenstelling van de 
energieprijzen in de lidstaten zal 
verstrekken; verzoekt haar deze gegevens 
beschikbaar te maken voor de 
eindgebruikers en die gegevens in 
eventuele toekomstige beleidsvoorstellen 
te verwerken;

Or. en

Amendement 217
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst in dit verband op het risico van 
verdieping van het weglekeffect, namelijk 
de verdere verplaatsing van energie-
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intensieve sectoren naar landen buiten de 
EU;

Or. pl

Amendement 218
Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst op de internationaal 
overeengekomen klimaatdoelstelling om 
de gemiddelde opwarming van de aarde te 
beperken tot 2 graden Celsius boven het 
pre-industriële niveau; spoort de 
Commissie en de lidstaten aan om te 
streven naar een opwarming van 
maximaal 1,5 graad Celsius boven het 
pre-industriële niveau, teneinde rekening 
te houden met de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de minst 
ontwikkelde landen;

Or. en

Amendement 219
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. vestigt de aandacht op de recente 
publicatie van het op 27 september 2013 
aangenomen eerste deel van het vijfde 
beoordelingsverslag van de 
Intergouvernementele werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC), waarin wordt 
bevestigd dat de opwarming van de aarde 
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voor 95% te wijten is aan activiteiten van 
de mens (tegenover 90% in het vierde 
verslag van 2007) en wordt gewaarschuwd 
dat het niet ondernemen van actie 
ernstige gevolgen kan hebben voor de 
stabiliteit van ons ecosysteem;

Or. en

Amendement 220
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid, door de 
bestaande doelstellingen onder één 
noemer te brengen en te benadrukken dat 
het aantal doelstellingen is beperkt om het 
regelgevend kader te vereenvoudigen en 
echt greep te krijgen op de interactie 
tussen bestaande beleidsmaatregelen en 
doelstellingen;

Or. fr

Amendement 221
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
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moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en duurzaamheid aan te 
pakken door, naast de ontwikkeling van 
andere ondersteunende maatregelen, 
bindende streefwaarden voor 
broeikasgasemissiereductie, hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie vast 
te stellen;

Or. en

Amendement 222
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

Or. pt

Amendement 223
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
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doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
meer werkgelegenheid, energiezekerheid, 
energiearmoede en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

Or. ro

Amendement 224
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen,
onder meer wat betreft 
broeikasgasemissiereductie, hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie, aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 225
Konrad Szymański, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige en flexibele benadering, 
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doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

waarvan de doeltreffendheid en 
kosteneffectiviteit moeten worden versterkt 
door gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken; is in dit verband 
van mening dat de meest doeltreffende 
doelstelling voor de vermindering van de 
broeikasgasemissies kan worden 
verwezenlijkt door middel van een 
technologisch neutraal beleid in het kader 
waarvan niveaus worden vastgesteld die 
overeenkomen met de vooruitgang op het 
gebied van de internationale 
toezeggingen;

Or. en

Amendement 226
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid, 
energieonafhankelijkheid en 
klimaatdoelstellingen (bv. 
broeikasgasemissiereductie, hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie) aan 
te pakken;

Or. es
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Amendement 227
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 228
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
wordt onderworpen aan een consequent 
toezicht om tegenstrijdigheid van doelen 
tijdig te erkennen en te beperken;

Or. de
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Amendement 229
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
aan te pakken; merkt op dat de vaststelling 
van een overkoepelende 
klimaatdoelstelling een kosteneffectieve 
manier is om de emissie van 
broeikasgassen te verminderen en 
tegelijkertijd nieuwe technologieën, het 
concurrentievermogen en energie-
efficiëntie te bevorderen;

Or. en

Amendement 230
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid, betaalbare 
energieprijzen en duurzaamheid aan te 
pakken;
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Or. en

Amendement 231
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige en flexibele benadering, 
waarvan de doeltreffendheid en 
kosteneffectiviteit moeten worden versterkt 
door gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken; onderstreept dat 
een samenhangend beleidskader is vereist 
waarin het klimaatbeleid niet in 
tegenspraak is met of een hogere prioriteit 
heeft dan andere beleidsterreinen;

Or. en

Amendement 232
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 

2. verzoekt de Commissie een meerledige 
benadering te hanteren die is gebaseerd op 
elkaar wederzijds versterkende 
beleidsmaatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen en de vermindering van 
broeikasgasemissies, waarvan de
kosteneffectiviteit moet worden versterkt
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hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

door gecoördineerd en coherent beleid dat 
is gericht op concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 233
Paul Rübig, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid, klimaatdoelstellingen en 
herindustrialisatie aan te pakken; 
benadrukt dat het toekomstige energie- en 
klimaatbeleid van de EU moet worden 
afgestemd op het plan van de Europese 
Commissie om ervoor te zorgen dat het 
aandeel van de industrie toeneemt tot 20% 
van het Europese bbp, en dit plan moet 
ondersteunen;

Or. de

(Het huidige beleidskader voor energie en klimaat drijft de energiekosten op, zorgt voor 
eenzijdige belastingen voor de Europese economie en is daardoor in strijd met het nieuwe 

herindustrialisatiedoel van de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat het aandeel van 
de industrie toeneemt tot 20% van het Europese bbp (in 2012 nam dit opnieuw af van 15,5% 

naar 15,1%).)

Amendement 234
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2



PE522.926v01-00 16/108 AM\1008877NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. dringt er bij de Raad en de Commissie
op aan om met het oog op het EU-kader 
voor het klimaat- en energiebeleid voor 
2030 drie ambitieuze en bindende 
streefwaarden vast te leggen en in te 
voeren voor broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie, aangezien deze drie 
streefwaarden de meest geschikte 
instrumenten zijn om ervoor te zorgen dat 
de klimaat- en energiedoelstellingen van 
de EU in de periode tot 2030 op 
kosteneffectieve wijze worden 
verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 235
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. dringt er bij de Commissie op aan om 
in haar komende mededeling een nieuw 
klimaat- en energiepakket voor 2030 voor 
te stellen dat drie bindende en elkaar 
wederzijds versterkende 
hoofdstreefwaarden voor 
broeikasgasemissiereductie, hernieuwbare 
energiebronnen en energiebesparing 
omvat;

Or. en

Amendement 236
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
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Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor 
een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit 
moeten worden versterkt door 
gecoördineerd en coherent beleid om 
onderwerpen als concurrentievermogen, 
energiezekerheid en klimaatdoelstellingen 
(bv. broeikasgasemissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie) aan te pakken;

2. verzoekt de Raad om met het oog op het 
EU-kader voor het klimaat- en 
energiebeleid voor 2030 een benadering
vast te stellen waarin gecoördineerde, 
coherente, ambitieuze en bindende 
streefwaarden voor de vermindering van 
de broeikasgasemissiereducties, de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en de ontwikkeling van de
energie-efficiëntie worden vastgesteld, en 
vraagt de lidstaten en de Commissie deze 
benadering ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 237
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat de in de lidstaten 
gevolgde trajecten op weg naar een 
koolstofarme economie afhankelijk zullen 
zijn van verschillende aandelen van 
koolstofarme technologieën –
hernieuwbare energiebronnen, 
kernenergie en, indien op tijd 
beschikbaar, technologie voor het 
afvangen en opslaan van koolstof – in de 
energiemix; wijst erop dat voor de 
integratie van een groter aandeel van 
hernieuwbare energie een aanzienlijke 
uitbreiding van de transmissie- en 
distributienetten en meer snel 
bijschakelbare back-up- en/of 
opslagcapaciteiten noodzakelijk zijn;
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Or. en

Amendement 238
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wat de klimaatdoelstellingen voor 
2030 betreft kan het onder één noemer 
brengen ervan een troef zijn als men ze 
niet als van elkaar gescheiden 
doelstellingen beschouwt: energie-
efficiëntie maakt het niet alleen 
gemakkelijker om de 
emissiereductiedoelstelling voor 
broeikasgassen te verwezenlijken maar 
zorgt er tevens voor dat het aandeel 
hernieuwbare energiebronnen (en de 
noodzakelijke initiële investeringen) in 
absolute waarde afneemt naarmate de 
wereldvraag zich dankzij deze efficiëntie 
matigt; daarnaast zal een 
reductiedoelstelling voor 
broeikasgasemissie enerzijds ervoor 
zorgen dat de energiemix meer 
koolstofvrije bronnen gaat omvatten en 
hernieuwbare energiebronnen daaronder 
een volwaardige plaats gaan innemen, en 
anderzijds efficiëntie-inspanningen 
aanmoedigen; tot slot wordt met de 
vaststelling van een streefdoel voor 
hernieuwbare energiebronnen synergie 
teweeggebracht met de doelstelling voor 
broeikasgassen, ofschoon er tussen de 
desbetreffende steunmechanismen en het 
invoeringstempo ongetwijfeld een sterkere 
mate van onderlinge afstemming 
noodzakelijk zal zijn;

Or. fr
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Amendement 239
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om voor de 
hele Unie een emissiereductiedoelstelling 
voor 2030 vast te stellen die zodanig is 
aangepast dat het streven van het 
Europees Parlement en de Raad om de 
Europese broeikasgasemissies tegen 2050 
met 80 tot 95% ten opzichte van het 
niveau van 1990 te verminderen, kan 
worden verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 240
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de Europese 
Unie naast de 20-20-20-doelstellingen op 
het gebied van energie en klimaat ook een 
gelijkwaardig doel van 20% heeft 
vastgesteld voor de herindustrialisatie van 
de EU1 en herinnert eraan dat de 20-20-
20-doelstellingen op het gebied van 
energie en klimaat de 
industriedoelstelling niet in de weg mogen 
staan en verzoekt derhalve om een grotere 
samenhang tussen de voorstellen op 
andere gebieden, zoals het energie-, 
milieu- en klimaatbeleid, en het 
industriedoel van 20% om de Europese 
industrie op duurzame wijze te versterken;
__________________
1 (Mededeling van de Commissie van 10 
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oktober 2012 getiteld "Een sterkere 
Europese industrie om bij te dragen tot 
groei en economisch herstel" –
COM(2012)582) 

Or. de

Amendement 241
Mikael Gustafsson, Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen een van de 
fundamentele waarden van de Europese 
Unie is; is van mening dat in het 
klimaatbeleid van de EU tot dusver vrijwel 
geen aandacht aan het genderaspect is 
besteed, waardoor de effectiviteit en de 
efficiëntie van koolstofarme 
klimaatbestendigheid zijn verminderd; 
onderstreept het belang van en de 
behoefte aan een genderanalyse en een 
integratie van het genderperspectief in 
alle maatregelen met betrekking tot 
energie-efficiëntie, vermindering van 
broeikasgasemissies en hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 242
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat de vaststelling 
van een verscheidenheid aan 
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streefwaarden tot de verplichting kan 
leiden om investeringen te doen die hoge 
kosten met zich meebrengen en 
ondoeltreffend zijn, en meent dat de 
lidstaten de nodige speelruimte moeten 
krijgen om de klimaatdoelstellingen met 
behulp van de meest kosteneffectieve 
middelen te realiseren;

Or. en

Amendement 243
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst op de noodzaak van wettelijk 
bindende doelstellingen op het gebied van 
de vermindering van de 
broeikasgasemissies, hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie; 
stelt dat de Europese Unie voor een 
daadwerkelijke overgang naar een 
koolstofarm energiesysteem tegen 2030 de 
broeikasgasemissies met 55 % moet 
hebben verminderd, 45 % van de energie 
moet betrekken uit hernieuwbare bronnen 
en het energieverbruik met 40 % moet 
hebben teruggedrongen aan de hand van 
een grotere energie-efficiëntie;
(Nieuwe paragraaf 3. Motivering: Uit 
recente studies blijkt dat de Europese Unie, 
om bij te dragen tot het voorkomen van een 
klimaatcrisis, tegen 2030 de EU-emissies 
met 55 % moet hebben verminderd, 45 % 
van de energie moet betrekken uit 
hernieuwbare bronnen en het 
energieverbruik met 40 % moet hebben 
teruggedrongen. Alleen met wettelijk 
bindende doelstellingen kan de 
investeerders de nodige stabiliteit worden 
geboden en kunnen als gevolg daarvan de 
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concurrentiekracht van de EU, de 
vermindering van de energiekosten en het 
creëren van nieuwe banen worden 
bevorderd.)

Or. it

Amendement 244
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om een overkoepelende 
klimaatdoelstelling vast te leggen die erop 
is gericht de CO2-emissies zo 
kosteneffectief mogelijk te verminderen;

Or. en

Amendement 245
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om voor de hele EU het 
streefdoel vast te stellen om de 
broeikasgasemissies tegen 2030 met ten 
minste 50% te verminderen ten opzichte 
van het niveau van 1990 en daarbij 
duidelijke doelstellingen voor 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie vast te leggen; benadrukt dat 
een dergelijke ambitie in 
overeenstemming is met de 
langetermijndoelstelling van de EU om de 
uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 
95% te verminderen en dat de Unie op 
grond van die ambitie een leidende rol zal 
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kunnen blijven spelen in de internationale 
diplomatieke onderhandelingen inzake 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 246
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat de in de lidstaten 
gevolgde trajecten op weg naar een 
koolstofarme economie afhankelijk zullen 
zijn van verschillende aandelen van 
koolstofarme technologieën –
hernieuwbare energiebronnen, 
kernenergie en, indien op tijd 
beschikbaar, technologie voor het 
afvangen en opslaan van koolstof – in de 
energiemix; wijst erop dat voor de 
integratie van een groter aandeel van 
hernieuwbare energie een aanzienlijke 
uitbreiding van de transmissie- en 
distributienetten en meer snel 
bijschakelbare back-up- en/of 
opslagcapaciteiten noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 247
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert eraan dat het 
klimaatbeleid ten doel moet hebben de 
broeikasgasemissies op duurzame en 
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kosteneffectieve wijze terug te dringen; is 
derhalve van mening dat een algemene 
bindende streefwaarde moet worden 
vastgesteld om de vereiste vermindering 
van de CO2-uitstoot te verwezenlijken en 
dat de secundaire streefwaarden met 
betrekking tot onder meer energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie 
indicatief van aard moeten zijn, teneinde 
de lidstaten de nodige speelruimte te 
bieden om zo kosteneffectief mogelijk aan 
deze algemene streefwaarde te voldoen;

Or. en

Amendement 248
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van oordeel dat een ambitieuze 
bindende streefwaarde voor energie-
efficiëntie van het grootste belang is voor 
een zo efficiënt mogelijk gebruik van 
energie in de Unie en dat een dergelijke 
streefwaarde het bijkomende effect heeft 
dat minder inspanningen nodig zullen zijn 
om aan de streefwaarden voor 
broeikasgasemissies en hernieuwbare 
energiebronnen te voldoen; dringt er 
daarom op aan om aan de huidige 
streefwaarde voor 2020 vast te houden, 
maar hieraan een bindend karakter te 
geven en het ambitieniveau te 
verdubbelen tot 40%;

Or. en
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Amendement 249
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om beter 
gebruik te maken van de synergie tussen 
deze streefwaarden om zodoende het 
concurrentievermogen en de 
energiezekerheid in de EU te stimuleren 
en te versterken;

Or. en

Amendement 250
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. herinnert eraan dat de lidstaten nog 
steeds over de bevoegdheid beschikken om 
hun eigen energiemix te bepalen en 
derhalve voor een optimale mix dienen te 
kiezen teneinde de doelstellingen van het 
energiebeleid, met name wat betreft het 
koolstofarmer maken van de economie, te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 251
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. herinnert eraan dat bijkomende 
kosten direct of indirect worden 
afgewenteld op de eindgebruikers en is 
van mening dat de beperking van de 
bijkomende kosten van het koolstofarmer 
maken van het energiesysteem in de EU 
een voorwaarde is voor het behoud van 
het Europese concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 252
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. wijst erop dat alle sectoren van de 
economie een bijdrage aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies 
zullen moeten leveren, wil de EU haar 
deel van de mondiale inspanningen 
kunnen leveren; is van mening dat een 
spoedig akkoord over het klimaat- en 
energiekader voor 2030 noodzakelijk is 
opdat de EU zich op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
bindende internationale overeenkomst 
kan voorbereiden, maar ook om voor de 
lidstaten, de industrie en andere sectoren 
een juridisch bindend kader en 
streefwaarden vast te stellen zodat zij de 
nodige middellange- en 
langetermijninvesteringen in 
emissiereductie, energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie kunnen doen;

Or. en
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Amendement 253
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. is ervan overtuigd dat de vaststelling 
van bindende totale streefwaarden voor de 
gezamenlijke nationale inspanningen de 
meest kostenefficiënte en flexibele wijze is 
om de lidstaten de nodige speelruimte te 
bieden en het subsidiariteitsbeginsel te 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 254
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. is van oordeel dat de vaststelling een 
bindende streefwaarde van 45% voor het 
aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen in de Unie de beste 
manier is om investeerders de nodige 
zekerheid te bieden voor de verdere 
ontwikkeling en bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen en 
bijbehorende infrastructuur en absoluut 
haalbaar is in combinatie met een 
ambitieuze bindende 
energiebesparingsstreefwaarde;

Or. en
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Amendement 255
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. is van oordeel dat de vaststelling 
van een technologisch neutrale 
langetermijnstreefwaarde voor de 
vermindering van de CO2-uitstoot van 
cruciaal belang is om de noodzakelijke 
dynamiek van innovatie en investeringen 
te bevorderen en de economie uiteindelijk 
op kostenefficiënte wijze koolstofarmer te 
maken; dringt er in dit verband bij de 
Europese Raad op aan om een ambitieuze 
doelstelling voor de vermindering van de 
CO2-emmissies voor 2030 vast te leggen;

Or. en

Amendement 256
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. is van oordeel dat een bindende 
Europese doelstelling om de 
broeikasgasemissies met 50% terug te 
dringen ten opzichte van het niveau van 
1990, het absolute minimum is om de 
beoogde beperking van de 
aardopwarming tot maximaal 2°C te 
kunnen verwezenlijken en meent dat een 
dergelijke doelstelling realistisch en 
betaalbaar is, wat door tal van studies 
wordt bevestigd, met name wanneer die 
doelstelling wordt gecombineerd met 
ambitieuze streefwaarden voor 
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energiebesparing en hernieuwbare 
energie; 

Or. en

Amendement 257
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, eenvoudig, 
stabiel, kosteneffectief kader voor de lange 
termijn te creëren voor industrieën en 
investeerders;

Or. fr

Amendement 258
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
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alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange 
termijn te creëren voor industrieën en 
investeerders;

alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief langetermijnkader voor 
industrieën en investeerders te creëren dat 
de EU in staat stelt om op kostenefficiënte 
wijze te voldoen aan de toezegging van het 
Europees Parlement en de Raad om de 
broeikasgasemissies in de EU tegen 2050 
met 80 tot 95% te verminderen ten 
opzichte van 1990;

Or. en

Amendement 259
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar
realistische doelstellingen te formuleren
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en realistische 
doelstellingen voor het EU-beleid in 2030 
in ogenschouw te nemen in het kader van 
een mondiale overeenkomst, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context en 
het concurrentievermogen van de 
Europese industrie in stand wordt 
gehouden, alsook om een duidelijk, 
stabiel, kosteneffectief kader voor de lange 
termijn te creëren voor industrieën en 
investeerders;

Or. fr

Amendement 260
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische bindende doelstellingen te 
formuleren voor het EU-beleid in 2030 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders; voegt hieraan toe dat een 
betrouwbaar wetgevingskader voor de 
lange termijn binnen het Europees 
energiebeleid absoluut noodzakelijk is 
voor een betrouwbare, goedkope en 
stabiele energievoorziening, evenals voor 
het concurrentie- en innovatievermogen 
van de EU;

Or. de

Amendement 261
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische, flexibele, kosteneffectieve en 
technologisch neutrale doelstellingen te 
formuleren voor het EU-beleid in 2030 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;



PE522.926v01-00 32/108 AM\1008877NL.doc

NL

Or. en

Amendement 262
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030, die worden 
ontwikkeld volgens een bottom-up-
benadering op basis van aanvaarde 
wetenschappelijke kennis en niet slechts 
op grond van politieke doelen en waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

Or. de

Amendement 263
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze, 
realistische en technologisch neutrale 
doelstellingen te formuleren voor het EU-
beleid in 2030 waarbij rekening wordt 
gehouden met de economische, sociale, 
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internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

milieu-, internationale en technologische 
context, alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

Or. en

Amendement 264
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze,
realistische en technologisch neutrale
doelstellingen te formuleren voor het EU-
beleid in 2030 waarbij rekening wordt 
gehouden met de economische, sociale, 
milieu-, internationale en technologische 
context, alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

Or. en

Amendement 265
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
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rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om twee bindende streefwaarden, 
één voor de vermindering van de 
broeikasgasemissies en een gezamenlijke 
streefwaarde voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, vast te stellen, 
waarbij telkens rekening wordt gehouden 
met de bijdrage die op grond van de 
andere streefwaarde wordt geleverd; is 
van mening dat deze gecombineerde 
streefwaarden de lidstaten de nodige 
speelruimte zullen bieden bij de 
tenuitvoerlegging van het energiebeleid; 
meent dat dergelijke streefwaarden in een 
duidelijk, stabiel en kosteneffectief kader 
zullen voorzien dat op de lange termijn 
zekerheid biedt voor industrieën en 
investeerders;

Or. en

Amendement 266
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met het meest 
kosteneffectieve traject voor de nakoming 
van onze langetermijnverplichtingen en
met de economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;
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Or. en

Amendement 267
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief en technologisch neutraal
kader voor de lange termijn voor 
industrieën en investeerders te creëren 
waarbinnen het emissiehandelssysteem 
(ETS) van de EU het voornaamste 
instrument moet vormen, aangezien het 
ervoor zorgt dat een marktgerichte 
aanpak wordt gevolgd om onze klimaat-
en energiedoelstellingen te 
verwezenlijken; 

Or. en

Amendement 268
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze en 
bindende, voor de hele EU geldende 
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voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

streefwaarden inzake energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energiebronnen en 
broeikasgasemissies voor 2030 te 
formuleren waarbij rekening wordt 
gehouden met de economische, sociale, 
milieu-, internationale en technologische 
context, alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

Or. en

Amendement 269
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze 
doelstellingen te formuleren voor het EU-
beleid in 2030 op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie, energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
die kunnen waarborgen dat de 
internationaal overeengekomen 
doelstelling van 2°C wordt gehaald, 
alsook een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

Or. pt

Amendement 270
Elisabetta Gardini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders; benadrukt dat de 
doelstellingen voor elke sector in 
technisch en economisch opzicht 
haalbaar moeten zijn;

Or. en

Amendement 271
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Commissie en de
Europese Raad op aan voort te borduren op 
de op EU-niveau geboekte vorderingen ten 
aanzien van de doelstellingen voor het 
EU-beleid in 2030 door bindende en 
elkaar wederzijds versterkende 
streefwaarden vast te stellen die voorzien 
in een reductie van de 
broeikasgasemissies met 55%, een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen in het 
energieverbruik met 45% en een 
vermindering van het totale primaire 
energieverbruik met 40% in 2030 ten 
opzichte van de niveaus van 2005; is van 
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mening dat de vaststelling van deze 
streefwaarden de enige manier is om de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context te 
verbeteren, alsook om een duidelijk, 
stabiel, kosteneffectief kader voor de lange 
termijn te creëren voor industrieën en 
investeerders;

Or. en

Amendement 272
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange 
termijn te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
bindende streefwaarden voor het EU-
beleid inzake klimaatverandering, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie voor 2030 vast te stellen die in 
overeenstemming zijn met de 
klimaatdoelstelling van de EU voor de 
lange termijn en de totstandbrenging van 
een op hernieuwbare energiebronnen 
gebaseerde energie-efficiënte economie in 
2050, teneinde een duidelijk, stabiel en 
veilig kader te creëren voor het welzijn van 
de burgers, industrieën en investeerders

Or. en

Amendement 273
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel,
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze 
doelstellingen te formuleren voor het EU-
beleid in 2030 waarbij rekening wordt 
gehouden met de economische, sociale, 
milieu-, internationale en technologische 
context, alsook bindende doelstellingen te 
formuleren op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie, hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie in een 
stabiel en kosteneffectief kader dat 
industrieën, investeerders, consumenten 
en de maatschappij als geheel op lange 
termijn zekerheid biedt;

Or. es

Amendement 274
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
het nieuwe klimaat- en energiepakket 
voor 2030 met deze drie bindende 
hoofdstreefwaarden spoedig goed te 
keuren, teneinde een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn 
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

Or. en
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Amendement 275
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange termijn
te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel en 
kosteneffectief kader te creëren dat op 
lange termijn zekerheid biedt voor 
industrieën en investeerders;

Or. en

Amendement 276
Anne Delvaux, Richard Seeber, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija Mazej Kukovič, 
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Europese Raad op aan 
voort te borduren op de op EU-niveau 
geboekte vorderingen en ambitieuze maar
realistische doelstellingen te formuleren 
voor het EU-beleid in 2030 waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, 
alsook om een duidelijk, stabiel, 
kosteneffectief kader voor de lange 
termijn te creëren voor industrieën en 
investeerders;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan de 
continuïteit van de op EU-niveau geboekte 
vorderingen te waarborgen door op 
kosteneffectieve wijze ambitieuze en
realistische streefwaarden vast te stellen
voor het klimaat- en energiebeleid van de 
EU voor 2030;
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Or. en

Amendement 277
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat de ontwikkeling 
van de energie-efficiëntie ertoe bijdraagt 
de energierekening te verlagen, onze 
afhankelijkheid op energiegebied te 
verminderen, onze energiehandelsbalans 
te verbeteren, nieuwe activiteiten te 
scheppen die niet naar het buitenland 
kunnen worden verplaatst, de stijgende 
energieprijzen het hoofd te bieden en de 
klimaatverandering te bestrijden; 
herinnert eraan dat niet-verbruikte 
energie de goedkoopste energie is; is 
derhalve van oordeel dat de EU een 
bindende streefwaarde dient vast te stellen 
om ons bruto energieverbruik tegen 2030 
met ten minste 30% terug te dringen ten 
opzichte van het referentiejaar 2008;

Or. en

Amendement 278
Peter Liese, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is van mening dat op het gebied van 
energie-efficiëntie met name moet worden 
ingezet op stimulansen en dat wetgeving 
slechts in bijzonder gerechtvaardigde 
gevallen mag worden gebruikt om de 
doelen te bereiken; verzoekt derhalve om 
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een beperkte omzetting van de richtlijn 
ecologisch ontwerp en verzoekt de 
Europese Commissie geen voorstel in te 
dienen voor het reguleren van 
douchekoppen en kranen;

Or. de

Amendement 279
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt zich op het standpunt dat de 
reductiedoelstelling van de EU voor 2030 
niet unilateraal en onafhankelijk van de 
reductietoezeggingen van de andere grote 
economieën dient te worden vastgesteld; 
meent dat die doelstelling in plaats 
daarvan moet worden bepaald tegen de 
achtergrond van de noodzakelijke 
reducties door ontwikkelde en opkomende 
landen en afhankelijk moet worden 
gesteld van het voorhanden zijn van een 
vergelijkbaar ambitieniveau in die 
landen;

Or. en

Amendement 280
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt erop aan de nodige middelen 
beschikbaar te stellen voor onderzoek 
naar en ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en 
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energiebesparingstechnologieën;

Or. bg

Amendement 281
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat bij de vaststelling 
van zowel de langetermijndoelstellingen 
van het EU-beleid als de specifieke 
beleidsinstrumenten voor de vermindering 
van de broeikasgasemissies het jaar 1990 
consequent als referentiejaar moet 
worden gehanteerd;

Or. en

Amendement 282
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is ervan overtuigd dat het best in de 
huidige en toekomstige energiebehoeften 
van Europa kan worden voorzien door 
voor een gedifferentieerde energiemix te 
zorgen waarbij de afhankelijkheid van 
één enkele energiebron wordt verminderd 
zonder andere, nieuwe afhankelijkheden 
te creëren, en herinnert eraan dat de 
Commissie adviseert om onze 
afhankelijkheid van fossiele 
energiebronnen terug te dringen; verzoekt 
de lidstaten met klem om met deze 
factoren rekening te houden;
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Or. en

Amendement 283
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is ervan overtuigd dat een 
toekomstgericht energie- en klimaatbeleid 
moet worden gevolgd dat in 
overeenstemming is met de agenda voor 
het industriebeleid van de EU op het punt 
van concurrentievermogen; is in dit 
verband van oordeel dat een bindende 
streefwaarde inzake hernieuwbare 
energiebronnen voor 2013 tot minder 
onzekerheid zal leiden ten aanzien van de 
vooruitzichten voor de middellange en 
lange termijn, waardoor het vertrouwen 
van de marktdeelnemers wordt versterkt 
en de met het aantrekken van particuliere 
investeringen gemoeide kapitaalkosten 
worden verminderd;

Or. en

Amendement 284
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt er bij de Europese Raad op 
aan een nieuwe bindende Europese 
streefwaarde voor de vermindering van de 
broeikasgasemissies tegen 2030 vast te 
stellen die voor de gehele economie geldt; 
is van mening dat dit streefcijfer ten 
minste 40% ten opzichte van het niveau 



AM\1008877NL.doc 45/108 PE522.926v01-00

NL

van 1990 moet bedragen teneinde te 
kunnen voldoen aan de doelstelling van 
een vermindering met 80 tot 95%, die de 
Raad reeds is overeengekomen voor 2050;

Or. en

Amendement 285
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
haar klimaat- en energiebeleid te 
vereenvoudigen met het oog op een meer 
samenhangend, flexibeler en 
kosteneffectief Europees beleid;

Or. en

Amendement 286
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat het verleden heeft 
aangetoond dat het vaststellen van 
bindende doelen zorgt voor de grootst 
mogelijke doeltreffendheid ten aanzien 
van het verwezenlijken van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU;

Or. de

Amendement 287
Maria Da Graça Carvalho
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat de EU haar 
ambitie met betrekking tot de 
vermindering van de CO2-uitstoot kan 
verhogen indien andere ontwikkelde 
landen en ontwikkelingslanden die 
verantwoordelijk zijn voor omvangrijke 
emissies, zich ertoe verbinden hun deel 
van de mondiale inspanningen voor de 
emissiereductie te leveren; 

Or. en

Amendement 288
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst er nogmaals op dat de 
doelstellingen van het energie- en 
klimaatkader voor 2030 op 
kosteneffectievere wijze moeten worden 
gerealiseerd; is ervan overtuigd dat dit 
mogelijk kan worden gemaakt door een 
vermindering van de onderlinge 
afhankelijkheid van en wisselwerking 
tussen de thans bestaande 
beleidsinstrumenten, in het kader 
waarvan bijvoorbeeld de industrie aan het 
ETS moet deelnemen, de bepalingen van 
de richtlijn energie-efficiëntie moet 
naleven en vaak ook de kosten van de 
integratie van hernieuwbare 
energiebronnen moet dragen; stelt 
derhalve dat moet worden overwogen om 
voor verschillende sectoren verschillende 
doelstellingen vast te leggen;
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Or. en

Amendement 289
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Markus Pieper, Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat de EU goed op 
weg is om de doelstelling van een uitbouw 
van 20% van hernieuwbare energie vóór 
2020 te verwezenlijken; benadrukt dat de 
deels ongecoördineerde en extreem snelle 
nationale uitbouw ernstige gevolgen heeft 
voor de interne energiemarkt van de EU 
(o.a. "loop-flows"); is van mening dat 
hernieuwbare energie in de toekomst een 
grotere rol moet krijgen in de systemen 
voor energievoorziening; verlangt dat 
rekening wordt gehouden met alle 
relevante aspecten van de systemen voor 
energievoorziening bij het nemen van 
beslissingen over een verdere uitbouw van 
hernieuwbare energie;

Or. de

Amendement 290
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is echter van mening dat alle 
doelstellingen voor 2030 nauw moeten 
worden gekoppeld aan de lopende 
internationale onderhandelingen over een 
nieuwe klimaatovereenkomst; dringt erop 
aan deze doelstellingen pas formeel aan te 
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nemen na rekening te hebben gehouden 
met de resultaten van de in 2015 in Parijs 
te voeren onderhandelingen over een
mondiaal akkoord in het kader van het 
UNFCCC;

Or. en

Amendement 291
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat vele 
doelstellingen van het energiebeleid 
verwezenlijkt kunnen worden door de 
energieprijzen te verhogen, waardoor de 
economische bedrijvigheid zal afnemen
maar dat het juist de uitdaging is om deze 
doelstellingen te bereiken bij een 
toenemende economische bedrijvigheid;

Or. lv

Amendement 292
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat de EU haar doel van 
een koolstofarme economie in 2050 alleen 
kan bereiken als van fossiele brandstoffen 
wordt overgestapt op andere 
energiebronnen en benadrukt dat daarom 
een beleid moet worden voorkomen dat tot 
een lock-in met betrekking tot dergelijke 
brandstoffen leidt; onderstreept in dit 
verband de recente constatering van het 
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Internationaal Energieagentschap dat het 
op lange termijn goedkoper is om een 
beleid ter bevordering van hernieuwbare 
energie te volgen dan alleen te vertrouwen 
op emissieheffingen voor CO2-emissies, 
aangezien een dergelijk beleid 
stimulansen biedt voor de tijdige 
opschaling van een breed scala van 
hernieuwbare-energietechnologieën die 
nodig is om de energiesector op den duur 
volledig koolstofvrij te maken;

Or. en

Amendement 293
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. beseft dat de streefwaarden voor 
2030 gericht moeten zijn op de 
ontwikkeling van het energiesysteem als 
geheel om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de capaciteit van 
hernieuwbare energiebronnen; meent dat 
het kader en de streefwaarden erop 
gericht moeten zijn het energiesysteem als 
geheel te optimaliseren;

Or. en

Amendement 294
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie een 
ambitieus en bindend voorstel te doen van 
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ten minste 45% hernieuwbare energie, 
zodat kan worden doorgegaan met het 
plukken van de macro-economische 
vruchten van de hernieuwbare energie als 
het gaat om werkgelegenheid en de export 
van groeitechnologie, waarin Europa 
vooroploopt;

Or. es

Amendement 295
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS) een 
hoeksteen van het klimaat- en 
energiepakket van de Unie is die het 
voornaamste instrument moet vormen om 
de industriële emissies terug te dringen en 
investeringen in koolstofarme 
technologieën te bevorderen; is van 
mening dat hierbij een gelijk speelveld 
voor concurrerende technologieën moet 
worden gecreëerd dat ondernemingen 
speelruimte biedt om hun eigen strategie 
ter beperking van de emissies te 
ontwikkelen, en dat in specifieke 
maatregelen ter bestrijding van het CO2-
weglekeffect voorziet;

Or. en

Amendement 296
Salvador Sedó i Alabart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat een bindende 
streefwaarde moet worden vastgesteld die 
energiebesparing waarborgt, en is van 
oordeel dat dit streefcijfer met het oog op 
de bevordering van de economie moet 
worden berekend op basis van bottom-up 
sectorale besparingen;

Or. en

Amendement 297
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt er bij de Europese Raad op 
aan drie bindende EU-streefwaarden voor 
2030 vast te stellen teneinde het totale 
primaire energieverbruik met 40% ten 
opzichte van het niveau van 1990 te 
verminderen, het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen in het 
totale energie-eindverbruik tot 45% te 
verhogen en de broeikasgasemissies met 
60% ten opzichte van het niveau van 1990 
terug te dringen; is van oordeel dat 
dergelijke streefwaarden stroken met de 2 
°C-doelstelling en een eerlijke verdeling 
van de inspanningen alsook met het doel 
om een leidende rol van de EU in de 
toekomstige klimaatvriendelijke, op 
hernieuwbare energiebronnen gebaseerde 
economie te waarborgen; 

Or. en
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Amendement 298
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt zich op het standpunt dat de 
best presterende ondernemingen per 
sector moeten worden gevrijwaard van 
directe of indirecte kosten die uit het EU-
beleidskader voor energie en klimaat 
voortvloeien en dringt er bij de Commissie 
op aan dit beginsel in haar desbetreffende 
voorstellen te verankeren; beschouwt in 
dit verband de bepalingen van het EU-
ETS inzake het 'weglekken' van CO2 en 
de kosteloze toewijzing van emissierechten 
aan de best presterende ondernemingen 
als doeltreffende instrumenten om 
sectoren die aan internationale 
concurrentie zijn blootgesteld te 
beschermen zolang er op internationaal 
niveau nog niet voor een gelijk speelveld 
is gezorgd; verzoekt de Commissie 
derhalve om desbetreffende maatregelen 
voor te stellen dan wel te verbeteren voor 
de periode tot 2030; dringt er bij de 
Commissie op aan een evaluatie te maken 
van alternatieve middelen om de industrie 
tegen de doorberekening van de CO2-
kosten in de energieprijzen te 
beschermen, zoals de kosteloze toewijzing 
van emissierechten aan energie-intensieve 
sectoren op basis van hun indirecte CO2-
kosten;

Or. en

Amendement 299
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. vraagt de Commissie te onderzoeken 
of het technologisch en financieel 
haalbaar en opportuun is een indicatieve 
doelstelling vast te stellen voor de 
ontwikkeling van technologie voor het 
afvangen en opslaan van koolstof in 
Europa, teneinde de betrokken actoren en 
de noodzakelijke financieringen te 
mobiliseren voor de ontwikkeling van een 
krachtige en efficiënte Europese 
technologiesector voor de bestrijding van 
de klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 300
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om een 
ambitieus en bindend streefdoel vast te 
stellen voor hernieuwbare energie om te 
kunnen blijven profiteren van de 
economische, technologische, sociale en 
milieuvoordelen van de inzet van 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 301
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herhaalt dat het EU-kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030 de 
langetermijndoelstelling om de 
broeikasgasemissies van de EU tegen 
2050 met 80-95% in te perken moet 
ondersteunen en bijgevolg een duidelijk, 
stabiel en kosteneffectief 
langetermijnkader voor de industrie en de 
investeerders dient te omvatten;

Or. en

Amendement 302
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de Europese Commissie om 
samen met de betrokken sectoren van de 
industrie en binnen het kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030 
specifieke stappenplannen uit te werken 
die de actoren in de industrie voldoende 
flexibiliteit bieden;

Or. en

Amendement 303
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verlangt dat, op basis van de 
positieve ervaringen van het huidige 
klimaat- en energiepakket met bindende 
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EU-brede doelstellingen voor het aandeel 
van hernieuwbare energie in het 
eindverbruik van energie, de 
vermindering van de 
broeikasgasemmissies en het 
energieverbruik, ook voor 2030 
ambitieuze en bindende EU-brede 
doelstellingen worden vastgesteld op deze 
gebieden;

Or. de

Amendement 304
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt om een streefdoelvast te 
stellen voor de beperking van de CO2-
uitstoot tegen 2030, op basis van een 
herzien emissiehandelssysteem voor de 
industrie en voor andere sectoren 
waarvoor zulk systeem passend wordt 
geacht;

Or. en

Amendement 305
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt dat als er geen mondiale 
overeenkomst kan worden bereikt, 
eventuele unilaterale EU-overeenkomsten 
onderhevig dienen te zijn aan zichtbare 
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verwezenlijkingen van de landen met de 
hoogste uitstoot (zoals China en de VS), 
die vergelijkbaar dienen te zijn met de 
Europese beperking van de uitstoot tot nu 
toe of die beperking dienen te overstijgen, 
en rekening moeten houden met de 
mogelijke effecten van het fenomeen van 
koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 306
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. wijst erop dat het bindende 
streefdoel voor hernieuwbare 
energiebronnen voor 2020 van de EU een 
voorloper op het gebied van innovatie met 
betrekking tot technologie voor 
hernieuwbare energiebronnen heeft 
gemaakt; benadrukt dat de voortzetting 
van dit beleid, met bindende streefdoelen 
op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen, de positie van de EU op 
dit domein verder zal versterken;

Or. en

Amendement 307
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. erkent dat het ETS problemen kent 
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die aanvankelijk niet waren verwacht, 
waardoor er zich een overschot aan 
rechten heeft opgestapeld; verzoekt de 
Commissie om de in het verleden 
opgedane ervaring mee te nemen in 
eventuele voorstellen voor structurele 
verbeteringen van het ETS, die nodig zijn 
om ervoor te zorgen dat het systeem beter 
kan inspringen op een economische 
baisse of opleving, om investeerders meer 
zekerheid te bieden en om 
marktgebaseerde stimulansen voor 
investeringen in koolstofarme technologie 
en het gebruik van zulke technologie te 
versterken;

Or. en

Amendement 308
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt dat de energie- en 
klimaatdoelstellingen van EU 2030 
moeten stroken met de cumulatieve 
historische broeikasgasemissies en met de 
langetermijndoelstelling om de 
temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C-
2°C; benadrukt dat het EU-kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030 moet 
stroken met die langetermijndoelstelling 
en met het beperken van de 
broeikasgasemissies van de EU met ten 
minste 90% tegen 2050;

Or. en



PE522.926v01-00 58/108 AM\1008877NL.doc

NL

Amendement 309
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is van mening dat de EU, als zij 
haar leiderspositie in de ontwikkeling van 
technologieën voor een koolstofarme 
economie in de toekomst wil behouden, in 
haar kader voor 2030 een bindend 
streefdoel moet vaststellen voor het 
beperken van de broeikasgasemissies;

Or. en

Amendement 310
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. benadrukt dat de doelstellingen 
van een kader voor energie en klimaat 
voor 2030 op een kostenefficiëntere 
manier moeten worden verwezenlijkt; is 
van mening dat dit kan worden 
bewerkstelligd door de onderlinge 
nadelige effecten van de huidige 
beleidsinstrumenten te beperken en door 
te voorzien in meer flexibiliteit tussen 
verschillende beleidsinstrumenten en 
maatregelen;

Or. en

Amendement 311
Bernd Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. verlangt dat het EU-brede 
bindende doel voor het aandeel van
hernieuwbare energie in het eindverbruik 
van energie tot 2030 wordt vastgesteld op 
minstens 40 tot 45 procent en middels 
verplichte streefwaarden voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie in 
de EU-lidstaten wordt gehaald;

Or. de

Amendement 312
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. is van mening dat er bij de 
herziening van het emissiehandelssysteem 
voor moet worden gezorgd dat het systeem 
een volledig marktgebaseerd systeem blijft 
en dat het tegelijkertijd beter kan 
inspringen op een economische baisse of 
opleving om toekomstige pogingen tot 
marktinterventie te voorkomen; daarnaast 
moet de Commissie voorstellen doen voor 
een verplichte reservering van 
veilingopbrengsten voor innovatieve 
milieuvriendelijke technologie; de 
bepalingen inzake sectoren en 
subsectoren die het risico lopen op 
koolstoflekkage moeten worden 
gehandhaafd en mogen enkel worden 
herzien in het licht van een bindende 
internationale overeenkomst over de strijd 
tegen klimaatverandering om de sector zo 
de grootst mogelijke zekerheid te bieden;
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Or. en

Amendement 313
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. is van mening dat het bindende 
streefdoel van de EU voor de beperking 
van de broeikasgasemissies tegen 2030 ten 
minste 40% moet bedragen;

Or. en

Amendement 314
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. wijst erop dat de EU haar 
afhankelijkheid van ingevoerde fossiele 
brandstoffen dient af te bouwen en haar 
energiesector op de lange termijn volledig 
koolstofvrij dient te maken en betaalbare 
energieopwekking dient te verzekeren; 
onderstreept dat hernieuwbare energie 
een centrale rol zal moeten spelen om die 
doelstellingen te kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 315
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. verzoekt de lidstaten om het 
aandeel van de inkomsten uit ETS-
veilingen dat naar klimaatgerelateerde 
doeleinden gaat, te verhogen om zo 
koolstofarme investeringen in de industrie 
en andere manieren om banen te 
scheppen aan te moedigen;

Or. en

Amendement 316
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quinquies. ziet een ruime consensus 
voor de vaststelling van een nieuw, 
bindend streefdoel voor de beperking van 
de CO2-uitstoot op basis van een herzien 
en goed werkend emissiehandelssysteem;

Or. en

Amendement 317
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quinquies. beveelt aan om een indicatief 
streefdoel voor hernieuwbare energie vast 
te stellen voor 2030; onderkent, met de 
bepalingen van het VWEU, en met name 
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artikel 194 (de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun eigen energiemix te 
bepalen) in het achterhoofd, dat dit 
streefdoel voor de gehele EU dient te 
gelden;

Or. en

Amendement 318
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quinquies. is van mening dat de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de doelstelling om de 
uitstoot van broeikasgassen te beperken, 
de behoefte aan ingevoerde fossiele 
brandstoffen af te bouwen en de 
diversificatie van onze energiebronnen te 
vergroten; is daarom van mening dat de 
EU een bindend streefdoel voor 
hernieuwbare energiebronnen moet 
vaststellen in haar kader voor 2030;

Or. en

Amendement 319
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 sexies. is van mening dat er bij de 
herziening van het emissiehandelssysteem 
voor moet worden gezorgd dat het systeem 
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een volledig marktgebaseerd systeem blijft 
en dat het tegelijkertijd beter kan 
inspringen op een economische baisse of 
opleving om toekomstige pogingen tot 
marktinterventie te voorkomen; daarnaast 
moet de Commissie voorstellen doen voor 
een verplichte reservering van 
veilingopbrengsten voor innovatieve 
milieuvriendelijke technologie; de 
bepalingen inzake sectoren en 
subsectoren die het risico lopen op 
koolstoflekkage moeten worden 
gehandhaafd en mag worden herzien in 
het licht van een bindende internationale 
overeenkomst over de strijd tegen 
klimaatverandering om de sector zo de 
grootst mogelijke zekerheid te bieden;

Or. en

Amendement 320
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 sexies. is van mening dat het bindende 
streefdoel van de EU op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 
ten minste 30% moet bedragen;

Or. en

Amendement 321
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 septies. dringt erop aan dat nationale 
steunregelingen voor hernieuwbare 
energiebronnen moeten convergeren naar 
een Europese steunregeling; is ervan 
overtuigd dat een meer geïntegreerde 
steunregeling voor hernieuwbare 
energiebronnen op EU-niveau voor de 
periode na 2020, waarin terdege rekening 
wordt gehouden met regionale en 
geografische verschillen en met bestaande 
supranationale initiatieven, en die wordt 
uitgewerkt in het kader van een algemeen 
streven naar een koolstofvrije economie, 
zou kunnen bijdragen tot een meer 
kosteneffectief kader voor hernieuwbare 
energie, investeringszekerheid en eerlijke 
mededingingsvoorwaarden, waarbinnen 
het volledige potentieel van zulke 
energiebronnen kan worden gerealiseerd;

Or. en

Amendement 322
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 septies. is van mening dat de 
ontwikkeling van energie-efficiëntie 
bijdraagt tot lagere energierekeningen, 
onze energieafhankelijkheid helpt 
afbouwen en onze handelsbalans op het 
gebied van energie ten goede komt, 
nieuwe en niet-verplaatsbare activiteiten 
doet ontstaan, helpt om de stijgende 
energieprijzen het hoofd te bieden en 
klimaatverandering helpt bestrijden; 
herinnert eraan dat de goedkoopste 
energie die energie is die nooit wordt 
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gebruikt; is daarom van mening dat de 
EU een bindend streefdoel voor energie-
efficiëntie moet vaststellen in haar kader 
voor 2030;

Or. en

Amendement 323
Anne Delvaux, Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 octies. is van mening dat het bindende 
streefdoel van de EU voor energie-
efficiëntie tegen 2030 ten minste 40% 
moet bedragen;

Or. en

Amendement 324
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 nonies. verzoekt de Raad en de lidstaten 
om bij de verdeling van de inspanningen 
in het kader van EU 2030 over de 
nationale doelstellingen te voorzien in 
flexibiliteit tussen de streefdoelen voor 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie, om zo rekening te houden met 
de respectieve bijdrage van beide aspecten 
tot de totale nationale inspanning 
overeenkomstig hun capaciteiten; 

Or. en
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Amendement 325
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Schrappen

Or. en

Amendement 326
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen en het 
beleid voor groene overheidsopdrachten, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. en
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Amendement 327
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat evenwichtige 
steunregelingen een passend instrument 
kunnen vormen om de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie te stimuleren; is van mening dat 
voor de Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. en

Amendement 328
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden opgezet en op 
Europees niveau beter op elkaar worden 
afgestemd, een passend instrument kunnen 
vormen om de ontwikkeling van nog niet 
marktrijpe hernieuwbare energiebronnen 
en energie-efficiëntie te stimuleren; is van 
mening dat voor de Commissie een 
belangrijke rol is weggelegd bij het 
verstrekken van richtsnoeren op dit gebied;

Or. fr

Amendement 329
Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. wijst erop dat gebleken is dat vrijwillige 
streefdoelen voor hernieuwbare 
energiebronnen tussen 2001-2010 hebben 
geholpen om het aandeel van deze 
energiebronnen in de energiemix van de 
EU te vergroten (4,5% per jaar tussen 
2001-2010) is van mening dat 
steunregelingen, indien zij beter worden 
benut, een passend instrument kunnen 
vormen om een kostenefficiënte 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. en

Amendement 330
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden ontworpen, een 
passend instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet volwassen zijn 
en energie-efficiëntie te stimuleren; is van 
mening dat voor de Commissie een 
belangrijke rol is weggelegd bij het 
verstrekken van richtsnoeren op dit gebied 
om de steunregelingen geleidelijk aan te 
doen samenkomen in een 
gemeenschappelijke Europese aanpak;
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Or. en

Amendement 331
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij efficiënt en in overeenstemming 
met de internemarktregels en de relevante 
EU-regels voor overheidssteun worden 
benut, een passend instrument kunnen 
vormen om de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie te stimuleren; is van mening dat 
voor de Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. en

Amendement 332
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat alle steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van nieuwe marktgerichte 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen – waar zij 
geografisch het doeltreffendst zijn – en 
energie-efficiëntie te stimuleren om deze 
hernieuwbare energiebronnen 
concurrentiekrachtiger te maken; is van 
mening dat voor de Commissie een 
belangrijke rol is weggelegd bij het 
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verstrekken van richtsnoeren op dit gebied, 
waarbij eveneens rekening moet worden 
gehouden met het belang van het Horizon 
2020-programma voor onderzoek en 
innovatie;

Or. en

Amendement 333
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied, in het bijzonder 
met betrekking tot netwerken die stroom 
die in het noorden van de EU in 
windmolenparken is opgewekt,
transporteren naar het zuiden van de EU;

Or. pl

Amendement 334
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 

4. is van mening dat steunregelingen een 
passend instrument vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
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energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

stimuleren en in de toekomst door middel 
van een meer samenhangende Europese 
aanpak beter moeten worden benut; is van 
mening dat voor de Commissie een 
belangrijke rol is weggelegd bij het 
verstrekken van richtsnoeren op dit gebied;

Or. de

Amendement 335
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat bindende 
streefdoelen, in combinatie met goed 
ontworpen steunregelingen, de beste 
instrumenten zijn om de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie te stimuleren; is van mening dat 
voor de Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. en

Amendement 336
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 

4. is van mening dat subsidies en andere 
stimulansen belangrijk zijn voor de 
grootschalige ontwikkeling en benutting 
van hernieuwbare energiebronnen; merkt 
op dat er op dit moment erg uiteenlopende 
regelingen ter bevordering van
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Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

hernieuwbare energiebronnen naast elkaar 
bestaan; merkt op dat een grotere 
compatibiliteit op dit gebied belangrijk 
kan zijn voor de goede werking van de 
interne energiemarkt; is van mening dat 
voor de Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. en

Amendement 337
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij zo worden ontworpen dat zij 
voorspelbaar en dynamisch zijn, een 
passend instrument vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied; is van mening 
dat steunregelingen voor technologie op 
het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen om kostenefficiënt te 
kunnen zijn, moeten worden aangepast 
aan de nationale omstandigheden en aan 
de staat van ontwikkeling van de 
verschillende markten en technologieën;

Or. en

Amendement 338
Edit Herczog
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van alle koolstofarme 
energietechnologieën en energie-
efficiëntie te stimuleren; is van mening dat 
voor de Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. en

Amendement 339
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij efficiënt en in overeenstemming 
met de internemarktregels en de relevante 
EU-regels voor overheidssteun worden 
benut, een passend instrument kunnen 
vormen om de ontwikkeling van energie-
efficiëntie en marktgerichte hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren, om hen 
concurrentiekrachtiger te maken; is van 
mening dat voor de Commissie een 
belangrijke rol is weggelegd bij het 
verstrekken van richtsnoeren op dit gebied;

Or. en

Amendement 340
Rachida Dati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om innovatie, 
onderzoek op het gebied van toekomstige 
technologieën en energie-efficiëntie te 
stimuleren; acht het van cruciaal belang 
dat een halt wordt toegeroepen aan de 
verlening van marktverstorende steun en 
subsidies en dat wordt gewaarborgd dat 
deze steun en subsidies uitsluitend worden 
ingezet voor de ondersteuning van niet 
marktrijpe technologieën; is van mening 
dat voor de Commissie een belangrijke rol 
is weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. fr

Amendement 341
Riikka Pakarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij vanuit een meer marktgerichte 
aanpak worden ontwikkeld, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. en
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Amendement 342
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana 
Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
kostenefficiënte ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie te stimuleren; is van mening dat 
voor de Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. en

Amendement 343
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen op 
basis van marktwerking, indien zij beter 
worden benut, een passend instrument 
kunnen vormen om de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie te stimuleren; is van mening dat 
voor de Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. lv

Amendement 344
Eija-Riitta Korhola
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij vanuit een meer marktgerichte 
aanpak worden ontwikkeld, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen, andere koolstofarme 
technologieën en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. en

Amendement 345
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de
ontwikkeling van hernieuwbare
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen een 
passend instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van niet-conventionele
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren;

Or. pl

Amendement 346
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij effectief worden ontworpen en 
voldoende flexibel zijn, een goed 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling en de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie te stimuleren; is van mening dat 
voor de Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

Or. en

Amendement 347
Paul Rübig, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunmaatregelen een 
passend instrument vormen om de 
ontwikkeling van nog niet concurrerende
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie te stimuleren, indien met name 
de bevordering van hernieuwbare energie 
op een kostenefficiënte manier zou 
worden vormgegeven, op korte of 
middellange termijn op Europees niveau 
in grotere mate zou worden 
geharmoniseerd en langdurig zou 
plaatsvinden om het introduceren van 
technologieën voor hernieuwbare energie 
op de markt mogelijk te maken; merkt op 
dat met name steunvormen die vaste 
prijzen garanderen voor de producenten 
van hernieuwbare energie 
marktverstorend werken en derhalve zo 
snel mogelijk moeten worden afgebouwd; 
is van mening dat voor de Commissie een 
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belangrijke rol is weggelegd om hiervoor 
te zorgen;

Or. de

(De huidige manier van het bevorderen van hernieuwbare energie (die in verschillende delen 
van Europa zeer uiteenlopend is, deels door kosteninefficiënte modellen op basis van 

toevoersystemen) zorgt voor extra kosten, met name voor de consumenten, die middels een 
slim vormgegeven steunmethode zouden kunnen worden voorkomen.)

Amendement 348
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat steunregelingen, 
indien zij beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied;

4. is van mening dat steunregelingen en 
financieringsinstrumenten, indien zij 
beter worden benut, een passend 
instrument kunnen vormen om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie te 
stimuleren; is van mening dat voor de 
Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van 
richtsnoeren op dit gebied; is van mening 
dat de steunregelingen voor technologieën 
op het gebied van hernieuwbare energie, 
met het oog op hun rendabiliteit en de 
gegarandeerde samenhang tussen de 
doelstellingen op de lange termijn, op 
maat moeten worden gemaakt, waarbij 
rekening wordt gehouden met nationale 
omstandigheden en het stadium waarin de 
technologieën zich bevinden;

Or. es

Amendement 349
Niki Tzavela
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat het EU-beleid op 
het gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader 
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen en van 
energie-efficiëntie op Europese schaal; 
merkt op dat de verschillende 
geografische omstandigheden het 
onmogelijk maken om op alle regio's een 
uniform energiebeleid toe te passen; is 
dan ook van mening dat de Commissie om 
een geslaagde Europese strategie voor 
hernieuwbare energiebronnen voor de 
periode na 2020 te bevorderen een 
verplicht streefdoel voor hernieuwbare 
energiebronnen voor 2030 dient vast te 
stellen voor de gehele EU, waarin 
rekening wordt gehouden met het 
comparatieve voordeel van de lidstaten;

Or. en

Amendement 350
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de convergentie 
binnen de Europese steunregelingen voor 
hernieuwbare energie moet worden 
verbeterd om een kostenefficiënte, 
betaalbare en op eerlijke concurrentie 
gebaseerde Europese 
energieomschakeling te waarborgen, het 
innovatievermogen van de EU te 
verbeteren en te zorgen voor een 
technologisch optimale, betrouwbare en 
betaalbare Europese energievoorziening; 
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voegt hieraan toe dat het de lidstaten moet 
worden toegestaan bijzondere 
steunmaatregelen te treffen die de 
ontwikkeling en het gebruik van lokale en 
regionale bronnen mogelijk maken; de 
momenteel bestaande nationale 
steunregelingen mogen echter niet met 
terugwerkende kracht worden veranderd 
of opgeschort;

Or. de

Amendement 351
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat het stimuleren van 
micro-opwekking van essentieel belang 
zal zijn om het aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen in de Europese 
energiemix te vergroten;

Or. en

Amendement 352
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. vindt het verontrustend dat uit 
studies is gebleken dat kernenergie en 
fossiele brandstoffen drie keer meer steun 
krijgen dan hernieuwbare 
energiebronnen, benadrukt dat 
hernieuwbare technologieën schoon zijn 
en nog in de kinderschoenen staan, terwijl 
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fossiele brandstoffen en kernenergie 
vervuilend, gevaarlijk en volwassen zijn, 
verzoekt de Commissie om een analyse 
van de directe en indirecte steun voor 
fossiele brandstoffen en kernenergie voor 
te stellen en alle soorten subsidies voor dit 
soort energie met onmiddellijke ingang 
geleidelijk af te bouwen; 

Or. en

Amendement 353
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat het beleidskader 
voor 2030 geïntegreerd moet zijn in een 
visie voor de langere termijn, met name 
voor de periode van nu tot 2050, in 
samenhang met de verschillende 
routekaarten die door de Europese 
Commissie zijn aangenomen; Bezien 
vanuit dat perspectief moet het EU-beleid 
op het gebied van de beperking van 
broeikasgassen, hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie voor 2030 worden 
gezien als mijlpalen bij het bereiken van 
de doelstellingen voor de langere termijn, 
waarbij een integrale focus moet worden 
gehouden op de kosten zodat efficiëntie, 
voorspelbaarheid en duurzaamheid 
daarvan gegarandeerd zijn;

Or. es

Amendement 354
Bernd Lange



PE522.926v01-00 82/108 AM\1008877NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. roept de Commissie op de discussie 
over een passend Europees steunmodel 
voor hernieuwbare energie voor de 
periode na 2020 te bevorderen om een 
versnippering van de Europese interne 
energiemarkt te voorkomen; benadrukt 
dat toevoersystemen in het verleden 
bijzonder flexibel en veelbelovend zijn 
gebleken en de bevordering van een brede 
waaier van technologieën mogelijk 
hebben gemaakt;

Or. de

Amendement 355
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden 
beschouwd en dat de subsidies ervoor 
derhalve geleidelijk moeten worden 
afgeschaft zodat deze middelen kunnen 
worden besteed aan programma´s voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en 
hernieuwbare energiebronnen die nog 
niet kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten;

Schrappen

Or. pt
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Amendement 356
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden 
beschouwd en dat de subsidies ervoor 
derhalve geleidelijk moeten worden 
afgeschaft zodat deze middelen kunnen 
worden besteed aan programma´s voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en 
hernieuwbare energiebronnen die nog 
niet kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten;

Schrappen

Or. en

Amendement 357
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
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energiekosten; energiekosten en prijstransparantie te 
waarborgen zodat de consument in staat 
gesteld wordt dit effect te beoordelen;

Or. fr

Amendement 358
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma΄s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten;

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma΄s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O), met name op het 
gebied van opslag, en voor hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet marktrijp zijn; 
verzoekt de Commissie onderzoek te doen 
naar het effect van prioritaire distributie 
van hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten;

Or. fr

Amendement 359
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen
energiebronnen moeten worden 
beschouwd en dat de subsidies ervoor 
derhalve geleidelijk moeten worden 
afgeschaft zodat deze middelen kunnen 

5. wijst erop dat er financiële middelen 
beschikbaar moeten worden gesteld voor 
energiebronnen die reeds ontwikkeld zijn 
en die kosteneffectief zijn, zodat deze 
energiebronnen kunnen worden 
gemoderniseerd en innovatie en 
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worden besteed aan programma´s voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en 
hernieuwbare energiebronnen die nog 
niet kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten;

concurrentie worden gestimuleerd;
verzoekt de Commissie onderzoek te doen 
naar het effect van prioritaire distributie 
van hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten;

Or. bg

Amendement 360
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten;

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft; is 
evenwel van mening dat dit proces, om 
verstoringen van de markt te voorkomen, 
nauw moet samenhangen met de 
geleidelijke afschaffing van directe en 
indirecte subsidies voor fossiele 
brandstoffen en niet-hernieuwbare 
energiebronnen; zulke subsidies dienen te 
worden besteed aan programma´s voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en 
hernieuwbare energiebronnen die nog niet 
kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten;

Or. en
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Amendement 361
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden 
beschouwd en dat de subsidies ervoor 
derhalve geleidelijk moeten worden 
afgeschaft zodat deze middelen kunnen 
worden besteed aan programma´s voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en 
hernieuwbare energiebronnen die nog niet 
kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten;

5. wijst erop dat fossiele brandstoffen en 
kernenergie meer subsidies krijgen dan 
hernieuwbare energiebronnen en is van 
mening dat de subsidies voor fossiele 
brandstoffen en kernenergie geleidelijk 
moeten worden afgeschaft zodat deze 
middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn;

Or. en

Amendement 362
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden 
beschouwd en dat de subsidies ervoor 
derhalve geleidelijk moeten worden 
afgeschaft zodat deze middelen kunnen 
worden besteed aan programma´s voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en 
hernieuwbare energiebronnen die nog 
niet kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 

5. is verheugd over het feit dat 
hernieuwbare energiebronnen in 
toenemende mate economisch 
concurrerend zijn op de energiemarkt en 
verlangt dat dit vermogen verder wordt 
bevorderd; verzoekt de Commissie 
onderzoek te doen naar het effect van 
prioritaire distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten; benadrukt dat de 
toegenomen productie en levering van 
hernieuwbare energie ertoe heeft 
bijgedragen de groothandelsprijzen te 
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algemene energiekosten; verlagen en voegt hieraan toe dat dit ten 
goede moet komen aan de consumenten;

Or. de

Amendement 363
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling en aan hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten;

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling en aan hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn, met name de aanvullende en op 
gebouwen geïnstalleerde bronnen, en 
bovendien de momenteel nog 
ondergewaardeerde geothermische 
bronnen; verzoekt de Commissie 
onderzoek te doen naar het effect van 
prioritaire distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten;

Or. pl

Amendement 364
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen (zoals onshore 
windenergie of zonne-energie) inmiddels 
als volwassen energiebronnen moeten 
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geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten;

worden beschouwd en dat de subsidies 
ervoor derhalve geleidelijk moeten worden 
afgeschaft zodat deze middelen kunnen 
worden besteed aan programma´s voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en 
hernieuwbare energiebronnen en andere
koolstofarme opwekkingstechnologieën 
die nog niet kosteneffectief zijn; verzoekt 
de Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten om deze 
distributie geleidelijk af te schaffen als dat 
gerechtvaardigd is door hogere 
energiekosten;

Or. en

Amendement 365
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet 
kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten;

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en andere 
koolstofarme energietechnologieën die 
nog niet kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten;

Or. en
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Amendement 366
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft 
zodat deze middelen kunnen worden 
besteed aan programma´s voor onderzoek 
en ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten;

5. erkent dat subsidies voor 
energiebronnen aanzienlijke gevolgen 
kunnen hebben voor de energieprijzen; 
om de prijzen te beheersen, moeten enkele 
hernieuwbare energiebronnen inmiddels als 
volwassen energiebronnen worden 
beschouwd en moeten de subsidies ervoor 
derhalve geleidelijk worden afgeschaft, 
waarbij veranderingen met terugwerkende 
kracht moeten worden vermeden, zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) naar hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de werking van de 
interne energiemarkt en de algemene 
energiekosten;

Or. en

Amendement 367
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden 
beschouwd en dat de subsidies ervoor 
derhalve geleidelijk moeten worden 

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen op het gebied van kosten 
kunnen concurreren met conventionele 
energiebronnen maar dat zij nog niet met 
zulke energiebronnen kunnen 
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afgeschaft zodat deze middelen kunnen 
worden besteed aan programma´s voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en 
hernieuwbare energiebronnen die nog 
niet kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten;

concurreren op verstoorde markten en 
binnen systemen die ontworpen werden 
met grotendeels gecentraliseerde 
energiecentrales in het achterhoofd;
merkt op dat structurele 
marktverstoringen, zoals subsidies voor 
fossiele brandstoffen en kernenergie 
(ongeveer 100 miljard euro per jaar), 
gereguleerde energieprijzen en 
marktconcentraties nog steeds wijd 
verspreid zijn in de lidstaten van de EU;
verzoekt de Commissie onderzoek te doen 
naar hoe markten die enkel bestemd zijn 
voor energie zo kunnen worden 
omgevormd dat het rendement op 
investering voor variabele hernieuwbare 
energiebronnen, die het gunstige effect 
hebben dat zij de groothandelprijzen 
drukken, maar daardoor ook nadelige 
gevolgen hebben voor het rendement op 
investering, wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 368
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
andere koolstofarme programma´s voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en 
hernieuwbare energiebronnen die nog niet 
kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
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energiekosten; algemene energiekosten;

Or. en

Amendement 369
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław 
Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten;

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten en op de werking en de 
besparing van andere capaciteit om 
basislast op te wekken;

Or. en

Amendement 370
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen, zoals onshore 
windenergie en zonnepanelen, op het 
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en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten;

gebied van kosten bijna kunnen 
concurreren met conventionele 
energiebronnen, maar dat de geleidelijke 
afschaffing van de steunmechanismen 
een hervormd ontwerp van de 
energiemarkt, gestroomlijnde nationale 
administratieve en 
netaansluitingsprocedures, een stabiel 
beleid en meer transparantie op de 
energiemarkten vereist; wijst erop dat er 
ambitieuze langetermijndoelstellingen en 
O&O-programma’s op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen nodig zijn 
om de kosten te drukken voor alle 
hernieuwbare technologieën en om de 
innovatie, de ontwikkeling en vooral ook 
de toepassing van nieuwere, minder 
volwassen technologieën te verbeteren, 
aangezien lagere kosten en een betere 
marktacceptatie van deze technologieën 
noodzakelijk zijn om het Europese 
stroomvoorzieningsstelsel op de lange 
termijn op een kosteneffectieve manier 
koolstofvrij te maken;

Or. en

Amendement 371
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve
geleidelijk moeten worden afgeschaft 
zodat deze middelen kunnen worden 
besteed aan programma´s voor onderzoek 
en ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 

5. wijst erop dat zodra er eerlijke 
mededingingsvoorwaarden zijn 
ontwikkeld op de energiemarkt en
hernieuwbare energiebronnen als 
volwassen energiebronnen kunnen worden 
beschouwd, de steunregelingen geleidelijk 
kunnen worden afgeschaft zodat deze 
middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en de toepassing van 
technologieën op het gebied van
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distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten;

hernieuwbare energiebronnen die nog niet 
volwassen zijn (bijvoorbeeld om wind-, 
golf- of getijdenkracht te benutten in de 
stad); verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect de steunregelingen 
voor alle soorten energie op de algemene 
energiekosten;

Or. en

Amendement 372
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden 
beschouwd en dat de subsidies ervoor 
derhalve geleidelijk moeten worden 
afgeschaft zodat deze middelen kunnen 
worden besteed aan programma´s voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en 
hernieuwbare energiebronnen die nog niet 
kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
algemene energiekosten;

5. wijst erop dat naarmate en wanneer de 
kosten van de productie van hernieuwbare 
energiebronnen concurrentieel worden op 
de markt, de subsidies ervoor geleidelijk 
moeten worden afgeschaft zodat deze 
middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en aan geavanceerde 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen die nog niet 
kostenconcurrentieel zijn; wijst er in dat 
opzicht ook op dat fossiele brandstoffen 
volwassen energiebronnen zijn waarvoor 
de subsidies zo snel mogelijk afgeschaft 
dienen te worden.

Or. en

Amendement 373
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat enkele hernieuwbare 
energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd 
en dat de subsidies ervoor derhalve 
geleidelijk moeten worden afgeschaft zodat 
deze middelen kunnen worden besteed aan 
programma´s voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare 
energiebronnen die nog niet kosteneffectief 
zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de algemene 
energiekosten;

5. wijst erop dat het langetermijnontwerp 
van een aantal nationale steunregelingen 
voor hernieuwbare energiebronnen geleid 
heeft tot overcompensatie en dat sommige 
technologieën inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden 
beschouwd; is van mening dat de subsidies 
ervoor derhalve geleidelijk moeten worden 
afgeschaft, waarbij veranderingen met 
terugwerkende kracht moeten worden 
vermeden, zodat deze middelen kunnen 
worden besteed aan programma´s voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en aan 
hernieuwbare energiebronnen die nog niet 
kosteneffectief zijn; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar het 
effect van prioritaire distributie van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
werking van de interne energiemarkt en 
de algemene energiekosten; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan om alle 
relevante aspecten van de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen in de 
elektriciteitsmarkten te overwegen;

Or. en

Amendement 374
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat de gevolgen van 
verschillende energiebronnen voor het 
milieu en het klimaat nauwlettend in de 
gaten moeten worden gehouden;

Or. bg
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Amendement 375
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
Europese Raad om een ambitieus 
beleidskader in te voeren om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en andere koolstofarme 
energietechnologieën te ondersteunen op 
basis van een degelijke prijs voor CO2, 
adequate markt- en 
financieringsmodellen voor koolstofarme 
investeringen, de toepassing van passende 
instrumenten om energie-investeringen op 
de lange termijn veilig te stellen en een 
ambitieus Europees O&O-beleid voor de 
Europese energiesector;

Or. en

Amendement 376
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de lidstaten op tegen 2020 
milieuschadelijke subsidies, in het 
bijzonder voor fossiele brandstoffen, uit te 
faseren en dit geld te gebruiken voor 
duurzame energieproductie;

Or. pt

Amendement 377
Niki Tzavela
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om 
voorstellen in te dienen voor de 
financiering van onderzoeks-, 
ontwikkelings- en demonstratieactiviteiten 
buiten het kader van Horizon 2020 voor 
alle veelbelovende koolstofluwe 
technologieën en technieken die nog niet 
als volwassen kunnen worden beschouwd, 
op basis van duidelijke criteria voor 
volwassen en niet-volwassen 
technologieën;

Or. en

Amendement 378
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst de Commissie op het feit dat 
het momenteel en in de nabije toekomst 
weinig realistisch is om in de hele EU een 
uniform paradigma voor 
energiedistributie dat is gebaseerd op 
hernieuwbare energie in te voeren, omdat 
de beschikbaarheid van deze potentiële 
energiebronnen bijzonder uiteenloopt; het 
kan echter een belangrijke rol spelen 
onder regionale omstandigheden, onder 
andere vanwege de efficiëntie van lokaal 
transport en afname van deze energie;

Or. pl

Amendement 379
Martina Anderson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. energie-efficiëntie moet beschouwd 
worden als een van de hoekstenen van het 
klimaat- en energiekader van de EU, 
vanwege zijn onbetwiste potentieel om de 
problematische energie-invoer te 
beperken, de economische en sociale 
ontwikkeling van Europa te bevorderen, 
de energiekosten te drukken en 
plaatselijke en stabiele banen te scheppen 
en het tegelijkertijd gemakkelijker en 
goedkoper te maken om een sterkere 
beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 380
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat alle hernieuwbare 
energiebronnen zo snel mogelijk onder 
normale marktvoorwaarden in de markt 
moeten worden geïntegreerd; is van 
mening dat het van essentieel belang is 
om opnieuw eerlijke 
mededingingsvoorwaarden te scheppen 
voor de verschillende
technologieën/brandstofbronnen om de 
voorspelbaarheid voor investeerders te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 381
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat reeds gebleken is 
dat steunregelingen een effectief 
instrument zijn om de ontwikkeling en het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen; betreurt de 
wijzigingen met terugwerkende kracht 
aan enkele regelingen, die het vertrouwen 
van de investeerders hebben geschaad; is 
van mening dat voor de Commissie een 
belangrijke rol is weggelegd bij het 
verstrekken van richtsnoeren op dit 
gebied;

Or. en

Amendement 382
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat een ambitieuze 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen hand in hand moet gaan 
met kernenergie, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen en te 
vermijden dat steenkoolcentrales worden 
gebruikt om schommelingen in de 
stroomopwekking op basis van 
hernieuwbare energiebronnen te 
compenseren; kerncentrales spelen een 
belangrijke rol in de beperking van de 
CO2-emissies en het afbouwen van het 
gebruik van fossiele brandstoffen. 
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Or. en

Amendement 383
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderkent dat investeringen in 
hernieuwbare energie een stuk moeilijker 
zijn geworden door de wijzigingen die 
sommige lidstaten met terugwerkende 
kracht hebben ingevoerd; verzoekt om een 
stabiel en voorspelbaar beleidskader en 
dienovereenkomstige maatregelen voor 
2030, die gebaseerd moeten zijn op een 
ambitieus, bindend streefdoel voor 
hernieuwbare energiebronnen, dat de 
werkgelegenheid ten goede zal komen en 
onzekerheid tot een minimum zal helpen 
beperken, het investeringsrisico zal helpen 
inperken, de kosten van kapitaal zal 
helpen drukken en bijgevolg ook de 
vereiste steunniveaus zal helpen verlagen;

Or. en

Amendement 384
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt om alle energiesubsidies, 
ongeacht de gesubsidieerde energiebron, 
geleidelijk af te schaffen tegen 2030;
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Or. en

Amendement 385
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat de rekening van de EU 
voor externe fossiele brandstoffen tegen 
2030 ongeveer 500 miljard euro zou 
bedragen; wijst erop dat een juridisch 
bindend streefdoel voor hernieuwbare 
energiebronnen van 45% niet alleen de 
kosten voor de netto-invoer van fossiele 
brandstoffen naar de EU zou verlagen, 
maar ook de emissies van 
luchtverontreinigende stoffen, zoals 
methaan, koolmonoxide, stikstofoxiden, 
zwaveldioxide en ozon, zou beperken en 
op die manier ook de indirecte kosten voor 
het gezondheidsstelsel zou drukken;

Or. en

Amendement 386
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het onverwijld eens te 
worden over een ambitieus streefdoel voor 
hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 
voor de gehele EU, dat evenredig over de 
landen wordt verdeeld op basis van het 
nationale potentieel; zulk streefdoel is de 
beste manier om de kosten van 
technologie op het gebied van 
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hernieuwbare energiebronnen te 
beperken, voor duurzame 
investeringszekerheid te zorgen en de 
kapitaalkosten en risicopremies voor de 
industrie te drukken;

Or. en

Amendement 387
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat subsidies voor 
fossiele brandstoffen nog steeds 
prevaleren op subsidies voor 
hernieuwbare energiebronnen; is van 
mening dat de geleidelijke afschaffing van 
subsidies voor fossiele brandstoffen en 
volwassen hernieuwbare energiebronnen 
de energiekosten kunnen helpen verlagen, 
het concurrentievermogen kunnen helpen 
vergroten en verstoringen op de 
energiemarkt kunnen helpen beperken;

Or. en

Amendement 388
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat streefdoelen op de 
lange termijn politieke stabiliteit creëren 
en het vertrouwen van investeerders 
versterken, waardoor de risicopremies 
voor investeerders dalen, wat van 
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essentieel belang is voor de ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen, die als 
kapitaalintensieve technologieën gelden; 
merkt op dat het ontbreken van zulke 
doelstellingen zou leiden tot een 
aanzienlijke verhoging van de kosten van 
hernieuwbare energiebronnen, en dat 
investeringen die mogelijk worden 
gemaakt door streefdoelen op de lange 
termijn de kosten voor technologie 
daarentegen zouden drukken en de 
noodzaak van specifieke steun zouden 
beperken;

Or. en

Amendement 389
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. vindt dat reeds gebleken is dat 
steunregelingen een effectief instrument 
zijn om de ontwikkeling en het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen te 
bevorderen; erkent evenwel dat zulke 
regelingen in sommige gevallen 
ondoeltreffend zijn gebleken en beter 
moeten worden ontworpen; betreurt de 
wijzigingen met terugwerkende kracht 
aan enkele regelingen, die het vertrouwen 
van de investeerders geschaad hebben; is 
van mening dat voor de Commissie een 
belangrijke rol is weggelegd bij het 
verstrekken van richtsnoeren op dit 
gebied;

Or. en
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Amendement 390
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt aan op het aannemen van 
een bindende doelstelling op het gebied 
van energiebesparing die wordt 
vastgesteld op basis van een beoordeling 
van het potentieel aan energiebesparing 
in de verschillende economische sectoren 
(gebouwen, transport enz.), waaruit 
vervolgens een verplichte algemene 
doelstelling voortvloeit die het totale 
potentieel weerspiegelt;

Or. es

Amendement 391
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat noodzakelijke 
investeringen om de volgende generatie 
hernieuwbare energiebronnen te 
industrialiseren momenteel worden 
tegengehouden vanwege onzekerheid over 
de Europese beleidsambities op het gebied 
van hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 392
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is van mening dat de geleidelijke 
afschaffing van subsidies voor volwassen 
hernieuwbare energiebronnen voldoende 
op voorhand dient te worden 
aangekondigd om nadelige gevolgen voor 
de sector te vermijden; verzoekt de 
Commissie om samen met de lidstaten 
stappenplannen uit te werken voor elk 
land, waarin duidelijke verbintenissen 
worden aangegaan ten aanzien van de 
geleidelijke afschaffing van deze 
subsidies;

Or. en

Amendement 393
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is echter van mening dat de 
geleidelijke afschaffing van subsidies voor 
volwassen hernieuwbare energiebronnen 
voldoende op voorhand dient te worden 
aangekondigd om nadelige gevolgen voor 
de sector te vermijden; verzoekt de 
Commissie om samen met de lidstaten 
stappenplannen uit te werken voor elk 
land, waarin duidelijke verbintenissen 
worden aangegaan ten aanzien van de 
geleidelijke afschaffing van deze 
subsidies;

Or. en

Amendement 394
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. voor een succesvolle ontwikkeling 
van duurzame energie in Europa is 
marktwerking en mededinging 
onontbeerlijk; merkt op dat een vrije en 
open markt de beste manier is om de 
duurzame ontwikkeling van hernieuwbare 
energie te stimuleren;

Or. en

Amendement 395
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie om een 
inventaris op te stellen van alle nationale 
en Europese subsidies en steunregelingen 
voor hernieuwbare energiebronnen en 
verzoekt de lidstaten om samen met de 
Commissie te zorgen voor samenhang en 
transparantie op het niveau van de EU;

Or. en

Amendement 396
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie onderzoek te 
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doen naar het effect van prioritaire 
distributie van hernieuwbare 
energiebronnen op de werking van de 
interne energiemarkt;

Or. en

Amendement 397
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie om 
voorstellen in te dienen voor de 
financiering van onderzoeks-, 
ontwikkelings- en demonstratieactiviteiten 
buiten het kader van Horizon 2020 voor 
alle veelbelovende emissiearme 
technologieën en technieken die nog niet 
als volwassen kunnen worden beschouwd, 
op basis van duidelijke criteria voor 
volwassen en niet-volwassen 
technologieën;

Or. en

Amendement 398
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. wijst op de gevolgen voor de 
interne markt van verschillende 
compensatieniveaus voor indirecte 
koolstofkosten in de verschillende 
lidstaten; verzoekt de Commissie om een 
kader voor de compensaties uit te werken 
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dat voor eerlijke 
mededingingsvoorwaarden op de interne 
markt zorgt;

Or. en

Amendement 399
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. is van mening de flexibiliteit van 
het net, de infrastructuur en de 
vervoerscapaciteit voor energie moeten 
worden verbeterd om op een efficiënte 
manier hernieuwbare energie te 
produceren;

Or. en

Amendement 400
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Matthias Groote, Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. wijst erop dat uit de routekaart 
van de Commissie naar een koolstofarme 
economie in 2050 gebleken is dat 
hernieuwbare energiebronnen en meer 
energie-efficiëntie een jaarlijkse 
besparing van 175 tot 320 miljard euro 
zouden kunnen opleveren voor de Unie;

Or. en
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Amendement 401
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. wijst op het grote potentieel 
voor de werkgelegenheid van 
hernieuwbare energiebronnen (3 miljoen 
banen tegen 2020) en energie-efficiëntie 
(2 miljoen banen tegen 2020)1.
__________________
1 Werkdocument van de diensten van de 
Commissie: De benutting van het 
werkgelegenheidspotentieel van groene 
groei

Or. en


