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Amendement 402
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
spelen in een duurzaam energiesysteem en 
daarom moeten worden beschouwd als de 
hoekstenen van het EU-klimaat- en 
energiebeleid; onderstreept dat energie-
efficiëntie en energiebesparingen de 
meest kosteneffectieve manier vormen om 
dure energie-importen te verminderen, de 
concurrentiekracht van Europa te
versterken, de energiekosten te verlagen, 
het aandeel hernieuwbare 
energiebronnen in het totale 
energieverbruik te vergroten, de 
gezondheidsgevolgen te beperken en 
lokale, vaste banen te scheppen, en dat 
daarmee tegelijkertijd een verdere 
reductie van broeikasgasemissies in alle 
sectoren van de economie gemakkelijker 
en minder duur wordt;

Or. en

Amendement 403
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector; voegt hieraan toe dat 
op het gebied van energie-efficiëntie een 



PE523.079v01-00 4/122 AM\1009740NL.doc

NL

zeer groot en grotendeels onbenut 
potentieel bestaat voor het verminderen 
van het Europese energieverbruik; 
benadrukt dat de vrijwillige verbintenis 
van de EU-lidstaten tot nu toe geen 
bevredigend resultaat heeft opgeleverd; 
verzoekt de Commissie derhalve te zorgen 
voor een koerswijziging die bestaat uit het 
ontwikkelen van een ambitieuze en 
bindende EU-brede doelstelling voor 
energie-efficiëntie voor 2030 en meer 
investeringen op het gebied van energie-
efficiëntie;

Or. de

Amendement 404
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector; is van mening dat 
het raadzaam zou zijn een in energie-
intensiteit uitgedrukt streefdoel voor 
energie-efficiëntie vast te stellen en 
daarbij rekening te houden met het 
potentieel van elke economische sector en 
met de economische situatie; dit streefdoel 
mag niet leiden tot een absoluut plafond 
voor energieverbruik maar moet de
concurrentiekracht en duurzame groei 
bevorderen; is het eens met de Commissie 
dat elke verdere Europese 
wetgevingsmaatregel voor energie-
efficiëntie moet worden besproken binnen 
het kader van een herziening van de 
energie-efficiëntierichtlijn en van de 
doelmatigheid van de hierin opgenomen 
instrumenten;
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Or. en

Amendement 405
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector; herinnert eraan dat 
efficiënt energieverbruik de sleutel is voor 
economische productiviteit en daarom van 
doorslaggevend belang is voor de 
economische efficiëntie en 
concurrentiekracht van Europa; 
benadrukt dat maatregelen voor energie-
efficiëntie en energiebesparing de 
Europese afhankelijkheid van 
geïmporteerde fossiele brandstoffen en 
daarmee het Europese handelstekort
aanzienlijk zouden kunnen verminderen; 
is nog steeds van mening dat een 
vermindering van het energieverbruik 
door middel van energie-
efficiëntiemaatregelen leidt tot minder 
broeikasgasemissies en het daardoor 
mogelijk maakt om zonder meerkosten 
een hoger streefdoel voor de reductie van 
broeikasgasemissies te bereiken;

Or. en

Amendement 406
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector; benadrukt daarom 
dat verbeteringen op het gebied van 
energie-efficiëntie noodzakelijk zijn om de 
broeikasgasemissies terug te dringen in 
zowel binnen als buiten het EU-
emissiehandelssysteem vallende sectoren; 
pleit er daarom voor een bindend EU-
streefdoel voor energie-efficiëntie vast te 
stellen en dit streefdoel af te leiden van 
het primair energieverbruik voor 
gebouwen en van de energie-intensiteit op 
basis van een primaire 
energiebeoordeling voor de industrie 
uitgaande van het respectieve potentieel 
van elke bedrijfstak;

Or. en

Amendement 407
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector, en dat het halen van 
de 2020-doelstellingen een voorwaarde is 
om vooruitgang op dit gebied te boeken; 
beveelt daarom de lidstaten aan meer 
inspanningen te ondernemen om de 
energie-efficiëntierichtlijn volledig ten 
uitvoer te leggen; beveelt daarnaast aan 
bewustwordingscampagnes en energie-
efficiëntie op te nemen in de nationale 
onderwijscurricula van de lidstaten;
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Or. en

Amendement 408
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector; dringt er bij de 
lidstaten op aan de richtlijn inzake 
energie-efficiëntie op ambitieuze wijze ten 
uitvoer te leggen om het potentieel op de 
verwarmingsmarkt voor het gebruik van 
bronnen van restenergie en de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen in steden en gemeenten te 
realiseren. 

Or. fr

Amendement 409
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector; is van oordeel dat 
het streven naar een beter energie-
efficiëntiebeleid gepaard moet gaan met 
een sterke focus op de hele vraag- en 
aanbodketen voor energie, waaronder 
transformatie, transmissie, distributie en 
voorziening, alsook het energieverbruik 
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van de industrie, de bouwsector en de 
huishoudens;

Or. en

Amendement 410
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen in niet binnen het 
emissiehandelssysteem vallende sectoren 
weliswaar bijdragen aan de 
instandhouding van de hulpbronnen en 
de versterking van de internationale
concurrentiekracht alsook aan de reductie 
van broeikasgasemissies in de EU, maar 
geen belemmering mogen vormen voor 
het vermogen van de industrie om te 
groeien en te investeren in Europa;

Or. en

Amendement 411
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat een hogere energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
cruciale rol zullen spelen bij het 
koolstofvrij maken van het energiesysteem 
alsmede bij het verzekeren van duurzame 
groei en het scheppen van banen;
onderstreept het belang van een bindend 
streefdoel voor energie-efficiëntie om de 
EU-doelstelling te halen; benadrukt dat 
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energie-efficiëntie de meest 
kosteneffectieve manier is om de 
broeikasgasemissies terug te dringen;

Or. en

Amendement 412
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector; wijst erop dat 
energie-efficiëntie het uitgangspunt moet 
zijn voor het beleidskader voor 2030, 
aangezien een einde maken aan 
energieverspilling niet alleen 
economische, sociale en ecologische 
voordelen oplevert, maar ook een slimme 
en rendabele manier is om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken.

Or. es

Amendement 413
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat energie-efficiëntie en 
energiebesparingen een cruciale rol spelen 
bij het koolstofvrij maken van de 
energiesector; roept de Commissie daarom 
op een bindend streefdoel voor 
energiebesparing te overwegen en aldus 
binnen het kader voor 2030 
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samenhangende en elkaar 
ondersteunende 
energiebeleidsmaatregelen te verzekeren;

Or. en

Amendement 414
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer efficiëntie in de 
keten van energieconversieprocessen, 
waaronder de conversie van primaire 
fossiele brandstoffen, en besparingen op 
het energiegebruik een cruciale rol zullen 
spelen bij de koolstofreductie in de 
energiesector;

Or. pl

Amendement 415
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector en de Europese 
economie kunnen helpen op lange termijn 
concurrentiekrachtiger te worden;

Or. en
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Amendement 416
Salvador Sedó i Alabart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendment

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector en zullen zorgen voor 
hogere en goedkopere reducties van 
broeikasgasemissies;

Or. en

Amendement 417
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het terugdringen van de 
broeikasgasemissies;

Or. fr

Amendement 418
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat een bindend streefdoel 
voor energie-efficiëntie en 
energiebesparingen een cruciale rol zullen 
spelen bij energiezekerheid en bij het 
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koolstofvrij maken van de energiesector;

Or. en

Amendement 419
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het verminderen van de 
emissies in de energiesector;

Or. en

Amendement 420
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector en prioriteit moeten 
krijgen;

Or. en

Amendement 421
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de hele economie van de Europese 
Unie;

Or. en

Amendement 422
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie 
en energiebesparingen een cruciale rol 
zullen spelen bij het koolstofvrij maken 
van de energiesector;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie, 
energie-intensiteit en energiebesparingen 
een cruciale rol zullen spelen bij het 
koolstofvrij maken van de energiesector;

Or. de

Amendement 423
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 a. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in 
de EU te evalueren; verwelkomt de voor 
2014 geplande herziening van de richtlijn 
inzake energie-efficiëntie waarin zal 
worden verduidelijkt hoe energie-
efficiëntie na 2020 het beste aangepakt 
kan worden; verwelkomt het onderzoek 
dat met het oog hierop door Fraunhofer 
ISI is verricht voor de Europese 
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Commissie en het Duitse ministerie van 
Milieuzaken; wijst op de conclusie van 
deze analyse, waaruit blijkt dat Europa 
met de bestaande technologie en op een 
kostenefficiënte manier tot 2030 zijn 
energieverbruik kan hebben 
teruggedrongen met 40% ten opzichte van 
2005; benadrukt met name de bevinding 
dat het grootste potentieel voor energie-
efficiëntie nog steeds wordt gevonden in 
de gebouwensector (61%) en de 
transportsector (41%), die beide buiten 
het EU-emissiehandelssysteem vallen;

Or. en

Amendement 424
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 a. erkent dat de EU met het huidige 
beleid haar energie-efficiëntiedoel voor 
2020 niet zal halen; herinnert aan de 
toezegging van de Commissie om voor 
2020 bindende streefdoelen voor energie-
efficiëntie vast te stellen en aanvullende 
maatregelen te zullen nemen tegen de 
lidstaten die met het totaal van hun 
afzonderlijke streefdoelen de 20%-
doelstelling van de EU niet halen; 
herinnert eraan dat de 2030-
doelstellingen als mijlpalen moeten 
worden beschouwd voor de vaststelling 
van een langetermijnvisie tot 2050 met als 
doel rekening te houden met de lange 
investeringscycli; verzoekt de Europese 
Raad om voor 2020 en 2030 bindende 
streefdoelen voor energie-efficiëntie vast 
te stellen en hiervan de hoeksteen van een 
duurzaam energie- en klimaatbeleid te 
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maken;

Or. en

Amendement 425
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van oordeel dat het streven naar 
een beter energie-efficiëntiebeleid 
gepaard moet gaan met een sterke focus 
op de hele vraag- en aanbodketen voor 
energie, waaronder transformatie, 
transmissie, distributie en voorziening, 
alsook het energieverbruik van de 
industrie, de bouwsector en de 
huishoudens;

Or. en

Amendement 426
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat technologieën voor 
het afvangen en opslaan van koolstof een 
enorm potentieel hebben om bij te dragen 
tot de terugdringing van 
broeikasgasemissies en wijst paradoxaal 
genoeg op het schreeuwende gebrek aan 
publieke en private investeringen op dit 
gebied.

Or. fr
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Amendement 427
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat energie-
efficiëntie, als die correct wordt toegepast, 
voor de EU een kosteneffectieve manier is 
om haar langetermijndoelstellingen 
inzake energiebesparing, 
klimaatverandering en economische en 
energiezekerheid te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 428
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 a. verzoekt de Commissie de 
energieprognoses te verbeteren gelet op de 
specifieke, niet-economische 
sturingsfactoren voor de verbetering van 
de energie-efficiëntie en de baten van 
energiebesparing;

Or. en

Amendement 429
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt er bij de lidstaten op aan de 
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maatregelen uit te voeren zoals deze zijn 
vastgesteld in Richtlijn 2010/31/EU 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen;

Or. ro

Amendement 430
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. roept de lidstaten op alle 
maatregelen te nemen die nodig zijn om 
de doelstellingen te verwezenlijk zoals 
deze zijn vastgelegd in artikel 9 van 
Richtlijn 2010/31/EU betreffende de 
energieprestatie van gebouwen; merkt op 
dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat 
tegen 31 december 2020 alle nieuwe 
gebouwen die worden gebruikt door en 
eigendom zijn van overheidsinstanties 
bijna energieneutraal zijn; wijst er voorts 
op dat de lidstaten ook nationale plannen 
moeten opstellen om te zorgen voor een 
toename van het aantal energieneutrale 
gebouwen;

Or. ro

Amendement 431
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt dat een enkel streefdoel 
voor broeikasgassen dat voornamelijk 
verwezenlijkt wordt met het mechanisme 
van het emissiehandelssysteem, tot gevolg 
zal hebben dat het grote energie-
efficiëntiepotentieel in de niet binnen het 
emissiehandelssysteem vallende sectoren 
onbenut blijft en veel van de via de binnen 
het emissiehandelssysteem vallende 
sectoren te ondernemen 
decarboniseringsinspanningen hogere 
kosten dan noodzakelijk met zich mee 
zullen brengen; merkt op dat veel van de 
hinderpalen voor de verbetering van de 
energie-efficiëntie, niet van financiële 
aard zijn en niet kunnen worden 
aangepakt met het emissiehandelssysteem 
als de benadering van één streefdoel voor 
broeikasgasreductie wordt aangehouden;

Or. en

Amendement 432
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 b. roept de lidstaten op de richtlijn 
inzake energie-efficiëntie tijdig en 
volledig te implementeren;

Or. en

Amendement 433
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 c. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het 
op de lange termijn koolstofvrij maken 
van de niet binnen het 
emissiehandelssysteem vallende sectoren, 
die 60% van de broeikasgasemissies in de 
EU voor hun rekening nemen; benadrukt 
dat de niet binnen het 
emissiehandelssysteem vallende sectoren 
de decarboniseringsinspanningen die 
elders in de EU-economie worden 
ondernomen, kunnen vergemakkelijken 
en het tegelijkertijd mogelijk maken om 
zonder meerkosten een ambitieuzer 
streefdoel voor broeikasgassen vast te 
stellen; roept de commissie en de lidstaten 
op om naast een streefdoel voor 
broeikasgassen een niet-ETS-energie-
efficiëntiedoel vast te stellen; merkt op dat 
dit niet strijdig is met het ETS-plafond en 
zou verzekeren dat de bouwsector 
(residentiële en commerciële gebouwen) 
en de transportsectoren meer van het 
zware werk voor de reductie van 
broeikasgasemissies voor hun rekening 
zouden nemen;

Or. en

Amendement 434
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. benadrukt dat de 
vermindering van het energieverbruik in 
gebouwen een centrale plaats moet 
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krijgen in het energie-efficiëntiebeleid op 
de lange termijn van de EU, omdat de 
renovatie van bestaande gebouwen een 
enorm potentieel heeft voor 
kosteneffectieve energiebesparingen; 
benadrukt dat het tempo en de kwaliteit 
van de renovatie van gebouwen 
aanzienlijk moeten worden opgevoerd om 
ervoor te zorgen dat de EU het 
energieverbruik in het bestaande 
gebouwenbestand tegen 2050 met 80% 
kan verlagen ten opzichte van 2010;

Or. en

Amendement 435
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 sexies. merkt op dat een sectoraal 
energie-efficiëntiestreefdoel voor 
gebouwen een drijfveer zou zijn voor de 
noodzakelijke transformatie van het 
gebouwenbestand en er uiteindelijk voor 
zou zorgen dat deze enorme bron van 
energiebesparing wordt aangeboord; 
erkent dat de meeste hinderpalen op dit 
gebied niet van technologische maar van 
wettelijke, administratieve en financiële 
aard zijn en dat een markttransformatie 
tijd vergt en sterk afhankelijk is van met 
tussentijdse doelstellingen voor 2020, 
2030 en 2040 gepaard gaande 
langetermijndoelstellingen voor een 
gebouwenbestand dat tegen 2050 bijna 
geen energie meer verbruikt;

Or. en
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Amendement 436
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun 
energie-intensiteit verder te verminderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 437
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Paul Rübig, Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen;

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen,
waarbij energie-efficiëntie moet worden 
uitgedrukt in termen van energie-input 
per eenheid bbp (energie-intensiteit);
constateert dat de energie-intensiteit in 
verhouding tot de economische prestaties 
ook zonder politieke maatregelen al 
tientallen jaren daalt; is van mening dat er 
meer moet gebeuren om industrieën in de 
EU te helpen hun energie-intensiteit verder 
te verminderen;

Or. de
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Amendement 438
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen;

7. heeft serieuze voorbehouden ten 
aanzien van de methode die is aangewend 
voor het berekenen van en het toezicht op 
vorderingen op het gebied van energie-
efficiëntie en die ertoe heeft geleid dat er 
in de energie-efficiëntierichtlijn enkel 
indicatieve streefdoelen werden 
opgenomen; verzoekt de Commissie 
daarom betere methoden en instrumenten 
te ontwikkelen voor de berekening van en 
het toezicht op vorderingen, hetgeen kan 
helpen een consistentere EU-benadering 
ten aanzien van energie-efficiëntie op te 
stellen; is van mening dat er meer moet 
gebeuren om industrieën in de EU te 
helpen hun energie-intensiteit verder te 
verminderen;

Or. en

Amendement 439
Bas Eickhout, Claude Turmes
on behalf of the Greens/EFA Group

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; 
verzoekt de Commissie de 
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industrieën in de EU te helpen hun 
energie-intensiteit verder te verminderen;

energieprognoses te verbeteren gelet op de 
specifieke, niet-economische 
sturingsfactoren voor de verbetering van 
de energie-efficiëntie en de baten van 
energiebesparing; is van mening dat er 
meer moet gebeuren om alle sectoren van 
de EU-economie te helpen hun 
energieverbruik verder te verminderen;

Or. en

Amendement 440
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun
energie-intensiteit verder te verminderen;

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het rekening houden 
met vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat het belangrijk is om het 
evenwicht te bewaren tussen energie-
intensiteit en het concurrentievermogen 
van de Europese economie en industrie;

Or. bg

Amendement 441
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
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consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen;

consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen, rekening 
houdend met de productiekosten en het 
risico op koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 442
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun 
energie-intensiteit verder te verminderen;

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen;

Or. en

Amendement 443
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 

7. verzoekt de Commissie te werken aan 
de ontwikkeling van betere methoden en 
instrumenten voor de berekening van en 
het toezicht op vorderingen, hetgeen kan 
helpen een consistentere en transparantere
EU-benadering ten aanzien van energie-
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mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen;

efficiëntie te ontwerpen; is tevens van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen en hun 
concurrentiekracht te vergroten;

Or. en

Amendement 444
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen;

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat energie-efficiëntie ook een 
belangrijke drijfveer kan zijn voor de 
materiaalwetenschappen en dat er meer 
moet gebeuren om industrieën in de EU te 
helpen hun energie-intensiteit verder te 
verminderen;

Or. en

Amendement 445
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere en transparantere EU-
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van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen;

benadering ten aanzien van energie-
efficiëntie op te stellen; is van mening dat 
er meer moet gebeuren om industrieën in 
de EU te helpen hun energie-intensiteit 
verder te verminderen, met name via 
energie-efficiëntie en zelfopwekking van 
warmte en elektriciteit;

Or. es

Amendement 446
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen;

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen, met 
name middels eigen 
warmtekrachtopwekking;

Or. en

Amendement 447
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
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consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen;

consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen, waardoor 
zij tevens hun algehele 
concurrentiekracht kunnen versterken;

Or. en

Amendement 448
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie betere methoden 
en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op 
vorderingen, hetgeen kan helpen een 
consistentere EU-benadering ten aanzien 
van energie-efficiëntie op te stellen; is van 
mening dat er meer moet gebeuren om 
industrieën in de EU te helpen hun energie-
intensiteit verder te verminderen;

7. verzoekt de Commissie doeltreffende en 
transparante methoden en instrumenten te 
ontwikkelen voor de berekening van en het 
toezicht op vorderingen, hetgeen kan 
helpen een consistentere EU-benadering 
ten aanzien van energie-efficiëntie op te 
stellen; is van mening dat er meer moet 
gebeuren om industrieën in de EU te 
helpen hun energie-intensiteit verder te 
verminderen;

Or. fr

Amendement 449
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de Europese Commissie op 
een omvattend klimaat- en 
energiebeleidskader te ontwikkelen 
waarmee de verwarmings- en 
koelingssector volledig wordt geïntegreerd 
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in de transformatie van het Europees 
energiesysteem; roept de Commissie en de 
lidstaten bovendien op steun te geven aan 
de ontwikkeling van lokale verwarmings-
en koelingsinfrastructuur en van 
gebruiksklare oplossingen voor 
verwarming en koeling met hernieuwbare 
energiebronnen, die in combinatie met 
energie-efficiëntiemaatregelen 
energiezekerheid kunnen waarborgen via 
de vermindering van het primaire 
energiegebruik en de broeikasgasemissies 
en er tegelijkertijd voor kunnen zorgen 
dat de energiekosten betaalbaar blijven 
voor de Europese burgers en bedrijven;

Or. en

Amendement 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de Europese Commissie op de 
verwarming- en koelingssector volledig te 
integreren in de transformatie van het 
Europees energiesysteem; roept de 
Commissie en de lidstaten bovendien op 
steun te geven aan de ontwikkeling van 
lokale verwarmings- en 
koelingsinfrastructuur en aan 
gebruiksklare oplossingen voor 
verwarming en koeling met hernieuwbare 
energiebronnen; is van mening dat lokale 
verwarming en koeling in combinatie met 
energie-efficiëntiemaatregelen de 
energiezekerheid kunnen verhogen via de 
vermindering van het energiegebruik en 
de broeikasgasemissies en er tegelijkertijd 
voor kunnen zorgen dat de energiekosten 
betaalbaar blijven voor gebruikers en 
bedrijven;
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Or. en

Amendement 451
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s een belangrijke rol 
spelen in het energie- en klimaatbeleid als 
het gaat om niet alleen de ontwikkeling en 
demonstratie van nieuwe technologieën 
maar ook de verhoging van de efficiëntie 
van bestaande technologieën waarmee de 
kosten van de vermindering van de 
koolstofemissies kunnen worden 
verlaagd; bovendien zal met deze 
programma’s steun worden gegeven aan 
maatregelen voor het verminderen van het 
energieverbruik, met als resultaat een 
lagere energierekening voor de 
consumenten en een hogere 
concurrentiekracht voor de Europese 
industrie;

Or. en

Amendement 452
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt bovendien op dat energie-
efficiëntie en energiebesparing weliswaar 
reeds zijn geregeld met de onlangs 
gepubliceerde richtlijn, maar de 
resultaten daarvan zich minder snel 
hebben ontwikkeld dan aanvankelijk was 
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voorzien, hetgeen aantoont dat het 
implementeren en bereiken van de in de 
richtlijn opgenomen doelstellingen niet zo 
eenvoudig is;

Or. en

Amendement 453
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is het eens met de Commissie dat 
elke verdere Europese 
wetgevingsmaatregel voor energie-
efficiëntie moet worden besproken in het 
licht van de herziening van de energie-
efficiëntierichtlijn en van de 
doelmatigheid van de hierin opgenomen 
instrumenten;

Or. en

Amendement 454
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het 
klimaat- en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 

Schrappen
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doelstelling van het 
emissiehandelssysteem van de EU de 
vermindering van broeikasgasemissies is 
en geen betrekking heeft op het creëren 
van adequate stimulansen voor 
investeerders om in koolstofarme 
technologieën te investeren, daar dit 
laatste uitsluitend als een secundair doel 
moet worden gezien en niet als een basis 
op grond waarvan kan worden beoordeeld 
of het systeem naar behoren functioneert;

Or. en

 Amendement455
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
economische veranderingen; herinnert 
eraan dat de voornaamste doelstelling van 
het emissiehandelssysteem van de EU de 
vermindering van broeikasgasemissies is 
en geen betrekking heeft op het creëren van 
adequate stimulansen voor investeerders 
om in koolstofarme technologieën te 
investeren, daar dit laatste uitsluitend als 
een secundair doel moet worden gezien en 
niet als een basis op grond waarvan kan 
worden beoordeeld of het systeem naar 
behoren functioneert;

Or. bg
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Amendement 456
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een 
secundair doel moet worden gezien en 
niet als een basis op grond waarvan kan 
worden beoordeeld of het systeem naar 
behoren functioneert;

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstellingen van het 
emissiehandelssysteem van de EU de 
vermindering van broeikasgasemissies en 
het waarborgen van de nodige 
voorspelbaarheid en het prijssignaal om 
de investeringen in die richting te sturen, 
zijn;

Or. fr

Amendement 457
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 



AM\1009740NL.doc 33/122 PE523.079v01-00

NL

een economische baisse of opleving;
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het 
emissiehandelssysteem van de EU de 
vermindering van broeikasgasemissies is 
en geen betrekking heeft op het creëren 
van adequate stimulansen voor 
investeerders om in koolstofarme 
technologieën te investeren, daar dit 
laatste uitsluitend als een secundair doel 
moet worden gezien en niet als een basis 
op grond waarvan kan worden beoordeeld 
of het systeem naar behoren functioneert;

een economische baisse;

Or. en

Amendement 458
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU heeft 
aangetoond dat het zijn voornaamste 
functie, namelijk de kosteneffectieve 
vermindering van broeikasgasemissies, 
vervult en doeltreffend kan inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
betreurt dat het systeem is beschouwd als 
een bron van inkomsten voor regeringen; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
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functioneert;

Or. en

Amendement 459
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het 
emissiehandelssysteem van de EU de 
vermindering van broeikasgasemissies is 
en geen betrekking heeft op het creëren 
van adequate stimulansen voor 
investeerders om in koolstofarme 
technologieën te investeren, daar dit 
laatste uitsluitend als een secundair doel 
moet worden gezien en niet als een basis 
op grond waarvan kan worden beoordeeld 
of het systeem naar behoren functioneert;

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving;

Or. pt

Amendement 460
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 8. herinnert eraan dat de voornaamste 
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als een van de hoekstenen van het 
klimaat- en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving;
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

Or. de

Amendement 461
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU het 
voornaamste sturend instrument moet zijn 
voor de vermindering van 
broeikasgasemissies en doeltreffend moet 
kunnen inspringen op een economische 
baisse of opleving; herinnert eraan dat de 
voornaamste doelstelling van het 
emissiehandelssysteem van de EU de 
vermindering van broeikasgasemissies is 
en geen betrekking heeft op het creëren van 
adequate stimulansen voor investeerders 
om in koolstofarme technologieën te 
investeren, daar dit laatste uitsluitend als 
een secundair doel moet worden gezien en 
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doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

niet als een basis op grond waarvan kan 
worden beoordeeld of het systeem naar 
behoren functioneert;

Or. en

Amendement 462
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving of 
moet worden vervangen door alternatieve 
maatregelen; herinnert eraan dat de 
voornaamste doelstelling van het 
emissiehandelssysteem van de EU de 
vermindering van broeikasgasemissies is 
en geen betrekking heeft op het creëren van 
adequate stimulansen voor investeerders 
om in koolstofarme technologieën te 
investeren, daar dit laatste uitsluitend als 
een secundair doel moet worden gezien en 
niet als een basis op grond waarvan kan 
worden beoordeeld of het systeem naar 
behoren functioneert;

Or. de

Amendement 463
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het 
klimaat- en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving;
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een 
secundair doel moet worden gezien en 
niet als een basis op grond waarvan kan 
worden beoordeeld of het systeem naar 
behoren functioneert;

8. herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van de 
broeikasgasemissies is maar ook
betrekking heeft op het creëren van 
adequate stimulansen voor investeerders 
om op nationaal vlak in koolstofarme 
technologieën te investeren;

Or. en

Amendement 464
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
beter moet kunnen vervullen zodat 
rekening wordt gehouden met alle 
marktonderdelen, inclusief landbouw en 
actief bosbeheer, en doeltreffend moet 
kunnen inspringen op een economische 
baisse of opleving; herinnert eraan dat de 
voornaamste doelstelling van een eerlijk
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heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een 
secundair doel moet worden gezien en niet 
als een basis op grond waarvan kan 
worden beoordeeld of het systeem naar 
behoren functioneert;

emissiehandelssysteem van de EU de 
vermindering is van emissies van bepaalde
broeikasgassen, en hoofdzakelijk CO2, en 
niet uitsluitend betrekking heeft op het 
creëren van adequate stimulansen voor 
investeerders om in koolstofarme 
technologieën te investeren; dit moet 
worden gezien als een gefaseerde methode 
die geleidelijk evolueert tot een efficiënte, 
koolstofarme economie, en niet als een
economisch instrument dat leidt tot 
mondiale ontbossing en vermindering van 
het voedselproductiepotentieel;

Or. pl

Amendement 465
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert; benadrukt met klem dat op 
grond van de verschillende gevolgen van 
het emissiehandelssysteem voor de 
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producerende industrie en de energie-
economie en ter voorkoming van 
koolstoflekkage, deze sectoren in de 
toekomst afzonderlijk moeten worden 
behandeld door het 
emissiehandelssysteem; beveelt aan te 
onderzoeken of een dergelijk systeem 
eventueel alleen kan worden toegepast op 
elektriciteitsproducenten;

Or. de

(Een centraal probleem van het emissiehandelssysteem is de verschillende belasting voor de 
producerende industrie en de e-economie (zie controversieel gevoerd debat over back 

loading). Dit kan worden opgelost door een afzonderlijke behandeling (zoals verschillende 
reductietrajecten). De lidstaten zijn momenteel niet verplicht opbrengsten van het 

emissiehandelssysteem aan energie-, klimaat- en milieumaatregelen te besteden. Dit moet 
noodzakelijkerwijs worden gecorrigeerd om meervoudige belastingen van de industrie te 

verminderen en O&O&I een impuls te geven in de koolstofarme sector.)

Amendement 466
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving;
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het 
emissiehandelssysteem van de EU de 
vermindering van broeikasgasemissies is 
en geen betrekking heeft op het creëren 
van adequate stimulansen voor 
investeerders om in koolstofarme 
technologieën te investeren, daar dit 
laatste uitsluitend als een secundair doel 
moet worden gezien en niet als een basis 
op grond waarvan kan worden beoordeeld 

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
kosteneffectieve vermindering van 
broeikasgasemissies, optimaal moet 
kunnen vervullen; wijst erop dat de 
huidige lage koolstofprijs ertoe kan leiden 
dat er een in economisch opzicht 
inefficiënte toename van het 
steenkoolgebruik ontstaat en dat de 
investeringen zich voor de komende 
decennia gaan richten op sterk 
emitterende energievoorziening;
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of het systeem naar behoren functioneert;

Or. en

Amendement 467
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU het 
belangrijkste instrument moet zijn voor 
een kosteneffectieve vermindering van de 
emissies in de energie- en industriesector
en doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of oplevingkosten; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
emissie-arme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

Or. en

Amendement 468
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8



AM\1009740NL.doc 41/122 PE523.079v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU het 
belangrijkste instrument moet zijn voor 
een kosteneffectieve vermindering van de 
emissies in de industrie- en energiesector
en doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

Or. en

Amendement 469
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
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heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert;

heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een secundair 
doel moet worden gezien en niet als een 
basis op grond waarvan kan worden 
beoordeeld of het systeem naar behoren 
functioneert; is van mening dat een 
hervorming van het ETS over de periode 
2013-2020 niet afdoende is en 
onderstreept dat de ETS-sectoren op de 
goede weg zijn om hun doelstellingen 
voor 2020 te verwezenlijken wat de 
verlaging van de broeikasgasemissies met 
21% ten opzichte van 2005 betreft; wijst er 
ten slotte op dat de maatregelen die de 
prijs van koolstof op de korte termijn doen 
toenemen weinig invloed hebben op de 
beperking van broeikasgasemissies en dat 
ze de groei en het scheppen van banen in 
gevaar brengen;

Or. fr

Amendement 470
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU een van zijn 
voornaamste functies, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
economische schommelingen; herinnert 
aan wat de voornaamste doelstellingen van 
het emissiehandelssysteem van de EU zijn, 
namelijk de vermindering van de 
broeikasgasemissies en het creëren van 
adequate stimulansen voor investeerders 
om in koolstofarme technologieën te 
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koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een 
secundair doel moet worden gezien en 
niet als een basis op grond waarvan kan 
worden beoordeeld of het systeem naar 
behoren functioneert;

investeren; wijst erop dat een significant 
overschot aan emissierechten binnen het 
emissiehandelssysteem van de EU leidt tot 
een veel lagere koolstofprijs dan 
oorspronkelijk verwacht; roept op tot een 
dringende, in 2014 te voltooien structurele 
hervorming van het 
emissiehandelssysteem, opdat iets kan 
worden gedaan aan het huidige 
overaanbod aan emissierechten en de 
inflexibiliteit van het mechanisme;

Or. en

Amendement 471
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een 
secundair doel moet worden gezien en 
niet als een basis op grond waarvan kan 
worden beoordeeld of het systeem naar 
behoren functioneert;

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU weliswaar de vermindering van 
broeikasgasemissies is maar dit systeem 
ook een rol te vervullen heeft als het erom 
gaat de juiste marktsignalen uit te zenden 
en investeringen in koolstofarme 
technologieën te stimuleren, zoals wordt 
aangegeven in overweging 8 van Richtlijn 
2009/29/EG inzake de handel in 
broeikasgasemissierechten;

Or. en
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Amendement 472
Bas Eickhout, Claude Turmes
on behalf of the Greens/EFA Group

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een 
secundair doel moet worden gezien en 
niet als een basis op grond waarvan kan 
worden beoordeeld of het systeem naar
behoren functioneert;

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
kosteneffectieve en economisch efficiënte 
vermindering van broeikasgasemissies in 
overeenstemming met de volgens de 
wetenschap noodzakelijke reductieniveaus 
om gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen, optimaal moet kunnen 
vervullen; herinnert eraan dat de 
voornaamste doelstelling van het 
emissiehandelssysteem van de EU is de 
broeikasgasemissies te verminderen en 
technologieën te bevorderen die de 
overgang naar een klimaatvriendelijke 
economie vooruit helpen;

Or. en

Amendement 473
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het klimaat-
en energiepakket van de EU zijn 
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 

8. herinnert eraan dat het 
emissiehandelssysteem (ETS) als een van 
de hoekstenen van het klimaat- en 
energiepakket van de EU zijn voornaamste 
functie, namelijk de vermindering van 
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optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een 
secundair doel moet worden gezien en 
niet als een basis op grond waarvan kan 
worden beoordeeld of het systeem naar 
behoren functioneert;

broeikasgasemissies, optimaal moet 
vervullen en doeltreffend moet inspringen 
op een economische baisse of opleving; 
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is; is van mening dat 
het ETS een aanvulling moet zijn op een 
bindend streefdoel met betrekking tot 
hernieuwbare energiebronnen om de 
investeringen te kanaliseren en de nodige 
zekerheid te bieden om de doelstellingen 
van de EU met betrekking tot een 
koolstofvrije economie in 2050 te 
verwezenlijken;

Or. es

Amendement 474
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
als een van de hoekstenen van het 
klimaat- en energiepakket van de EU zijn
voornaamste functie, namelijk de 
vermindering van broeikasgasemissies, 
optimaal moet kunnen vervullen en 
doeltreffend moet kunnen inspringen op 
een economische baisse of opleving;
herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem 
van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking 
heeft op het creëren van adequate 
stimulansen voor investeerders om in 
koolstofarme technologieën te investeren, 
daar dit laatste uitsluitend als een 
secundair doel moet worden gezien en 
niet als een basis op grond waarvan kan 
worden beoordeeld of het systeem naar 

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem 
van de EU momenteel het voornaamste
instrument is voor de vermindering van de 
industriële broeikasgasemissies en de 
bevordering van investeringen in 
koolstofarme technologieën; merkt 
daarom op dat structurele verbeteringen 
van het emissiehandelssysteem
noodzakelijk zijn om het vermogen van 
het systeem om doeltreffend in te springen 
op een economische baisse of opleving te 
vergroten en om investeerders weer 
zekerheid te geven dankzij een op lange 
termijn voorspelbaar en betrouwbaar 
systeem;
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behoren functioneert;

Or. en

Amendement 475
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 a. verzoekt de Commissie zo snel 
mogelijk te komen met voorstellen voor 
een structurele hervorming van het 
emissiehandelssysteem;

Or. en

Amendement 476
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie met het oog 
op de snelle integratie van hernieuwbare 
energiebronnen ook voorstellen in te 
dienen voor een interne kernmarkt met 
lidstaten die bereid zijn tot integratie en 
die snel willen samenwerken op het 
gebied van de gemeenschappelijke 
productie en distributie en het 
gemeenschappelijke gebruik van 
elektriciteit.

Or. de

Amendement 477
Konrad Szymański, Herbert Reul
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. erkent dat als het 
emissiehandelssysteem van de EU een 
werkelijk liquide markt is en op een 
kosteneffectieve en economisch efficiënte 
manier moet functioneren, de kosten van 
de emissierechten niet in ogenschouw 
kunnen worden genomen daar de prijs 
moet worden bepaald door de 
marktkrachten van de vraag en het 
aanbod;

Or. en

Amendement 478
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is ingenomen met de mededeling 
van de Commissie over het tot stand 
brengen van de interne elektriciteitsmarkt 
en het zo goed mogelijk inzetten van 
overheidsinterventies; is het eens met de 
Commissie dat het Europees niveau eraan 
kan bijdragen de noodzaak van 
overheidsinterventies op regionaal, 
nationaal en lokaal niveau te verminderen 
of weg te nemen; verzoekt de Commissie 
zich te blijven inzetten voor het 
verminderen van overheidsinterventies op 
de interne energiemarkt;

Or. de
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Amendement 479
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt de noodzaak van een 
grondige hervorming van het 
emissiehandelssysteem waarin de 
volgende elementen moeten worden 
opgenomen:
1) een aanbodcorrectiemechanisme dat is 
opgezet om een aanbodreactie te 
verzekeren bij afnemende vraag en vice 
versa;
2) een aanpassing van de lineaire 
verminderingsfactor aan het in het 
verslag vastgesteld streefdoel voor 2030, 
teneinde de doelstelling voor 2050, te 
weten een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 80-95% ten 
opzichte van 1990, op een kosteneffectieve 
manier te verwezenlijken;
3) een herziening van de bepalingen 
inzake koolstoflekkage om een gelijk 
speelveld te verzekeren voor alle 
elektriciteitsintensieve industrieën die 
worden beïnvloed door de indirecte kosten 
van het emissiehandelssysteem van de 
EU;

Or. en

Amendement 480
Fiona Hall, Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
het Parlement al heeft aangedrongen op 
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een zo spoedig mogelijke indiening van 
wetgevingsvoorstellen tot wijziging van de 
lineaire reductievereiste van jaarlijks 
1,74%, teneinde te voldoen aan de 
vereisten van het CO2-reductiestreefdoel 
voor 2050;

Or. en

Amendement 481
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 a. merkt niettemin op dat het 
emissiehandelssysteem momenteel niet 
naar behoren functioneert en ten gevolge 
van een overaanbod aan emissierechten, 
dat begin 2013 bijna twee miljard 
bedroeg, uitmondt in een koolstofprijs die 
veel te laag ligt om aan te zetten tot 
vermindering van de broeikasgasemissies 
en tot investeringen in duurzame 
technologieën; benadrukt dat op korte 
termijn het overaanbod aan 
emissierechten dat momenteel op veiling 
moet wachten, permanent dient te worden 
geannuleerd; is niettemin van mening dat 
op langere termijn structurele 
hervormingen vereist zijn om de emissies 
te verminderen en duurzame 
ontwikkelingen te stimuleren, en dat 
systemen als koolstofbelasting of een 
maximaal toegestaan emissieniveau van 
CO2 ton/Kwh door de Commissie en de 
lidstaten in overweging moeten worden 
genomen;

Or. en
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Amendement 482
Paul Rübig, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat het klimaatbeleid in 
ieder geval de industrie die gevoelig is 
voor koolstoflekkage voldoende moet 
beschermen; dringt aan op een volledig 
gratis toewijzing van emissierechten voor 
operationele installaties met een zeer hoog 
risico op koolstoflekkage die 
koolstofefficiënt ("benchmark") 
produceren, zonder verdere kortingen;

Or. de

Amendement 483
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. stelt met grote bezorgdheid vast dat 
het overaanbod aan emissierechten begin 
2013 was opgelopen tot bijna twee miljard 
emissierechten, en roept de Commissie 
daarom op permanente structurele 
maatregelen voor te stellen, waaronder de 
onmiddellijke, permanente annulering
van emissierechten;

Or. en

Amendement 484
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. merkt op dat internationale 
compensaties door middel van niet-
additionele en duidelijk schadelijke 
soorten projecten onmiddellijk moeten 
worden uitgesloten van gebruik in zowel 
het EU-emissiehandelssysteem als in het 
kader van de beschikking inzake de 
verdeling van de inspanningen; onder 
deze soorten project vallen industriële 
gasprojecten, grootschalige projecten voor 
elektriciteitsopwekking met onder meer 
steenkool, en alle JI Track 1-projecten;
dringt aan op de invoering van een "do 
not harm"-beoordeling waarmee 
compensatieprojecten kunnen worden 
opgeschort wanneer er bewijs is van 
schending van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 485
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 a. stelt met grote bezorgdheid vast dat 
het overaanbod aan CO2-rechten begin 
2013 is opgelopen tot bijna twee miljard, 
wat een verdubbeling is ten opzichte van 
het niveau van begin 2012, en dat deze 
toename voornamelijk is toe te schrijven 
aan het recordgebruik van internationale 
compensaties; merkt op dat het gebruik 
van internationale compensaties de 
klimaatdoelstellingen van de EU heeft 
ondermijnd en de binnenlandse reductie-
inspanningen heeft belemmerd; 
benadrukt dat internationale 
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compensaties na 2020 niet meer in 
aanmerking mogen komen;

Or. en

Amendement 486
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat het beleid inzake 
klimaatverandering niet slechts mag 
berusten op marktmechanismen en 
herinnert eraan dat het van essentieel 
belang is dat het emissiehandelssysteem 
van de EU, dat momenteel één van de 
mechanismen voor de reductie van 
broeikasgasemissies is, een structurele 
hervorming voor de langere termijn 
ondergaat om te voldoen aan de vereisten 
inzake het CO2-reductiestreefdoel voor 
2050; wijst erop dat met de huidige 
lineaire reductiefactor de EU zich op een 
pad heeft begeven naar reductie van het 
ETS-plafond van slechts 70%, hetgeen 
niet strookt met het langetermijndoel van 
80-95% reductie ten opzichte van 1990;

Or. en

Amendement 487
Paul Rübig, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. benadrukt dat voor energie-
intensieve sectoren, zoals de 
staalindustrie, een koolstofprijs geen 
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stimulans is voor passende investeringen 
binnen de EU en technologisch 
georiënteerde instrumenten en regelingen 
in plaats van een koolstofprijsstelling 
derhalve doelgerichter zouden zijn; 
benadrukt dat het noodzakelijk is dat 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem in de toekomst 
volledig worden gebruikt voor 
investeringen van de industrie in 
koolstofarme technologieën en ter 
compensatie van indirecte koolstofkosten;

Or. de

Amendement 488
Bas Eickhout, Claude Turmes
on behalf of the Greens/EFA Group

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 b. is bezorgd over het feit dat de huidige 
lage koolstofprijs kan leiden tot 
economische inefficiënties zoals op 
koolstofintensieve sectoren gerichte 
investeringen en een toenemend gebruik 
van steenkool in de EU; roept de 
Commissie op om, teneinde de
koolstofmarkt naar behoren te laten 
functioneren, snel te komen met een 
voorstel voor structurele maatregelen, 
inclusief de annulering van ten minste 1,4 
miljard emissierechten en wijziging van 
de jaarlijkse lineaire reductie van 1,74 tot 
2,5%, opdat aan de vereisten van het 
streefdoel voor 2050 kan worden voldaan;

Or. en

Amendement 489
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het 
op de lange termijn koolstofvrij maken 
van sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de lidstaten 
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven 
bieden hun eigen methode te kiezen om 
hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

Schrappen

(Dit amendement is verplaatst naar de 
nieuwe paragraaf 6c.)

Or. en

Amendement 490
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de lidstaten 
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven 
bieden hun eigen methode te kiezen om 
hun streefdoelen inzake het delen van 

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen;
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inspanningen te bereiken;

Or. en

Amendement 491
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de lidstaten 
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven 
bieden hun eigen methode te kiezen om 
hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de werkingssfeer 
van het systeem uit te breiden tot de hele 
warmtemarkt en de lidstaten tegelijkertijd 
de flexibiliteit te blijven bieden hun eigen 
methode te kiezen om hun streefdoelen 
inzake het delen van inspanningen te 
bereiken;

Or. en

Amendement 492
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
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emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de lidstaten 
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven 
bieden hun eigen methode te kiezen om 
hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan ambitieuze, niet aan 
het emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen vast te stellen om de 
effectieve beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen op het Europese 
grondgebied te verzekeren, maar de 
lidstaten tegelijkertijd de flexibiliteit te 
blijven bieden hun eigen methode te kiezen 
om hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

Or. pt

Amendement 493
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de lidstaten 
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven 
bieden hun eigen methode te kiezen om 
hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren; dringt er in dit verband bij de 
Commissie en de lidstaten op aan de niet 
aan het emissiehandelssysteem 
gerelateerde streefdoelen te herzien, 
rekening houdend met de reeds door de 
sectoren behaalde resultaten, en de 
lidstaten tegelijkertijd de flexibiliteit te 
blijven bieden hun eigen methode te kiezen 
om hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

Or. de

Amendement 494
Seán Kelly
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de lidstaten 
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven 
bieden hun eigen methode te kiezen om 
hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn, tot 2050, koolstofvrij 
maken van sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de lidstaten 
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven 
bieden hun eigen methode te kiezen om 
hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken; erkent dat de 
streefdoelen voor de niet-binnen het 
emissiehandelssysteem vallende sectoren 
gebaseerd moeten zijn op een bottum-
upbeoordeling van het 
energiebesparingspotentieel van elke 
sector;

Or. en

Amendement 495
Bas Eickhout, Claude Turmes
on behalf of the Greens/EFA Group

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
merkt op dat de sectoren die vallen onder 
de beschikking inzake de verdeling van de 
inspanningen bijna 60% van de EU-
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streefdoelen te herzien en de lidstaten
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven 
bieden hun eigen methode te kiezen om 
hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

emissies voor hun rekening nemen; dringt 
er in dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de beschikking inzake de 
verdeling van de inspanningen te blijven 
toepassen binnen een klimaat- en 
energiekader tot 2030 waarin ook 
ambitieuze streefdoelen voor de verdeling 
van de inspanningen zijn opgenomen, die
de lidstaten tegelijkertijd de flexibiliteit 
blijven bieden hun eigen methode te kiezen 
om hun streefdoelen te bereiken;

Or. en

Amendement 496
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de lidstaten 
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven 
bieden hun eigen methode te kiezen om 
hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te versterken en de lidstaten 
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven 
bieden hun eigen methode te kiezen om 
hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

Or. en

Amendement 497
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen in en het op 
de lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen;
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de lidstaten 
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven 
bieden hun eigen methode te kiezen om 
hun streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

9. merkt op dat de EU een alomvattend 
beleidskader voor 2030 nodig heeft ter 
bevordering van investeringen en het op de 
lange termijn koolstofvrij maken van 
sectoren die niet onder het 
emissiehandelssysteem van de EU vallen;
benadrukt het aanzienlijke, onbenutte 
energie-efficiëntiepotentieel van 
specifieke sectoren als gebouwen of 
transport; verzoekt daarom de Commissie 
en de lidstaten de niet aan het 
emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de lidstaten 
tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven
bieden de methoden te kiezen om hun 
streefdoelen inzake het delen van 
inspanningen te bereiken;

Or. en

Amendement 498
Peter Liese, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat het ambitieniveau 
van de streefdoelen van de niet binnen het 
emissiehandelssysteem vallende sectoren 
(de verdeling van de inspanningen) 
behoorlijk laag is in vergelijking met dat 
van de wel binnen het 
emissiehandelssysteem vallende sectoren, 
en dat sterk omstreden kredieten, 
bijvoorbeeld voor industriële gassen, nog 
steeds wel zijn toegestaan binnen de 
beschikking inzake de verdeling van de 
inspanningen maar niet binnen het 
emissiehandelssysteem;
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Or. en

Amendement 499
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. roept de Commissie op nauwkeurig 
toe te zien op de doelmatigheid van 
bestaande en toekomstige instrumenten 
voor de niet binnen het 
emissiehandelssysteem vallende sectoren,
uitgaande van het principe dat deze 
instrumenten technologisch neutraal 
moeten zijn, en tevens voorstellen te doen 
voor aanvullingen en, indien nodig, 
aanpassingen;

Or. en

Amendement 500
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie te overwegen 
om als onderdeel van het beleidskader 
voor 2030 een streefdoel vast te stellen 
voor het verder koolstofvrij maken van 
transportbrandstoffen;

Or. en

Amendement 501
Seán Kelly
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat gebouwen 40% van 
het energieverbruik en een derde van de 
broeikasgasemissies in Europa voor hun 
rekening nemen, en dat een streefdoel 
voor de renovatie van gebouwen niet 
alleen energie zou besparen en de 
emissies zou verlagen, maar ook een 
impuls zou geven aan de 
concurrentiekracht en de 
werkgelegenheid op lokaal niveau; 
benadrukt dat het tempo en de kwaliteit 
van de renovatie van gebouwen 
aanzienlijk moeten worden opgevoerd om 
ervoor te zorgen dat de EU het 
energieverbruik in het bestaande 
gebouwenbestand tegen 2050 met 80% 
kan verlagen ten opzichte van 2010;
erkent dat de meeste belemmeringen op 
dit gebied niet zozeer van technologische 
als wel van wettelijke, bureaucratische en 
financiële aard zijn; begrijpt dat deze 
belemmeringen alleen kunnen worden 
weggenomen indien alle deelnemers 
hetzelfde doel nastreven en het netto 
energieverbruik van het overgrote deel 
van het gebouwenbestand tot 2050 
terugbrengen tot nabij nul;

Or. en

Amendement 502
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie om de 
dialoog en samenwerking met de 
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Internationale Maritieme Organisatie te 
versterken om ervoor te zorgen dat de 
scheepvaartsector onder de verplichtingen 
inzake CO2-vermindering komen te 
vallen; roept de Commissie op om, ingeval 
er vóór 31 december 2015 geen 
internationale overeenkomst is gesloten 
inzake wereldwijde maatregelen ter 
vermindering van broeikasgasemissies in 
de scheepvaart, via de gewone 
wetgevingsprocedure voorstellen te doen 
voor emissiereductiedoelstellingen in de 
internationale scheepvaart en voor 
marktgebaseerde maatregelen ter 
vermindering van de broeikasgasemissies 
in de zeevaartsector;

Or. en

Amendement 503
Bas Eickhout, Claude Turmes
on behalf of the Greens/EFA Group

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op het belang van een volledige 
koolstofboekhouding op grond van de 
richtlijn inzake kwaliteit van brandstof om 
de levenscyclus van broeikasgasemissies 
door transportbrandstoffen te verkleinen; 
benadrukt dat de richtlijn inzake kwaliteit 
van brandstof een belangrijke rol kan 
spelen bij de bevordering van duurzame 
biobrandstoffen in het kader van een 
klimaat- en energiebeleid voor 2030;

Or. en

Amendment 504
Eija-Riitta Korhola
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat in het kader van 
het klimaatbeleid voor 2030 rekening 
gehouden moet worden met sectorale 
verschillen en de technische en 
economische haalbaarheid; benadrukt dat 
het klimaat- en energiebeleid geen 
bijkomende kosten mag veroorzaken voor 
de meest efficiënte industriële installaties 
zolang er op wereldschaal geen gelijk 
speelveld is bereikt;

Or. en

Amendement 505
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, Lambert van 
Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 a. benadrukt dat niet voldoende
rekening wordt gehouden met de invloed 
van methaan (CH4) op de opwarming van 
de aarde, overwegende dat het 
opwarmingspotentieel van methaan over 
een periode van 15 jaar 80 maal groter en 
over een periode van 40 jaar 49 maal 
groter is dan dat van CO2; roept de 
Commissie op de invloed van methaan 
beter te analyseren in het kader van het 
beleid tot vermindering van 
broeikasgasemissies, de mogelijkheden te 
beoordelen en een voorstel te doen voor 
een aan de specifieke situaties van 
verschillende sectoren en lidstaten 
aangepast CH4-emissiereductieplan;

Or. en
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Amendement 506
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. roept de Commissie op een reeks 
indicatoren vast te stellen voor de 
beoordeling van de vorderingen in 
specifieke, niet binnen het 
emissiehandelssysteem vallende sectoren, 
met name wat betreft de 
duurzaamheidsprestaties van gebouwen;

Or. en

Amendement 507
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Judith A. Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. roept de Commissie op te komen met 
een specifiek kader voor vervoer en 
daarin ook streefdoelen op te nemen, 
aangezien de vervoerssector ongeveer een 
kwart van het energieverbruik en de 
broeikasgasemissies in de EU voor zijn 
rekening neemt en daarmee na de 
energieproductiesector de grootste 
broeikasgasemitterende sector is;

Or. en

Amendement 508
Peter Liese, Richard Seeber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9bis. verzoekt de Europese Commissie zo 
snel mogelijk een voorstel in te dienen om 
het gebruik van kredieten - die in het 
emissiehandelssysteem niet meer zijn 
toegestaan - ook te verbieden in de 
beschikking inzake de verdeling van de 
inspanningen, en vraagt de lidstaten zich 
er onmiddellijk toe te verbinden dat zij 
dezelfde lijn zullen volgen als die zij 
hebben opgelegd aan de industrie;

Or. en

Amendement 509
Peter Liese, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9quater. verzoekt de Commissie om een 
ambitieuzer kader voor te stellen voor de 
sectoren die niet vallen binnen het 
emissiehandelssysteem (de verdeling van 
de inspanningen);

Or. en

Amendement 510
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling een belangrijke 

Schrappen
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rol kan spelen bij het vergroten van de 
energie-efficiëntie in de toekomst;

Or. en

Amendement 511
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling een belangrijke rol 
kan spelen bij het vergroten van de 
energie-efficiëntie in de toekomst;

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling een belangrijke rol 
kan spelen bij het vergroten van de 
energie-efficiëntie op het gebied van 
efficiënt gebruik van primaire 
energiebronnen, nu en in de toekomst;

Or. pl

Amendement 512
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling een belangrijke rol 
kan spelen bij het vergroten van de 
energie-efficiëntie in de toekomst;

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling en
stadsverwarming en -koeling een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het 
vergroten van de energie-efficiëntie en het 
verbeteren van de lokale luchtkwaliteit in 
de toekomst;

Or. en
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Amendement 513
Riikka Pakarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling een belangrijke rol 
kan spelen bij het vergroten van de 
energie-efficiëntie in de toekomst;

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming een belangrijke rol 
kunnen spelen bij het vergroten van de 
energie-efficiëntie in de toekomst;

Or. en

Amendement 514
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling een belangrijke rol 
kan spelen bij het vergroten van de 
energie-efficiëntie in de toekomst;

10. is van mening dat alle soorten 
warmtekrachtkoppeling een belangrijke rol 
kunnen spelen bij het vergroten van de 
energie-efficiëntie en de betrouwbaarheid 
van de werking van de energienetwerken 
in de toekomst en tegelijkertijd de 
geleidelijke integratie van meer 
hernieuwbare energiebronnen (zowel voor 
elektriciteit als voor warmteopwekking) 
bevorderen;

Or. en

Amendement 515
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling een belangrijke rol 
kan spelen bij het vergroten van de 
energie-efficiëntie in de toekomst;

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming een belangrijke rol 
kunnen spelen bij het vergroten van de 
energie-efficiëntie in de toekomst;

Or. en

Amendement 516
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling een belangrijke rol 
kan spelen bij het vergroten van de 
energie-efficiëntie in de toekomst;

10. is van mening dat 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het 
vergroten van de energie-efficiëntie in de 
toekomst;

Or. en

Amendement 517
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om een overzicht op te 
stellen van de overheidsinterventies voor 
de verschillende energiebronnen in de EU 
om een zo groot mogelijke transparantie 
en een eerlijke concurrentie in de 
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energiesector te waarborgen;

Or. de

Amendement 518
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat de ICT-sector een 
enorm potentieel voor energiebesparingen 
biedt en een rolmodel kan worden op het 
gebied van energie-efficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen, aangezien de sector een 
grote verbruiker is van elektriciteit –
gegevenscentra in de EU zijn goed voor 
1,5% van het totale elektriciteitsverbruik –
en consumenten zich steeds meer bewust 
worden van de koolstofvoetafdruk van de 
IT- en clouddiensten die zij gebruiken;

Or. en

Amendement 519
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat verwarming en
koeling bijna de helft van het totale 
energieverbruik van de EU 
vertegenwoordigt en benadrukt dat 
maatregelen in deze sectoren een 
aanzienlijke impact hebben en dat de 
verwarmings- en koelsector (zowel ETS 
als niet-ETS) in het beleidskader voor 



PE523.079v01-00 70/122 AM\1009740NL.doc

NL

2030 moet worden geïntegreerd; is ervan 
overtuigd dat een combinatie van energie-
efficiëntiemaatregelen en de ontwikkeling 
van lokale en op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde 
infrastructuren voor verwarming en 
koeling de continuïteit van de 
energievoorziening zal verbeteren, de 
uitstoot van broeikasgassen zal 
verminderen en de energiekosten voor de 
burger en de industrie zal drukken;

Or. en

Amendement 520
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat de afvang en 
opslag van kooldioxide een belangrijke rol 
kan spelen bij het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen, met name in 
energie-intensieve bedrijfstakken;

Or. en

Amendement 521
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat geavanceerde 
biobrandstoffen een belangrijke rol 
kunnen spelen bij het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen in de 
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vervoersector en tegelijkertijd de 
energiezekerheid vergroten en voor meer 
groei en banen zorgen;

Or. en

Amendement 522
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf -11 ter (nieuw) – na subtitel 2

Ontwerpresolutie Amendement

-11 ter. is van mening dat de 
klimaatdoelstellingen van de EU, die 
volstrekt legitiem zijn, het 
concurrentievermogen en de continuïteit 
van de energievoorziening van de EU niet 
mogen belemmeren; verlangt derhalve dat 
voor elk nieuw beleidsinstrument dat 
verband houdt met deze 
klimaatdoelstellingen een verplichte en 
grondige macro-economische 
effectbeoordeling wordt uitgevoerd met 
betrekking tot de gevolgen ervan voor het 
concurrentievermogen en de continuïteit 
van de energievoorziening van de EU en 
de afzonderlijke lidstaten; is van mening 
dat het bestaande rechtskader aan een 
dergelijke beoordeling moet worden 
onderworpen;

Or. en

Amendement 523
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf -11 bis (nieuw) – na subtitel 2
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Ontwerpresolutie Amendement

-11 bis. verzoekt de EU om de volledige 
integratie van de verwarming- en 
koelsector in het traject naar een 
koolstofarm energiesysteem te overwegen; 
wijst erop dat deze sector thans ongeveer 
45% van het totale energieverbruik in 
Europa voor zijn rekening neemt en dat 
een beter begrip nodig is van de 
belangrijke rol van verwarming en 
koeling in de overgang naar een 
emissiearm energiesysteem; verzoekt de 
Commissie derhalve om de nodige 
gegevens te verzamelen over de bronnen 
voor en het gebruik van verwarming en 
koeling en over de distributie van warmte 
aan de verschillende groepen 
eindgebruikers (zoals woningen, 
industrie, tertiaire sector);

Or. en

Amendement 524
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf -11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-11 bis. verzoekt de Commissie het 
aandeel van energiekosten die ontstaan 
als gevolg van de oriëntatie van het kader 
voor het energie- en klimaatbeleid en de 
opzet van de centrale instrumenten 
hiervoor, actief te beperken; benadrukt 
dat hiervoor met name een hervorming 
van het emissiehandelssysteem en de 
bevordering van hernieuwbare energie op 
basis van kostenefficiënte uitgangspunten 
noodzakelijk zijn;

Or. de
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(Energiekosten worden deels geografisch bepaald, maar deels ook politiek. Deze "politieke 
energiekosten" (die ontstaan door het emissiehandelssysteem, de bevordering van 

hernieuwbare energie en energiebelasting) moeten door de Commissie actief worden 
beperkt.)

Amendement 525
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken;

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken en bedrijven aan te moedigen 
groenere producten en diensten te leveren 
door actief de tenuitvoerlegging van het 
beleid inzake groene overheidsopdrachten 
na te streven;

Or. en

Amendement 526
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken;

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken; in dat opzicht zou een 
mechanisme dat lijkt op het bestaande 
mechanisme op economisch en budgettair 
gebied, namelijk het Europees Semester 
(waarbij rekening moet worden gehouden 
met de opmerkingen van het Parlement 
over de noodzakelijke verbeteringen van 
dat mechanisme, met name ten aanzien 
van de democratisering ervan), in elk 
geval passend zijn op energiegebied, waar 
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nationale soevereiniteit voor de 
energiemix wordt gecombineerd met een 
grotere onderlinge afhankelijkheid op 
Europees niveau;

Or. fr

Amendement 527
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken;

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken, met name door eindelijk te 
streven naar echte convergentie op het 
gebied van energieheffingen.

Or. fr

Amendement 528
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen 
consistenter te maken;

11. benadrukt dat een gemeenschappelijk 
Europees energiebeleid nodig is om de 
vele uitdagingen op klimaat- en 
energiegebied aan te pakken en om een 
transparante Europese energiemarkt tot 
stand te brengen;

Or. en
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Amendement 529
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken;

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken; is van mening dat het klimaat-
en energiekader voor 2030 enkele 
bindende onderdelen moet bevatten die de 
lidstaten ertoe verplichten hun 
buurlanden te raadplegen wanneer zij 
voornemens zijn hun energievoorziening 
gevoelig te veranderen;

Or. en

Amendement 530
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken;

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en uitwisseling van beste 
praktijken op EU-niveau teneinde 
nationale maatregelen consistenter te 
maken;

Or. en

Amendement 531
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11



PE523.079v01-00 76/122 AM\1009740NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken;

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen efficiënter 
en consistenter te maken;

Or. en

Amendement 532
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt bij de lidstaten aan op betere
samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen 
consistenter te maken;

11. benadrukt de noodzaak van een sterke 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke initiatieven, 
samenwerking en transparantie, gezien het 
feit dat nationale beslissingen inzake 
energiebeleid gevolgen kunnen hebben 
voor andere lidstaten; vindt dat de 
Commissie moet nadenken over hoe het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) dergelijke 
gemeenschappelijke benaderingen kan 
helpen bevorderen;

Or. en

Amendement 533
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt bij de lidstaten aan op betere 11. dringt bij de lidstaten aan op betere 
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samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken;

samenwerking en interactie op EU-niveau 
teneinde nationale maatregelen consistenter 
te maken; is van mening dat het klimaat-
en energiekader voor 2030 enkele 
bindende onderdelen moet bevatten die de 
lidstaten ertoe verplichten hun 
buurlanden te raadplegen wanneer zij 
voornemens zijn hun energievoorziening 
gevoelig te veranderen; dringt er bij de 
Commissie op aan de nodige maatregelen 
te nemen voor de coördinatie van de 
energiebeleidsmaatregelen van de 
lidstaten die grensoverschrijdende 
gevolgen hebben;

Or. en

Amendement 534
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat veelvoudige 
regelgeving met hetzelfde doel onder het 
kader voor 2020 tot verwarrende 
investeringssignalen, een te complexe 
regelgeving en regeldruk voor de industrie 
heeft geleid en derhalve de inspanningen 
voor de totstandbrenging van een 
geïntegreerde, concurrerende Europese 
energiemarkt heeft ondermijnd; roept op 
tot maatregelen op Europees en nationaal 
niveau om deze effecten tegen te gaan en 
de uitholling van het besteedbare inkomen 
van de Europese burger en het mondiale 
concurrentievermogen van de industrie te 
beperken;

Or. en
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Amendement 535
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat het toekomstige 
Europese energie- en klimaatbeleid de 
diversiteit en complexiteit van de 
regelgeving moet terugbrengen en steeds 
ten doel moet hebben een eenvoudig, 
samenhangend en doeltreffend Europees 
kader te creëren dat de lidstaten 
flexibiliteit en vrijheid binnen dit 
gecoördineerde kader biedt en dat zorgt 
voor stabiliteit en duidelijkheid voor de 
industrie voor investeringsbesluiten; 
verzoekt de lidstaten het Europese kader 
te respecteren;

Or. de

Amendement 536
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat, bij de voltooiing 
van de interne energiemarkt, het EU-
niveau als het belangrijkste niveau voor 
de besprekingen en samenwerking tussen 
de lidstaten moet worden beschouwd, 
teneinde energievraagstukken op EU-
schaal aan te pakken en 
marktversnippering te voorkomen;

Or. en
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Amendement 537
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. brengt in herinnering dat een duidelijk, 
coherent en consistent beleids- en 
regelgevingskader van essentieel belang is 
om te helpen de noodzakelijke 
investeringen in "no-regrets"-
technologieën, als gedefinieerd in het 
Stappenplan Energie 2050, op 
kosteneffectieve en duurzame wijze te 
bevorderen;

12. brengt in herinnering dat een duidelijk, 
coherent en consistent beleids- en 
regelgevingskader van essentieel belang is 
om te helpen de noodzakelijke 
investeringen in "no-regrets"-
technologieën, als gedefinieerd in het 
Stappenplan Energie 2050, op 
kosteneffectieve en duurzame wijze te 
bevorderen; wijst erop dat het Fraunhofer 
ISI met onderzoek heeft aangetoond dat 
de verwezenlijking van het totale 
kosteneffectieve 
energiebesparingspotentieel van Europa 
(40%) de uitstoot van broeikasgassen met 
ten minste 50% zou verminderen tegen 
2030 en het aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen in de energiemix tot 35% 
zou doen oplopen;

Or. en

Amendement 538
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. brengt in herinnering dat een duidelijk, 
coherent en consistent beleids- en 
regelgevingskader van essentieel belang is 
om te helpen de noodzakelijke 
investeringen in "no-regrets"-
technologieën, als gedefinieerd in het 
Stappenplan Energie 2050, op 
kosteneffectieve en duurzame wijze te 

12. brengt in herinnering dat een duidelijk, 
coherent en consistent beleids- en 
regelgevingskader van essentieel belang is 
om te helpen de noodzakelijke 
investeringen in "no-regrets"-
technologieën, als gedefinieerd in het 
Stappenplan Energie 2050, op 
kosteneffectieve en duurzame wijze te 
bevorderen; wijst erop dat is aangetoond 
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bevorderen; dat de verwezenlijking van het 
kosteneffectieve 
energiebesparingspotentieel van de EU, 
dat 40% bedraagt, de uitstoot van 
broeikasgassen met ten minste 50% zou 
verminderen tegen 2030 en het aandeel 
van hernieuwbare energie in de 
energiemix tot 35% zou doen oplopen;

Or. en

Amendement 539
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. brengt in herinnering dat een duidelijk, 
coherent en consistent beleids- en 
regelgevingskader van essentieel belang is 
om te helpen de noodzakelijke 
investeringen in "no-regrets"-
technologieën, als gedefinieerd in het 
Stappenplan Energie 2050, op 
kosteneffectieve en duurzame wijze te 
bevorderen;

12. brengt in herinnering dat een duidelijk, 
coherent en consistent beleids- en 
regelgevingskader, op basis van een 
holistische aanpak, van zeer groot belang 
is om te helpen de noodzakelijke 
investeringen in "no-regrets"-opties, als 
gedefinieerd in het Stappenplan Energie 
2050, op kostenefficiënte en duurzame 
wijze te bevorderen;

Or. en

Amendement 540
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. brengt in herinnering dat een duidelijk, 
coherent en consistent beleids- en 
regelgevingskader van essentieel belang is 

12. brengt in herinnering dat een duidelijk, 
coherent en consistent beleids- en 
regelgevingskader van essentieel belang is 
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om te helpen de noodzakelijke 
investeringen in "no-regrets"-
technologieën, als gedefinieerd in het 
Stappenplan Energie 2050, op 
kosteneffectieve en duurzame wijze te 
bevorderen;

om te helpen de noodzakelijke 
investeringen in "no-regrets"-opties 
(hernieuwbare energie, efficiëntie, slimme 
netwerken), als gedefinieerd in het 
Stappenplan Energie 2050, op 
kosteneffectieve en duurzame wijze te 
bevorderen; merkt op dat een gebrek aan 
samenhang tussen onze doelstellingen 
voor 2020 heeft bijgedragen aan de 
huidige lage koolstofprijs en de te geringe 
inaanmerkingneming van energie-
efficiëntiemaatregelen;

Or. en

Amendement 541
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. brengt in herinnering dat een duidelijk, 
coherent en consistent beleids- en 
regelgevingskader van essentieel belang is 
om te helpen de noodzakelijke 
investeringen in "no-regrets"-
technologieën, als gedefinieerd in het 
Stappenplan Energie 2050, op 
kosteneffectieve en duurzame wijze te 
bevorderen;

12. brengt in herinnering dat een duidelijk, 
coherent en consistent beleids- en 
regelgevingskader, dat stoelt op drie 
bindende hoofddoelstellingen, van 
essentieel belang is om te helpen de 
noodzakelijke investeringen in "no-
regrets"-opties (energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie en slimme 
infrastructuur), als gedefinieerd in het 
Stappenplan Energie 2050, op 
kosteneffectieve en duurzame wijze te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 542
Martina Anderson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat het, met het oog op 
groene investeringen op lange termijn, 
essentieel is dat de industrie op 
middellange termijn 
regelgevingszekerheid wordt geboden en 
roept in dit verband op tot ambitieuze en 
bindende doelstellingen inzake uitstoot 
van broeikasgassen, hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 543
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat een coherent 
beleids- en regelgevingskader de overstap 
van elektriciteitsopwekking met steenkool, 
die voor een hoge koolstofemissie zorgt, 
naar elektriciteitsopwekking met aardgas 
niet mag ontmoedigen;

Or. en

Amendement 544
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept dat de afvang en 
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opslag van kooldioxide een aanvulling 
vormt op de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen bij de 
overgang naar een koolstofarme 
economie; merkt op dat de Commissie de 
rol van de afvang en opslag van 
kooldioxide heeft erkend in haar 
routekaart naar een koolstofarme 
economie in 2050 en haar Stappenplan 
Energie 2050; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om de afvang en opslag van 
kooldioxide uitdrukkelijk op te nemen in 
het kader voor het klimaat- en 
energiebeleid voor 2030;

Or. en

Amendement 545
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat de meest coherente 
aanpak voor de periode na 2020 erin 
bestaat voor de hele EU een 
broeikasgasdoelstelling voor 2030 vast te 
stellen, met inachtneming van de 
vermindering van de uitstoot als gevolg 
van de EU-doelstellingen voor 2030 
inzake energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie; merkt op dat de 
EU met een zogenoemde 
"pakketbenadering" van de doelstellingen 
op het gebied van energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie en broeikasgassen, 
die worden gedefinieerd overeenkomstig 
het bestaande kosteneffectieve potentieel, 
de doelstellingen op het gebied van 
concurrentievermogen, energiezekerheid 
en het koolstofarm maken van de 
economie zou kunnen verwezenlijken met 
een lagere koolstofprijs en lagere lasten 
voor de industrie dan met enkel een 



PE523.079v01-00 84/122 AM\1009740NL.doc

NL

broeikasgasdoelstelling;

Or. en

Amendement 546
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. merkt op dat met een pakket met 
doelstellingen inzake hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie de EU-
doelstelling van een koolstofarme 
economie zou kunnen worden 
verwezenlijkt met een lagere koolstofprijs, 
waardoor de CO2-uitstotende industrie 
minder wordt belast en zij nieuwe klanten 
kan bereiken; 

Or. en

Amendement 547
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. vraagt de Commissie te 
onderzoeken hoe het gebruik van energie 
en milieubelastingen door de lidstaten kan 
worden vergemakkelijkt, teneinde de 
uitstoot van broeikasgassen in de niet-
ETS-sectoren op kostenefficiënte wijze te 
verminderen;

Or. en
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Amendement 548
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. merkt op dat de Unie een 
internationale evaluatieprocedure heeft 
voorgesteld om de voorlopige 
toezeggingen te beoordelen voordat de 
klimaatovereenkomst voor 2015 wordt 
gesloten; roept de Raad derhalve op een 
evaluatieprocedure met een duidelijk 
tijdschema goed te keuren om ervoor te 
zorgen dat de EU-doelstelling voor het 
verminderen van de uitstoot van 
broeikasgassen en andere daarmee 
verbonden doelstellingen worden 
geëvalueerd en indien nodig verbeterd;

Or. en

Amendement 549
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. benadrukt de noodzaak van een 
alomvattende analyse van de 
instrumenten en de doelstellingen en hun 
samenhang om de werking van de interne 
markt te waarborgen; onderstreept dat de 
broeikasgasdoelstelling ambitieus genoeg 
moet zijn om een extra stimulans te 
vormen bovenop de doelstellingen inzake 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
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energie en in overeenstemming moet zijn 
met het reductieniveau dat op 
wetenschappelijke gronden nodig wordt 
geacht om een gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen;

Or. en

Amendement 550
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het 
BBP maar ook de capaciteit van iedere 
lidstaat;

Schrappen

Or. pt

Amendement 551
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het 
BBP maar ook de capaciteit van iedere 
lidstaat;

Schrappen
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Or. en

Amendement 552
Konrad Szymański, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook de capaciteit van iedere lidstaat;

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen en de tot 
nu toe ondervonden problemen bij de 
aanpak met drie doelstellingen te 
vermijden, daarbij tevens rekening 
houdend met niet alleen het BBP maar ook 
de capaciteit van iedere lidstaat;

Or. en

Amendement 553
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook de capaciteit van iedere lidstaat;

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook de capaciteit van iedere lidstaat; 
verzoekt de Commissie om vanaf vandaag 
de overvloed aan regels en voorschriften 
terug te dringen en een einde te maken 
aan de opeenstapeling van milieu- en 
energiedoelstellingen, die soms 
tegenstrijdige gevolgen hebben, door een 
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proces in gang te zetten om de bestaande 
regels samen te brengen en op elkaar af te 
stemmen om zo het concurrentievermogen 
en de werkgelegenheid in Europa te 
ondersteunen, in het kader van haar 
REFIT-programma;

Or. fr

Amendement 554
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook de capaciteit van iedere lidstaat;

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook de capaciteit van iedere lidstaat; 
herinnert eraan dat verbeteringen in de 
energie-efficiëntie op gebieden als 
gebouwen en vervoer leiden tot 
aanmerkelijk lagere uitstoot van 
broeikasgassen in de niet-ETS-sectoren 
en derhalve, in het geval van een 
algemene, EU-brede 
broeikasgasdoelstelling, de lasten van de 
op grond van de EU-ETS vereiste 
uitstootvermindering kunnen verlichten, 
waardoor de kosten voor het koolstofarm 
maken van de economie voor de energie-
intensieve industrie zouden afnemen;

Or. en

Amendement 555
Bendt Bendtsen



AM\1009740NL.doc 89/122 PE523.079v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook de capaciteit van iedere lidstaat;

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook de potentiële capaciteit van 
iedere lidstaat;

Or. en

Amendement 556
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook de capaciteit van iedere lidstaat;

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook het potentieel van iedere lidstaat;

Or. en

Amendement 557
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om de 13. verzoekt de Commissie om de 
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interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook de capaciteit van iedere lidstaat;

interactie tussen de klimaat- en 
energiedoelstellingen vast te stellen en te 
analyseren teneinde een zo efficiënt 
mogelijk beleid op EU-niveau te 
bewerkstelligen, daarbij rekening houdend 
met niet alleen het BBP maar ook de 
capaciteit van iedere lidstaat;

Or. en

Amendement 558
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen klimaat- en 
energiedoelstellingen te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook de capaciteit van iedere lidstaat;

13. verzoekt de Commissie om de 
interactie tussen doelstellingen op het 
gebied van klimaat, hernieuwbare energie 
en energie-efficiëntie te onderzoeken 
teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid 
op EU-niveau te bewerkstelligen, daarbij 
rekening houdend met niet alleen het BBP 
maar ook het potentieel voor
kostenefficiënte emissiereducties van 
iedere lidstaat;

Or. en

Amendement 559
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de lidstaten om op Unie-
en lidstaatniveau directe en indirecte 
subsidies die het milieu schaden 



AM\1009740NL.doc 91/122 PE523.079v01-00

NL

onverwijld af te bouwen en via de 
nationale hervormingsprogramma's 
verslag uit te brengen over de voortgang; 
verzoekt de Commissie om dit proces te 
begeleiden en er toezicht op te houden, 
onder andere via het Europees semester; 

Or. en

Amendement 560
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. merkt op dat het overleg over de 
doelstellingen voor 2030 gevoerd moet 
worden op basis van gedegen economisch 
onderzoek naar de mogelijke invloed van 
de doelstellingen per land en per sector; 
vraagt de Commissie om alle beschikbare 
gegevens en onderzoeken over het 
onderwerp te publiceren, teneinde te 
kunnen vaststellen of er een ongelijke last 
op de lidstaten zou worden gelegd;

Or. en

Amendement 561
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat alle doelstellingen 
voor 2030 en de ontwikkeling van een 
interne Europese elektriciteitsmarkt 
gericht moeten zijn op de 
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totstandbrenging van een optimaal 
elektriciteitssysteem teneinde de 
noodzakelijke samenhang van het 
klimaat- en energiebeleid te waarborgen; 
wijst erop dat een marktmechanisme 
nodig is dat de capaciteiten beloont die de 
efficiënte integratie van hernieuwbare 
energiebronnen mogelijk maken;

Or. en

Amendement 562
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. vraagt de Commissie de efficiëntie 
en de kosteneffectiviteit van de aanpak 
met drie doelstellingen te verbeteren door 
een gecoördineerd en coherent beleid dat 
echt baat zou hebben bij de bestaande 
interactie tussen deze doelstellingen;

Or. en

Amendement 563
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de lidstaten en de EU 
directe en indirecte subsidies voor fossiele 
brandstoffen en kernenergie, die het 
milieu schaden, onmiddellijk af te 
bouwen, teneinde een gelijk speelveld te 
creëren voor de verschillende soorten 
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energieopwekking;

Or. en

Amendement 564
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van
hernieuwbare energiebronnen, evenals bij 
het beschermen van de belangen van 
Europese consumenten en betrokken;

Or. bg

Amendement 565
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
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context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen en als 
drijvende kracht voor een meer 
convergerende aanpak van het beleid 
inzake hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 566
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde 
tegelijkertijd de inspanningen op het 
gebied van onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie (naar het voorbeeld van het 
onlangs opgerichte Frans-Duitse 
Bureau), alsook de efficiëntie van de 
uitbreiding van hernieuwbare energie te 
optimaliseren;
 wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. fr

Amendement 567
Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen voor elke 
lidstaat;

Or. en

Amendement 568
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
betreurt dat de bij Richtlijn 2009/28/EG 
ingestelde samenwerkingsmechanismen 
ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen tot op 
heden nog niet zijn gebruikt; wijst erop 
dat de Commissie in deze context een 
belangrijke faciliterende rol vervult bij de 
coördinatie, de financiële ondersteuning en 
de opstelling van relevante analyses met 
betrekking tot de voorraden en het 
potentieel van hernieuwbare 
energiebronnen; neemt nota van de 
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bevindingen van de Commissie, waaruit 
blijkt dat een betere benutting van de 
bestaande samenwerkingsmogelijkheden 
aanzienlijke voordelen zou opleveren, 
zoals verregaande stimulering van de 
handel;

Or. en

Amendement 569
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio's moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren door 
meer gebruik te maken van de reeds 
bestaande samenwerkingsmechanismen 
voor hernieuwbare energie; benadrukt dat 
de formulering van een EU-brede 
bindende doelstelling voor 2030 voor het 
aandeel hernieuwbare energie in het 
totale energieverbruik leidt tot een grotere 
deelname van EU-lidstaten aan de 
samenwerkingsmechanismen; wijst erop 
dat de Commissie in deze context een 
belangrijke faciliterende rol vervult bij de 
coördinatie, de financiële ondersteuning en 
de opstelling van relevante analyses met 
betrekking tot de voorraden en het 
potentieel van hernieuwbare 
energiebronnen; wijst erop dat de 
uitwisseling van beste praktijken tussen de 
EU-lidstaten hiertoe een positieve 
bijdrage kan leveren;

Or. de
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Amendement 570
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio's moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen en zij zich 
sterker moet inzetten voor een 
voortdurende harmonisatie van 
ondersteuningssystemen;

Or. de

Amendement 571
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
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hernieuwbare energiebronnen; hernieuwbare energiebronnen voor elke 
lidstaat;

Or. en

Amendement 572
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren met efficiëntie 
van de uitbreiding van niet-conventionele
energiebronnen als doel; wijst erop dat de 
Commissie in deze context een belangrijke 
faciliterende rol vervult bij de coördinatie, 
de financiële ondersteuning en de 
opstelling van relevante analyses met 
betrekking tot de voorraden en het 
potentieel van niet-conventionele
energiebronnen;

Or. pl

Amendement 573
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren;
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
benadrukt dat regionale integratie een 
zeer belangrijke rol speelt bij het 
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vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

kosteneffectieve gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen; wijst erop 
dat de Commissie in deze context een 
belangrijke faciliterende rol vervult bij de 
coördinatie, de financiële ondersteuning en 
de opstelling van relevante analyses met 
betrekking tot de voorraden en het 
duurzame potentieel van hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 574
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren; 
wijst erop dat de Commissie in deze 
context een belangrijke faciliterende rol 
vervult bij de coördinatie, de financiële 
ondersteuning en de opstelling van 
relevante analyses met betrekking tot de 
voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

14. is van oordeel dat de lidstaten en 
regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de 
efficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie, met name 
windenergie op zee, te optimaliseren; wijst 
erop dat de Commissie in deze context een 
belangrijke faciliterende rol vervult bij de 
coördinatie, de financiële ondersteuning en 
de opstelling van relevante analyses met 
betrekking tot de voorraden en het 
potentieel van hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 575
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat de Europese Unie 
haar verbintenis om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen moet 
nakomen met een beleid dat een 
toenemende exploitatie van zeer 
broeikasgasintensieve onconventionele 
fossiele brandstoffen zoals teerzand 
voorkomt; 

Or. en

Amendement 576
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. erkent dat een 
grensoverschrijdende 
interconnectiecapaciteit die lager is dan 
de doelstelling van de Europese Raad van 
Barcelona van 2002 ondanks de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
algemeen belang op het gebied van 
energie-infrastructuur, een belemmering 
vormt voor de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen en voor de 
interne energiemarkt, en tot inefficiënte 
energiesystemen en hogere 
elektriciteitsprijzen leidt; beschouwt het 
stimuleren van concurrerende 
energiekosten voor de economie en de 
burger als een van de belangrijkste 
doelstellingen van het energiebeleid van 
de EU en verzoekt de Commissie derhalve 
bindende minima vast te stellen voor de 
grensoverschrijdende 
transmissiecapaciteit, alsook een duidelijk 
tijdspad voor de toepassing ervan;
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Or. en

Amendement 577
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst op het belang van stimulering 
van lokale coöperaties voor hernieuwbare 
energie en collectieve overstapinitiatieven 
voor de vergroting van de deelname van 
burgers, verbetering van de 
toegankelijkheid van hernieuwbare 
energie en het genereren van financiële 
investeringen;

Or. en

Amendement 578
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, 
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op 
duurzame wijze kunnen worden 
ontwikkeld, daarbij rekening houdend met 
de gevolgen voor het milieu, aspecten in 
verband met de afhankelijkheid van 
grondstoffen en de levenscyclus en, 
bovenal, over de vraag hoe stabiele 
bronnen van hernieuwbare energie zoals 
waterkracht, biomassa of geothermische 
energie kunnen worden bevorderd;

Schrappen
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Or. en

Amendement 579
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op 
duurzame wijze kunnen worden 
ontwikkeld, daarbij rekening houdend met 
de gevolgen voor het milieu, aspecten in 
verband met de afhankelijkheid van 
grondstoffen en de levenscyclus en, 
bovenal, over de vraag hoe stabiele 
bronnen van hernieuwbare energie zoals 
waterkracht, biomassa of geothermische 
energie kunnen worden bevorderd;

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
duurzame hernieuwbare energiebronnen 
kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd;

Or. bg

Amendement 580
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd;

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe niet-intermitterende bronnen van 
hernieuwbare energie zoals waterkracht, 
biomassa of geothermische energie kunnen 
worden bevorderd;
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Or. fr

Amendement 581
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op 
duurzame wijze kunnen worden 
ontwikkeld, daarbij rekening houdend met 
de gevolgen voor het milieu, aspecten in 
verband met de afhankelijkheid van 
grondstoffen en de levenscyclus en, 
bovenal, over de vraag hoe stabiele 
bronnen van hernieuwbare energie zoals 
waterkracht, biomassa of geothermische 
energie kunnen worden bevorderd;

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
energiebronnen op duurzame wijze kunnen 
worden ontwikkeld, daarbij rekening 
houdend met de gevolgen voor het milieu, 
aspecten in verband met de afhankelijkheid 
van grondstoffen en de levenscyclus en, 
bovenal, over de vraag hoe stabiele 
bronnen van hernieuwbare energie zoals 
waterkracht, biomassa of geothermische 
energie kunnen worden bevorderd;

Or. en

Amendement 582
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
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bevorderd; bevorderd; benadrukt dat een toegenomen 
gebruik van energie uit biomassa de 
ontwikkeling van duurzaamheidscriteria 
voor vaste en gasvormige biomassa 
vereist;

Or. de

Amendement 583
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd;

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, duurzame 
biomassa of geothermische energie kunnen 
worden bevorderd;

Or. en

Amendement 584
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
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rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd;

rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu (bijv. zichtbare gevolgen van 
windmolenparken, geluidsemissies of het 
buiten gebruik stellen van zonnepanelen), 
aspecten in verband met de afhankelijkheid 
van in Europa schaarse grondstoffen die 
nodig zijn voor de bouw van apparatuur 
voor de exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen en de levenscyclus en, 
bovenal, over de vraag hoe stabiele 
bronnen van hernieuwbare energie zoals 
waterkracht, biomassa of geothermische 
energie kunnen worden bevorderd;

Or. en

Amendement 585
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd;

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
en kosteneffectieve wijze kunnen worden 
ontwikkeld, daarbij rekening houdend met 
de gevolgen voor het milieu, de totale 
systeemkosten, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd zonder langetermijnsubsidies, 
die de markt verstoren;

Or. en

Amendement 586
Eija-Riitta Korhola
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd;

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
en kosteneffectieve wijze kunnen worden 
ontwikkeld, daarbij rekening houdend met 
de gevolgen voor het milieu, aspecten in 
verband met de afhankelijkheid van 
grondstoffen en de levenscyclus en, 
bovenal, over de vraag hoe stabiele 
bronnen van hernieuwbare energie zoals 
waterkracht, biomassa of geothermische 
energie kunnen worden bevorderd;

Or. en

Amendement 587
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd;

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
en kosteneffectieve wijze kunnen worden 
ontwikkeld, daarbij rekening houdend met 
de gevolgen voor het milieu, de totale 
systeemkosten, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd zonder langetermijnsubsidies, 
die de markt verstoren;
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Or. en

Amendement 588
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op 
duurzame wijze kunnen worden 
ontwikkeld, daarbij rekening houdend met 
de gevolgen voor het milieu, aspecten in 
verband met de afhankelijkheid van 
grondstoffen en de levenscyclus en, 
bovenal, over de vraag hoe stabiele 
bronnen van hernieuwbare energie zoals 
waterkracht, biomassa of geothermische 
energie kunnen worden bevorderd;

15. onderstreept dat permanent moet 
worden onderzocht hoe verschillende 
energiebronnen op duurzame wijze kunnen 
worden ontwikkeld, daarbij rekening 
houdend met de gevolgen voor het milieu,
de afhankelijkheid van grondstoffen en het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen bij het 
gebruik ervan, en de 
levenscyclusaspecten;

Or. en

Amendement 589
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
en kostenefficiënte wijze kunnen worden 
ontwikkeld en, bovenal, over de vraag hoe 
stabiele bronnen van hernieuwbare energie 
zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd;



PE523.079v01-00 108/122 AM\1009740NL.doc

NL

bevorderd;

Or. en

Amendement 590
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op 
duurzame wijze kunnen worden 
ontwikkeld, daarbij rekening houdend met 
de gevolgen voor het milieu, aspecten in 
verband met de afhankelijkheid van 
grondstoffen en de levenscyclus en, 
bovenal, over de vraag hoe stabiele 
bronnen van hernieuwbare energie zoals 
waterkracht, biomassa of geothermische 
energie kunnen worden bevorderd;

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
stabiele bronnen van hernieuwbare energie 
zoals waterkracht, met name pomp-
opslagfaciliteiten, of geothermische 
energie een aanvulling op flexibele 
hernieuwbare bronnen kunnen vormen 
om de werking van de interne 
energiemarkt te optimaliseren;

Or. en

Amendement 591
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
en kosteneffectieve wijze kunnen worden 
ontwikkeld, daarbij rekening houdend met 
de gevolgen voor het milieu, de totale 
systeemkosten, aspecten in verband met de 
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levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd;

afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe aan/uitschakelbare bronnen van 
hernieuwbare energie zoals waterkracht, 
biomassa of geothermische energie kunnen 
worden bevorderd;

Or. en

Amendement 592
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de 
levenscyclus en, bovenal, over de vraag 
hoe stabiele bronnen van hernieuwbare 
energie zoals waterkracht, biomassa of 
geothermische energie kunnen worden 
bevorderd;

15. dringt er bij de Commissie op aan met 
een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame 
wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van en het potentiële 
tekort aan grondstoffen en de levenscyclus 
en, bovenal, over de vraag hoe stabiele 
bronnen van hernieuwbare energie zoals 
waterkracht, biomassa of geothermische 
energie kunnen worden bevorderd; roept in 
dit opzicht op tot coördinatie met andere 
technologische koplopers (de VS en 
Japan) voor het aanpakken van 
uitdagingen zoals het tekort aan 
grondstoffen en met name zeldzame 
aardmetalen, die van invloed zijn op de 
uitrol van hernieuwbare-
energietechnologieën, energieopslag en 
geavanceerde energietoepassingen;

Or. en

Amendement 593
Martina Anderson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept het belang van het 
opnemen van criteria betreffende 
indirecte veranderingen in het 
landgebruik bij de beoordeling van de 
koolstofintensiteit van op biomassa 
gebaseerde brandstoffen; benadrukt dat 
de EU-wetgeving inzake biobrandstoffen 
geen negatieve gevolgen voor de 
voedselproductie en de biodiversiteit mag 
hebben; 

Or. en

Amendement 594
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept de rol van 
stadsverwarming in het gebruik van 
stabiele en lokaal beschikbare 
hernieuwbare energiebronnen zoals 
biomassa (hout, rest- of bijproducten van 
de industrie) en aardwarmte.

Or. fr

Amendement 595
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan de agenda inzake een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen zo volledig mogelijk in 
alle andere beleidsterreinen te integreren;

16. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan de agenda's inzake het industriebeleid 
en een efficiënt gebruik van hulpbronnen 
zo volledig mogelijk in alle andere 
beleidsterreinen te integreren;

Or. en

Amendement 596
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan de agenda inzake een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen zo volledig mogelijk in
alle andere beleidsterreinen te integreren;

16. benadrukt de belangrijke rol van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen bij de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU; spoort 
de Commissie en de lidstaten aan de
doelstellingen voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen in andere belangrijke
beleidsterreinen te integreren en beste 
praktijken uit te wisselen;

Or. en

Amendement 597
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan de agenda inzake een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen zo volledig mogelijk in 
alle andere beleidsterreinen te integreren;

16. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan de agenda inzake een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen zo doeltreffend mogelijk 
in alle andere beleidsterreinen te 
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integreren;

Or. en

Amendement 598
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan de agenda inzake een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen zo volledig mogelijk in 
alle andere beleidsterreinen te integreren;

16. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan de agenda inzake een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen zo volledig mogelijk in 
alle andere beleidsterreinen te integreren
en subsidies die tot een inefficiënt gebruik 
van hulpbronnen leiden af te bouwen;

Or. en

Amendement 599
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de 
elektriciteitsproducenten om het 
overmatige elektriciteitsverbruik voor 
eigen behoefte op het terrein van de 
elektriciteitscentrales zelf, dat wil zeggen 
bij de productie van elektriciteit voor 
externe afnemers, te verminderen;

Or. pl

Amendement 600
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. spoort de Commissie en de 
lidstaten nadrukkelijk aan het industriële 
concurrentievermogen van Europa zo 
volledig mogelijk in alle andere 
beleidsterreinen te integreren;

Or. de

Amendement 601
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat de tijdige 
omzetting en tenuitvoerlegging van de 
Europese wetgevingsbesluiten, met name 
in de sectoren milieu en energie, een 
verplichting is en noodzakelijk is om 
marktversnippering te voorkomen;

Or. en

Amendement 602
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat er geen bindende 
duurzaamheidseisen voor het gebruik van 
vaste biomassa en biogas zijn, wat kan 
leiden tot een inefficiënt gebruik van 
biomassa, waardoor de doelstellingen 
voor een voor efficiënt 
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hulpbronnengebruik in Europa in het 
gedrang komen; verzoekt de Commissie 
om een voorstel voor bindende 
duurzaamheidscriteria in te dienen 
waarin wordt ingegaan op de onjuistheid 
van de aanname dat alle bronnen van 
biomassa koolstofneutraal zijn, welke leidt 
tot een mogelijk zeer inefficiënt gebruik 
van biomassa en negatieve 
klimaateffecten voor de dampkring;

Or. en

Amendement 603
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. erkent het belang van de regionale 
en lokale actoren in de klimaat- en 
energievraagstukken; raadt de Commissie 
aan de lokale en regionale actoren in de 
lidstaten te ondersteunen en te stimuleren, 
met name door het opzetten van gerichte 
financieringsprogramma's op het gebied 
van klimaat en energie;

Or. en

Amendement 604
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in 
de EU te evalueren;

Schrappen
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(Dit amendement is verplaatst naar de 
nieuwe paragraaf 6 bis.)

Or. en

Amendement 605
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in 
de EU te evalueren;

Schrappen

Or. en

Amendement 606
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in de 
EU te evalueren;

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in de 
EU te evalueren, alsook de vorderingen bij 
de tenuitvoerlegging van een groen 
aanbestedingsbeleid in de lidstaten;

Or. en

Amendement 607
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in de 
EU te evalueren;

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in de 
EU te evalueren en ruimte te laten voor 
een verhoging van de Europese 
verbintenissen inzake de vermindering 
van broeikasgassen op basis van nieuwe 
bevindingen om te voorkomen dat één 
enkele doelstelling voor de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen voor 
2030 wordt bepaald, waardoor de EU alle 
aanmerkelijke economische, sociale en 
milieuvoordelen die door ambitieuze actie 
met betrekking tot energie-efficiëntie 
zouden ontstaan, zou kunnen mislopen;

Or. en

Amendement 608
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in de 
EU te evalueren;

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in de 
EU te evalueren; dringt erop aan dat de 
Commissie in haar aangekondigde 
mededeling over het klimaat- en 
energiepakket voor 2030 niet uitsluitend 
een broeikasgasbenadering volgt waarin 
het kosteneffectieve potentieel van 
energie-efficiëntie niet in aanmerking 
wordt genomen en die de niet-
economische belemmeringen voor 
energie-efficiëntie niet kan wegnemen; 
benadrukt dat de EU met één enkele 
doelstelling voor de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen voor 2030 niet 
zal kunnen profiteren van de 
aanmerkelijke economische, sociale en 
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milieuvoordelen die door ambitieuze actie 
met betrekking tot energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie zullen ontstaan;

Or. en

Amendement 609
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in 
de EU te evalueren;

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energie-efficiëntie in de 
EU te evalueren;

Or. en

Amendement 610
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in de 
EU te evalueren;

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in de 
EU in het kader van de tenuitvoerlegging 
van Richtlijn 2012/27/EU inzake energie-
efficiëntie tijdig te evalueren;

Or. en

Amendement 611
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17



PE523.079v01-00 118/122 AM\1009740NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in de 
EU te evalueren;

17. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van energiebesparingen in de 
EU te evalueren in verband met de 
toepassing van de energie-
efficiëntierichtlijn 2012/27/EU;

Or. es

Amendement 612
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie een 
vergelijkende studie uit te voeren waarin 
de vorderingen van de Europese Unie 
inzake energie-efficiëntie in vergelijking 
met andere continenten en grote 
concurrenten worden geanalyseerd en 
beoordeeld; wijst erop dat in de studie ook 
de door andere landen/continenten 
vastgestelde doelstellingen en 
benaderingen moeten worden onderzocht;

Or. en

Amendement 613
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. merkt op dat uit de indicatieve 
nationale efficiëntiedoelstellingen die in 
2013 in het kader van de EU-richtlijn 
energie-efficiëntie (REE) van 2012 zijn 
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gepubliceerd, duidelijk blijkt dat deze 
doelstellingen niet overeenkomen met het 
afgesproken Europese streefniveau van 
20%; dringt erop aan dat de Commissie 
niet langer wacht met het voorstellen van 
nieuw beleid en nieuwe maatregelen, 
inclusief een bindende energie-
efficiëntiedoelstelling voor 2020, en een 
bindende energie-efficiëntiedoelstelling in 
haar aangekondigde mededeling over 
2030 opneemt, teneinde de samenhang 
tussen de doelstellingen te waarborgen;

Or. en

Amendement 614
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. merkt op dat in het huidige 
Europese energie- en klimaatkader geen 
rekening wordt gehouden met de 
verschillen in het energieverbruik tussen 
steden en niet op het netwerk aangesloten 
plattelandsgebieden; merkt op dat 
bepaalde energieproblemen dringender 
zijn in plattelandsgebieden (geringe 
energie-efficiëntie, betaalbaarheid van 
energie, grote koolstofvoetafdruk van 
vaste en vloeibare brandstoffen voor 
verwarming);

Or. en

Amendement 615
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept het belang van lokale 
en regionale klimaat- en energie-
initiatieven, aangezien deze aanzienlijk 
een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren 
aan nationale inspanningen ter 
bestrijding van de klimaatverandering en 
bijdragen tot de verdere ontwikkeling van 
gedecentraliseerde energieopwekking; 
moedigt de Commissie en de lidstaten aan 
om alle hindernissen weg te nemen die de 
lokale en regionale autoriteiten 
belemmeren in de verwezenlijking van de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU en te zorgen voor een passend 
financieel kader; 

Or. en

Amendement 616
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het resterende potentieel van 
hernieuwbare energie met betrekking tot 
verwarming en koeling te onderzoeken en 
de synergieën tussen een hoger verbruik 
van hernieuwbare energie enerzijds en de 
tenuitvoerlegging van de richtlijnen 
inzake energie-efficiëntie en gebouwen 
anderzijds te onderzoeken;

Or. en

Amendement 617
Seán Kelly
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie om binnen 
het energie- en klimaatkader voor 2030 
een energiestrategie voor het platteland 
uit te werken, met het oog op de analyse 
van een aantal specifieke problemen 
waarmee niet op het netwerk aangesloten 
energieverbruikers worden 
geconfronteerd en het formuleren van een 
reeks beleidsaanbevelingen voor de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 618
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het onaangeboorde potentieel 
van hernieuwbare energiebronnen in de 
verwarmings- en koelsector te beoordelen, 
alsook de verbanden tussen en de kansen 
die voortvloeien uit een intensiever 
gebruik van hernieuwbare energie 
enerzijds en de tenuitvoerlegging van de 
richtlijnen inzake energie-efficiëntie en 
gebouwen anderzijds;

Or. en

Amendement 619
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de Commissie om binnen 
het energie- en klimaatkader voor 2030 
een energiestrategie voor het platteland 
uit te werken, met het oog op de analyse 
van een aantal specifieke problemen 
waarmee niet op het netwerk aangesloten 
energieverbruikers worden 
geconfronteerd en het formuleren van een 
reeks aanbevelingen voor de lidstaten;

Or. en


