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Amendement 620
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Ondertitel 3

Ontwerpresolutie Amendement

 Energiezekerheid Energiezekerheid en de interne 
energiemarkt

Or. en

Amendement 621
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten, 
de vruchten te plukken van 
energiebesparingen en een slimme 
infrastructuur te ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 622
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen, onderzoek naar en exploitatie 
van inheemse energiebronnen, en door het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
te vergroten;

Or. en

Amendement 623
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

19. benadrukt dat de zekerheid van de 
energievoorziening een belangrijke eerste 
vereiste is voor Europese burgers en 
ondernemingen; onderstreept het belang 
van een energiestrategie die is gericht op 
de bevordering van de energiezekerheid en 
het economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
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hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

Or. en

Amendement 624
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid met 
betaalbare energieprijzen voor alle 
Europeanen en het economische en 
industriële concurrentievermogen in de 
EU, het creëren van kwalitatief 
hoogwaardige banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

Or. de

Amendement 625
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en 
het economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en de
economische en industriële ontwikkeling
in de EU, het herstellingsvermogen ten 
aanzien van mondiale energieschokken, 
het creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
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toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten
en het potentieel van de EU voor 
energiebesparing aan te boren;

Or. en

Amendement 626
Konrad Szymański, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van eigen 
energiebronnen (met inbegrip van het 
vergroten van het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen);

Or. en

Amendement 627
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
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economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen en 
kosteneffectieve energiebesparingen door 
middel van betere energie-efficiëntie te 
vergroten;

Or. en

Amendement 628
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en
het economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid, 
milieuduurzaamheid, het economische en 
industriële concurrentievermogen, de 
veerkracht ten aanzien van mondiale 
energieschokken, het creëren van banen, 
sociale aspecten in de EU door andere 
beleidsmaatregelen en maatregelen zoals 
de diversificatie van toeleveringsroutes, 
toeleveranciers en bronnen en door het 
aanboren van het potentieel van de EU 
voor energiebesparing, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen en een 
slimme energie-infrastructuur te 
vergroten;

Or. en

Amendement 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
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Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten, 
tezamen met een stabielere en aan- of 
afschakelbare basiscapaciteit;

Or. en

Amendement 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals grotere energie-
efficiëntie en meer energiebesparingen, de 
diversificatie van toeleveringsroutes, 
toeleveranciers en bronnen, het creëren 
van een echt onderling verbonden 
Europese energiemarkt en door het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
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te vergroten;

Or. en

Amendement 631
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiënte diensten en technieken aan 
zowel vraag- als aanbodzijde te vergroten;

Or. en

Amendement 632
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
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maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 633
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de volledige 
verwezenlijking van het beschikbare 
potentieel voor energiebesparing, de 
diversificatie van toeleveringsroutes, 
toeleveranciers en bronnen en door het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
te vergroten;

Or. es

Amendement 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 

19. onderstreept het belang van een kader 
voor het klimaat- en energiebeleid voor 
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bevordering van de energiezekerheid en het 
economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te 
vergroten;

2030 dat is gericht op de bevordering van 
de energiezekerheid en het economische en 
industriële concurrentievermogen in de 
EU, het creëren van banen, sociale 
aspecten en milieuduurzaamheid, door 
middel van maatregelen zoals het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen 
vergroten, forse investeringen in energie-
efficiëntie en de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen;

Or. en

Amendement 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op de 
bevordering van de energiezekerheid en
het economische en industriële 
concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen en door het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

19. onderstreept het belang van een 
energiestrategie die is gericht op het 
vergroten van de energiezekerheid van de 
EU, het economische en industriële 
concurrentievermogen, het creëren van 
banen, sociale aspecten en 
milieuduurzaamheid, door middel van 
maatregelen zoals de diversificatie van 
toeleveringsroutes, toeleveranciers en 
bronnen, bevordering van de energie-
efficiëntie en een groter gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 636
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid en uiteindelijk de 
zelfvoorziening van de EU te waarborgen, 
voornamelijk door energie-efficiëntie, 
energiebesparingen en hernieuwbare 
energie te bevorderen, wat samen met
andere alternatieve energiebronnen de 
invoerafhankelijkheid zal verminderen; 
neemt nota van de groeiende 
belangstelling voor de exploratie van olie-
en gasvelden in de Middellandse en de 
Zwarte Zee; gelooft dat binnen het EU-
beleid inzake olie- en gasboringen op zee 
de nadruk moet komen te liggen op 
preventie van potentiële risico's en het 
afbakenen van exclusieve economische 
zones (EEZ’s) voor de desbetreffende EU-
lidstaten en relevante derde landen in 
overeenstemming met het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee (Unclos), dat alle lidstaten van de EU 
en de EU zelf ondertekend hebben;

Or. en

Amendement 637
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. merkt op dat de 
netwerkinfrastructuur, het netwerkbeheer 
en de marktregels momenteel zijn 
afgestemd op de behoeften en 
mogelijkheden van centrales voor 
kernenergie en fossiele brandstoffen en 
daarom een concurrentienadeel vormen 
voor nieuwe technologieën zoals 
hernieuwbare energie; verlangt dat het 
systeem voor energieverzorging flexibeler 
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wordt gemaakt en wordt afgestemd op het 
toenemende aandeel van hernieuwbare 
energie om maximale kostenefficiëntie en 
energiezekerheid te waarborgen;

Or. de

Amendement 638
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verwelkomt de recente aanneming 
van Verordening (EU) nr. 347/2013 
betreffende richtsnoeren voor de trans-
Europese energie-infrastructuur, op 
grond waarvan de aanleg van een 
grensoverschrijdende energietransmissie-
infrastructuur binnen de gehele EU wordt 
bevorderd door te voorzien in 
regelgevende en financiële ondersteuning 
door middel van stimuleringsmaatregelen, 
snellere en transparantere 
vergunningsprocedures, voorschriften 
voor grensoverschrijdende kostenallocatie 
en optimalisering van de hefboomwerking 
van de publieke en private financiering 
van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 639
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. beklemtoont dat de continuïteit van 
de energievoorziening in het bijzonder 
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precair is wanneer de invoer afkomstig is 
van slechts een paar verschillende landen; 
benadrukt tevens dat een beperkte 
diversiteit van de energiebronnen kan 
zorgen voor problemen voor de EU ten 
aanzien van de buitenlandse 
betrekkingen, met name als de invoer 
afhankelijk is van politiek instabiele of 
ondemocratische regimes;

Or. en

Amendement 640
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verwelkomt de aanneming van de 
verordening betreffende de Connecting 
Europe Facility, die van uitermate groot 
belang is om de enorme investeringen in 
de Europese energie-infrastructuren te 
dekken, die nodig zijn om de interne 
markt te voltooien; merkt op dat dit 
nieuwe financieringsmechanisme het 
gebruik van financiële instrumenten zal 
maximaliseren en zal zorgen voor een 
hefboomwerking, waarbij publieke 
financiering uiterst efficiënt wordt 
gebruikt en tegelijk private investeringen 
worden aangetrokken;

Or. en

Amendement 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op 
het waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

Schrappen

Or. en

Amendement 642
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

20. Benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, zelf hun nationale 
energiemix kunnen samenstellen, en dat 
zij al hun inheemse energiebronnen kunnen 
benutten overeenkomstig de wil van de 
burgers en beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

Or. fr

Amendement 643
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op 
het waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, alle duurzame 
energiebronnen moeten kunnen benutten;

Or. en

Amendement 644
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

20. beveelt aan dat de lidstaten, wanneer 
zij zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, de prioriteit verlenen 
aan beleid dat is gericht op het waarborgen
van een veilige en duurzame exploratie, 
winning en gebruik van hun binnenlandse 
energiebronnen, waarbij de wetgeving 
inzake de milieueffectbeoordeling moet 
worden geëerbiedigd;

Or. pt

Amendement 645
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 20. benadrukt dat de EU volledig gebruik 
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zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op 
het waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

moet maken van het potentieel van alle 
hernieuwbare energiebronnen die de EU-
lidstaten ter beschikking staan;

Or. en

Amendement 646
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen, rekening houdende met de 
schadelijke gevolgen van hydraulische 
fracturering op zowel de volksgezondheid 
als het milieu;

Or. en

Amendement 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, vrij hun energiemix 
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energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

moeten kunnen kiezen en al hun inheemse 
energiebronnen (met inbegrip van 
onconventionele koolwaterstoffen zoals 
schaliegas) moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning, productie en gebruik 
van deze bronnen en aanverwante 
producten;

Or. en

Amendement 648
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op 
het waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun hernieuwbare 
en energie-efficiënte energiebronnen 
moeten kunnen benutten;

Or. en

Amendement 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, hun inheemse 
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energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen, op voorwaarde dat dit in 
overeenstemming is met de Europese 
klimaatdoelstellingen op de lange termijn;

Or. en

Amendement 650
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen; onderstreept in dit kader het 
steeds groter wordende belang van 
exploratie van aardolie en aardgas in met 
name het oostelijk deel van het 
Middellandse-Zeegebied en onderstreept 
bijgevolg de noodzaak de exclusieve 
economische zones in deze regio af te 
bakenen overeenkomstig het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake het recht van 
de zee (UNCLOS);

Or. el

Amendement 651
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen; acht het daartoe noodzakelijk dat 
de lidstaten en de EU een steunbeleid 
kunnen uitwerken om de voorziening van 
binnenlandse energiebronnen te 
verzekeren;

Or. es

Amendement 652
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening en de uiteindelijke 
zelfvoorziening, al hun inheemse 
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het 
waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen; benadrukt derhalve het belang 
van de exploratie van olie- en gasvelden 
in de oostelijke Middellandse Zee, welke 
een grote bijdrage zouden kunnen leveren 
aan de zelfredzaamheid van de EU op het 
gebied van energie;

Or. en
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Amendement 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij 
zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse
energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op 
het waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze 
bronnen;

20. benadrukt dat er voor continuïteit van 
de energievoorziening moet worden 
gezorgd door middel van een groter 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
en energie-efficiëntie en door middel van 
voltooiing van de interne markt, waarvan 
erkend wordt dat dit ‘no-regret’-opties 
zijn, alsmede dat exploratie, winning en 
gebruik van inheemse energiebronnen in 
overeenstemming moeten zijn met 
beleidsmaatregelen ter bevordering van 
veilige, duurzame, milieuvriendelijke 
praktijken;

Or. en

Amendement 654
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. merkt op dat indien bij 
grensoverschrijdende regio’s gebruik 
wordt gemaakt van inheemse 
energiebronnen, voldoende aandacht 
moet worden besteed aan de potentiële 
schadelijke effecten die zich kunnen 
voordoen op het grondgebied van een 
buurland, en waarborgen hieromtrent 
moeten worden gegeven;

Or. en
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Amendement 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. roept de Commissie op een derde 
strategische energiebeleidsevaluatie te 
verrichten en toekomstige Europese 
verbintenissen inzake het klimaat te 
baseren op de bijgewerkte gegevens;

Or. en

Amendement 656
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met het oog op de interne 
gasmarkt om alle gascontracten die 
gebaseerd zijn op verouderde 
prijsmechanismen - indexering met de 
olieprijs in het bijzonder - die de 
consumenten op hoge kosten drijven, te 
herzien en roept de Commissie op om 
bijstand te verlenen bij het onderzoek 
naar de mogelijkheid tot 
heronderhandeling van deze contracten 
ook buiten momenten van verlenging om; 
wijst op de noodzaak van de ontwikkeling 
en ondersteuning van alle producten en 
mechanismen ten faveure van meer 
kortetermijnhandel in gas; benadrukt dat 
bovenstaande maatregelen cruciaal zijn 
om alle consumenten op de interne 
gasmarkt daadwerkelijk concurrerende 
gasprijzen te kunnen bieden;
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Or. en

Amendement 657
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. benadrukt dat de ontwikkeling van 
inheemse energiebronnen leidt tot de 
opkomst van nieuwe trading hubs in de 
EU en nieuwe spotmarkten voor gas en 
elektriciteit, en bijgevolg de EU en de 
lidstaten een reële mogelijkheid biedt om, 
onder andere op regionaal en lokaal 
niveau, hun eigen energieprijzen vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 658
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. roept de Commissie op om 
wanneer zij met wetgeving komt ten 
aanzien van hydraulische fracturering, 
hierin ook een verplichte MEB op te 
nemen voor zowel de exploratie als de 
winning van schaliegas; benadrukt 
bovendien dat er nog onvoldoende 
gegevens zijn over de chemicaliën die 
worden gebruikt tijdens het proces van 
hydraulische fracturering; roept de 
Commissie daarom op om wanneer zij met 
wetgeving komt ten aanzien van 
hydraulische fracturering, tevens te 
zorgen voor transparantie van de 
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gegevens over deze chemicaliën en aldus 
te zorgen voor de grootste denkbare 
bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu;

Or. en

Amendement 659
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun 
voor gedecentraliseerde energieproductie 
op microniveau en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; wijst 
daarom op de noodzaak van een sterke 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie in het licht van het feit dat 
nationale besluiten inzake energiebeleid 
gevolgen kunnen hebben voor andere 
lidstaten; oppert dat het wenselijk zou zijn 
na te gaan of en hoe de expertise en de 
faciliteiten van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) kunnen worden benut bij de 
uitvoering van bovengenoemde taken;

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en benadrukt de noodzaak om 
onderlinge verbindingen op het gebied 
van energie tussen alle lidstaten te 
creëren; dringt aan op verdere steun voor 
gedecentraliseerde energieproductie op 
microniveau en intelligente infrastructuren 
in alle lidstaten; wijst daarom op de 
noodzaak van een sterke beleidscoördinatie 
tussen de lidstaten en van gezamenlijke 
maatregelen, solidariteit en transparantie in 
het licht van het feit dat nationale besluiten 
inzake energiebeleid gevolgen kunnen 
hebben voor andere lidstaten; oppert dat 
het wenselijk zou zijn na te gaan of en hoe 
de expertise en de faciliteiten van het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) kunnen worden 
benut bij de uitvoering van 
bovengenoemde taken;



AM\1009827NL.doc 25/91 PE523.089v01-00

NL

Or. en

Amendement 660
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun 
voor gedecentraliseerde energieproductie 
op microniveau en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; wijst 
daarom op de noodzaak van een sterke 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie in het licht van het feit dat 
nationale besluiten inzake energiebeleid 
gevolgen kunnen hebben voor andere 
lidstaten; oppert dat het wenselijk zou zijn 
na te gaan of en hoe de expertise en de 
faciliteiten van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) kunnen worden benut bij de 
uitvoering van bovengenoemde taken;

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; 
benadrukt dat daarvoor de uitbreiding van 
de energie-infrastructuur op alle niveaus 
in het netwerk, de uitbreiding van de IT-
infrastructuur, meer steun voor onderzoek 
en ontwikkeling en een snelle Europese 
normalisatie nodig zijn; is voorts van 
mening dat de supernetinfrastructuur die 
Noord, Zuid, Oost en West met elkaar 
verbindt de EU in staat zal stellen optimaal 
gebruik te maken van de comparatieve 
voordelen van iedere lidstaat, en dringt aan 
op verdere steun voor gedecentraliseerde 
energieproductie op microniveau, waarbij 
beheerders van distributienetwerken 
sterker worden betrokken, en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; benadrukt 
dat bij de uitbreiding en modernisering 
van de energie-infrastructuur een 
versterkte samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders en een 
sterke, transparante, gecoördineerde en 
tijdige deelname van alle 
belanghebbenden moet worden 
gewaarborgd; wijst daarom op de 
noodzaak van een sterke beleidscoördinatie 
tussen de lidstaten en van gezamenlijke 
maatregelen, solidariteit en transparantie in 
het licht van het feit dat nationale besluiten 
inzake energiebeleid gevolgen kunnen 
hebben voor andere lidstaten; oppert dat 
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het wenselijk zou zijn na te gaan of en hoe 
de expertise en de faciliteiten van het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) kunnen worden 
benut bij de uitvoering van 
bovengenoemde taken;

Or. de

Amendement 661
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun 
voor gedecentraliseerde energieproductie 
op microniveau en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; wijst 
daarom op de noodzaak van een sterke 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie in het licht van het feit dat 
nationale besluiten inzake energiebeleid 
gevolgen kunnen hebben voor andere 
lidstaten; oppert dat het wenselijk zou zijn 
na te gaan of en hoe de expertise en de 
faciliteiten van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) kunnen worden benut bij de 
uitvoering van bovengenoemde taken;

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de supernet- en 
aardgasinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun 
voor gedecentraliseerde energieproductie 
op microniveau en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; wijst 
daarom op de noodzaak van een sterke 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie in het licht van het feit dat 
nationale besluiten inzake energiebeleid 
gevolgen kunnen hebben voor andere 
lidstaten; oppert dat het wenselijk zou zijn 
na te gaan of en hoe de expertise en de 
faciliteiten van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) kunnen worden benut bij de 
uitvoering van bovengenoemde taken;
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Or. en

Amendement 662
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun 
voor gedecentraliseerde energieproductie 
op microniveau en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; wijst 
daarom op de noodzaak van een sterke 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie in het licht van het feit dat 
nationale besluiten inzake energiebeleid 
gevolgen kunnen hebben voor andere 
lidstaten; oppert dat het wenselijk zou zijn 
na te gaan of en hoe de expertise en de 
faciliteiten van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) kunnen worden benut bij de 
uitvoering van bovengenoemde taken;

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun op 
efficiënte en duurzame wijze voor 
gedecentraliseerde energieproductie op 
microniveau en intelligente infrastructuren 
in alle lidstaten; wijst daarom op de 
noodzaak van een sterke beleidscoördinatie 
tussen de lidstaten en van gezamenlijke 
maatregelen, solidariteit en transparantie in 
het licht van het feit dat nationale besluiten 
inzake energiebeleid gevolgen kunnen 
hebben voor andere lidstaten; oppert dat 
het wenselijk zou zijn na te gaan of en hoe 
de expertise en de faciliteiten van het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) kunnen worden 
benut bij de uitvoering van 
bovengenoemde taken;

Or. en

Amendement 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun 
voor gedecentraliseerde energieproductie 
op microniveau en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; wijst 
daarom op de noodzaak van een sterke 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie in het licht van het feit dat 
nationale besluiten inzake energiebeleid 
gevolgen kunnen hebben voor andere 
lidstaten; oppert dat het wenselijk zou zijn 
na te gaan of en hoe de expertise en de 
faciliteiten van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) kunnen worden benut bij de 
uitvoering van bovengenoemde taken;

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat; benadrukt het enorme potentieel 
van offshore-windenergie op de 
Noordzee; wijst op het belang van het 
offshore netwerk op de Noordzee om 
kosteneffectief gebruik van hernieuwbare 
energie op de Noordzee mogelijk te 
maken; erkent in dit opzicht het belang 
van het initiatief van het offshore netwerk 
van de Noordzeelanden en roept de 
lidstaten en de Commissie op hier meer 
belang aan te hechten en steun aan te 
geven; dringt aan op verdere steun voor 
gedecentraliseerde energieproductie op 
microniveau en intelligente infrastructuren 
in alle lidstaten; wijst daarom op de 
noodzaak van een sterke beleidscoördinatie 
tussen de lidstaten en van gezamenlijke 
maatregelen, solidariteit en transparantie in 
het licht van het feit dat nationale besluiten 
inzake energiebeleid gevolgen kunnen 
hebben voor andere lidstaten; oppert dat 
het wenselijk zou zijn na te gaan of en hoe 
de expertise en de faciliteiten van het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) kunnen worden 
benut bij de uitvoering van 
bovengenoemde taken;

Or. en



AM\1009827NL.doc 29/91 PE523.089v01-00

NL

Amendement 664
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun 
voor gedecentraliseerde energieproductie 
op microniveau en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; wijst 
daarom op de noodzaak van een sterke
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie in het licht van het feit dat 
nationale besluiten inzake energiebeleid 
gevolgen kunnen hebben voor andere 
lidstaten; oppert dat het wenselijk zou zijn 
na te gaan of en hoe de expertise en de 
faciliteiten van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) kunnen worden benut bij de 
uitvoering van bovengenoemde taken;

21. onderstreept dat de EU moet streven 
naar energiezekerheid door te zorgen voor 
de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt van de EU; is voorts van 
mening dat de supernetinfrastructuur die 
Noord, Zuid, Oost en West met elkaar 
verbindt de EU in staat zal stellen optimaal 
gebruik te maken van de comparatieve 
voordelen van iedere lidstaat, en wijst op 
de noodzaak van een betere
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie;

Or. en

Amendement 665
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement
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21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun 
voor gedecentraliseerde energieproductie 
op microniveau en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; wijst 
daarom op de noodzaak van een sterke 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie in het licht van het feit dat 
nationale besluiten inzake energiebeleid 
gevolgen kunnen hebben voor andere 
lidstaten; oppert dat het wenselijk zou zijn 
na te gaan of en hoe de expertise en de 
faciliteiten van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) kunnen worden benut bij de 
uitvoering van bovengenoemde taken;

21. onderstreept dat voor de EU binnen
haar doelstellingen inzake
energiezekerheid een van de prioriteiten 
ligt bij de ontwikkeling van een model van 
onderlinge energieafhankelijkheid tussen 
de lidstaten door te zorgen voor de snelle 
voltooiing van de interne energiemarkt van 
de EU; is voorts van mening dat de 
‘supernetinfrastructuur’ die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun 
voor gedecentraliseerde energieproductie 
op microniveau en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; wijst 
daarom op de noodzaak van een sterke 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie aangezien nationale 
besluiten inzake energiebeleid gevolgen 
kunnen hebben voor andere lidstaten; 
oppert dat het wenselijk zou zijn na te gaan 
of en hoe de expertise en de faciliteiten van 
het Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators (ACER) zouden 
kunnen worden ingezet bij de uitvoering 
van bovengenoemde taken;

Or. en

Amendement 666
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar een duurzaam energieraamwerk de 
nadruk moet verleggen naar een model van 
samenwerking tussen de lidstaten door te 
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door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun 
voor gedecentraliseerde energieproductie 
op microniveau en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; wijst 
daarom op de noodzaak van een sterke 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie in het licht van het feit dat 
nationale besluiten inzake energiebeleid 
gevolgen kunnen hebben voor andere 
lidstaten; oppert dat het wenselijk zou zijn 
na te gaan of en hoe de expertise en de 
faciliteiten van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) kunnen worden benut bij de 
uitvoering van bovengenoemde taken;

zorgen voor de snelle voltooiing van de 
interne energiemarkt van de EU; is voorts 
van mening dat de infrastructuur die 
Noord, Zuid, Oost en West met elkaar 
verbindt de EU in staat zal stellen optimaal 
gebruik te maken van de comparatieve 
voordelen van iedere lidstaat, en dringt aan 
op verdere steun voor gedecentraliseerde 
energieproductie op microniveau in 
communautair eigendom en intelligente 
infrastructuren op distributieniveau, 
evenals op vraagresponsprogramma’s, 
zodat op lokaal niveau in alle lidstaten kan 
worden gezorgd voor een juist evenwicht 
tussen vraag en aanbod; wijst daarom op 
de noodzaak van verdere ontwikkeling van 
macroregionale elektriciteitsmarkten in de 
EU, zoals de Nord Pool-markt of de 
Centraal-West-Europese markt, waardoor 
de samenwerking tussen buurlanden 
wordt verbeterd in de zin van 
elektriciteitsuitwisseling, ontwikkeling van
infrastructuur en het evenwicht van vraag 
en aanbod, evenals van opslag; vraagt om
een sterke beleidscoördinatie tussen de 
lidstaten en om gezamenlijke maatregelen, 
solidariteit en transparantie in het licht van 
het feit dat nationale besluiten inzake 
energiebeleid gevolgen kunnen hebben 
voor andere lidstaten; oppert dat het 
wenselijk zou zijn na te gaan of en hoe de 
expertise en de faciliteiten van het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) kunnen worden 
benut bij de uitvoering van 
bovengenoemde taken;

Or. en

Amendement 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU; is 
voorts van mening dat de 
supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken 
van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun 
voor gedecentraliseerde energieproductie 
op microniveau en intelligente 
infrastructuren in alle lidstaten; wijst 
daarom op de noodzaak van een sterke 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten en 
van gezamenlijke maatregelen, solidariteit 
en transparantie in het licht van het feit 
dat nationale besluiten inzake 
energiebeleid gevolgen kunnen hebben 
voor andere lidstaten; oppert dat het 
wenselijk zou zijn na te gaan of en hoe de 
expertise en de faciliteiten van het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) kunnen 
worden benut bij de uitvoering van 
bovengenoemde taken;

21. onderstreept dat de EU bij haar streven 
naar energiezekerheid de nadruk moet 
verleggen naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen de lidstaten 
door te zorgen voor de snelle voltooiing 
van de interne energiemarkt van de EU, 
met inbegrip van met name de aanleg van 
interconnectoren en de verwijdering van 
grensoverschrijdende barrières; is voorts 
van mening dat de supernetinfrastructuur 
die Noord, Zuid, Oost en West met elkaar 
verbindt de EU in staat zal stellen optimaal 
gebruik te maken van de comparatieve 
voordelen van iedere lidstaat, en dringt aan 
op verdere steun voor gedecentraliseerde 
energieproductie op microniveau en 
intelligente infrastructuren in alle lidstaten;

Or. en

Amendement 668
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat de EU een sterk 
politiek profiel moet aanhouden ten 
aanzien van het verlenen van 
boorvergunningen en het afbakenen van 
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exclusieve economische zones (EEZ’s) en 
dat de EU, in samenwerking met de 
desbetreffende lidstaten, ernaar moet 
streven internationale tweestrijd uit te 
sluiten; erkent dat de bescherming van 
Europa's maritieme grenzen een 
uitdaging vormt voor de EU en haar 
lidstaten; onderstreept dat energie moet 
worden gebruikt als een motor voor vrede, 
milieu-integriteit, samenwerking en 
stabiliteit;

Or. en

Amendement 669
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. onderstreept dat het beleid van 
ontvlechting en deregulering van de 
Europese energiemarkten moet worden 
voortgezet omwille van de concurrentie en 
een energieaanbod tegen een zo laag 
mogelijke prijs;

Or. en

Amendement 670
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat een actieve bosbouw 
met meer aanwas en daardoor een hogere 
koolstofopname een belangrijke en 
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kosteneffectieve manier is om bij te 
dragen aan het bereiken van de 
klimaatdoelstellingen; merkt op dat een 
bos voor iedere extra kubieke meter bos 
die door middel van actieve bosbouw 
wordt geproduceerd ongeveer 1,3 ton 
koolstofdioxide opneemt, wat 
overeenkomt met de uitstoot van een 
personenauto die 10 000 kilometer rijdt; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
stimulansen te ontwikkelen voor 
boseigenaren om actief bij te dragen aan 
de totstandbrenging van meer 
milieuvoordelen, bijvoorbeeld door te 
investeren in regionale maatregelen ter 
uitbreiding van de duurzame 
houtproductie en ter verhoging van de 
koolstofopname;

Or. sv

Amendement 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage,
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. brengt de conclusies van de 
Europese Raad van 2002 in herinnering, 
waarin werd bepaald dat een niet-bindend 
elektriciteitsinterconnectiestreefcijfer van 
10 % van de nationaal geïnstalleerde 
productiecapaciteit tegen 2005 moest zijn 
bereikt; wijst erop dat het merendeel van 
de lidstaten deze doelstelling niet heeft 
bereikt; gelooft dat een grotere
interconnectie grensoverschrijdende 
handel mogelijk maakt en de 
mogelijkheden van de EU voor opvang 
van capaciteitsschommelingen vergroot, 
hetgeen resulteert in een efficiëntere 
integratie van hernieuwbare 
energiebronnen;
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Or. en

Amendement 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. roept de Commissie op om in de 
doelstellingen voor het kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030 een 
bindend streefcijfer of een reeks 
streefcijfers op te nemen inzake de 
interconnectie van 
elekctriciteitsinfrastructuur op basis van 
een analyse van vergelijkbare voordelen 
voor elk van de lidstaten op het gebied van 
hernieuwbare energie en met het oog op 
de voltooiing van de ‘EU-
supernetinfrastructuur’ die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt;

Or. en

Amendement 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. constateert de noodzaak om het 
tempo van investeringen in energie-
infrastructuur af te stemmen met dat van 
investeringen in hernieuwbare energie en 
overige energiebronnen; benadrukt de 
cruciale rol van energietransmissie in het 
kader voor 2030;
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Or. en

Amendement 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. benadrukt dat Europese 
steun een belangrijke rol speelt bij de 
bevordering van de aanleg van 
grensoverschrijdende energietransmissie-
infrastructuur in de gehele EU; moedigt 
de Commissie en de lidstaten aan 
dergelijke grensoverschrijdende 
investeringen mogelijk te maken door 
middel van politieke en financiële steun, 
evenals een debat over 
stimuleringsmaatregelen en 
regelgevingsstelsels; beklemtoont het 
belang om een coherent en efficiënt 
stelsel te ondersteunen voor het verlenen 
van vergunningen voor 
infrastructuurinvesteringen in geheel 
Europa; 

Or. en

Amendement 675
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van 
groot belang is de resterende knelpunten 

Schrappen
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in de infrastructuur en gevallen van 
marktfalen weg te nemen en te 
waarborgen dat geen nieuwe obstakels 
voor de elektriciteits- en energiemarkt 
worden opgeworpen;

Or. en

Amendement 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van 
groot belang is de resterende knelpunten 
in de infrastructuur en gevallen van 
marktfalen weg te nemen en te 
waarborgen dat geen nieuwe obstakels 
voor de elektriciteits- en energiemarkt 
worden opgeworpen;

Schrappen

Or. en

Amendement 677
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
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belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen;

belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
of -misbruik weg te nemen en te 
waarborgen dat geen nieuwe obstakels 
voor de elektriciteits- en energiemarkt 
worden opgeworpen;

Or. en

Amendement 678
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen;

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen; roept 
de lidstaten op het derde wetgevingspakket 
inzake de interne markt snel ten uitvoer te 
leggen en alle bestaande 
marktverstoringen weg te nemen;

Or. en

Amendement 679
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de onvolledige 22. is van mening dat de onvolledige 



AM\1009827NL.doc 39/91 PE523.089v01-00

NL

tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen;

tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen; 
verlangt dat de omzetting van bestaande 
EU-wetgeving op het gebied van energie 
door consequent handelen van de 
Commissie in alle EU-lidstaten moet 
worden gewaarborgd om een volledig 
geïntegreerde, concurrerende en 
consumentvriendelijke interne 
energiemarkt tot stand te brengen;

Or. de

Amendement 680
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen;

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt;

Or. en
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Amendement 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen;

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen; 
benadrukt dat het afschaffen van 
gereguleerde retailprijzen in de gehele EU 
essentieel is voor de voltooiing van de 
interne energiemarkt;

Or. de

Amendement 682
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen;

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen; 
onderstreept het belang om structurele 
marktverstoringen die niet bijdragen aan 
de verduurzaming van onze energiemix, 
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zoals voortdurende subsidies aan fossiele 
brandstoffen en kernenergie en gebrek 
aan transparantie op de markt, aan te 
pakken; verzoekt de Commissie haar 
inspanningen ter bevordering van de 
uitvoering van het derde energiepakket uit 
te breiden;

Or. en

Amendement 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen;

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt en marktverstoringen 
zoals subsidies aan fossiele brandstoffen
tot de grootste obstakels blijven behoren
voor de voltooiing van de interne markt; 
benadrukt dat het van groot belang is de 
resterende knelpunten in de infrastructuur 
en gevallen van marktfalen weg te nemen 
en te vermijden dat er nieuwe obstakels 
voor de elektriciteits- en energiemarkt 
worden gecreërd, zoals slecht opgezette 
capaciteitsmarkten die voor bepaalde 
vormen van evenwicht tussen 
energiebronnen discrimenerend werken; 
staat erop dat alle flexibiliteit in het 
energiestelsel – nationaal dan wel 
Europees, opwekking of 
interconnectie/vraagrespons – moet 
worden beloond op een transparante en 
eerlijke manier; roept de Commissie op in 
haar voorstellen voor 2030 rekening te 
houden met het marktontwerp teneinde de 
handel in elektriciteit te verbeteren en 
transparante markten voor balancering 
en voor netondersteuningsdiensten te 
ontwikkelen;
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Or. en

Amendement 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van de 
interne markt; benadrukt dat het van groot 
belang is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen;

22. roept de lidstaten op de wetgeving 
inzake de interne energiemarkt tijdig en 
volledig uit te voeren en toe te passen en 
alle resterende obstakels voor de 
voltooiing van de interne markt weg te 
nemen; benadrukt dat het van groot belang 
is de resterende knelpunten in de 
infrastructuur en gevallen van marktfalen 
weg te nemen en te waarborgen dat geen 
nieuwe obstakels voor de elektriciteits- en 
energiemarkt worden opgeworpen;

Or. en

Amendement 685
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. erkent dat het toekomstige 
Europese energienetwerk in staat moet 
zijn op directe wijzigingen in te gaan en 
met de variabele energieproductie van 
hernieuwde energiebronnen om te gaan; 
benadrukt het belang van flexibele 
netwerken en variabele 
opwekkingscapaciteiten;

Or. en
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Amendement 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert eraan dat een meer 
gedecentraliseerd energiestelsel, dat tot op 
zekere hoogte uitgaat van het beginsel van 
warmtekrachtkoppeling, kan bijdragen tot 
het indammen van problemen waar 
elektriciteitsnetwerken mee te stellen 
hebben, gelet op de vraag-gedreven 
werkingsmethode van 
warmtekrachtkoppelingssystemen;

Or. en

Amendement 687
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. merkt op dat EU-steun essentieel is 
om de aanleg van grensoverschrijdende 
energietransmissie-infrastructuren te 
bevorderen; roept de Commissie en de 
lidstaten op dergelijke investeringen 
mogelijk te maken en beter te 
coördineren;

Or. en

Amendement 688
Rachida Dati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere en 
transparante energieprijzen, terdege 
beschermd moeten worden, en nauwgezet 
geïnformeerd moeten worden door 
eenvoudige toegang tot informatie te 
waarborgen; dringt er in dit verband bij de 
Commissie en de lidstaten op aan de 
voltooiing van de interne markt, de 
continuïteit van de energievoorziening en 
de interconnectie van energienetwerken, 
overeenkomstig artikel 194 VWEU, zo 
snel mogelijk te verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 689
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de instelling van een 
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energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

mechanisme dat bescherming biedt tegen 
energiearmoede, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 690
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd en 
geadviseerd moeten worden door 
eenvoudige en transparante toegang tot 
informatie te waarborgen; benadrukt het 
belang van een voortdurende 
bewustmaking op het gebied van energie, 
teneinde verantwoordelijk gedrag bij 
energieverbruik te bevorderen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

Or. de

Amendement 691
Martina Anderson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, met name 
de meest kwetsbaren in de samenleving, 
kmo´s of de industrie betreft - terdege 
beschermd moeten worden, en nauwgezet 
geïnformeerd moeten worden door 
eenvoudige toegang tot informatie te 
waarborgen, alsmede dat hun blootstelling 
aan stijgende en steeds volatielere 
energieprijzen moet worden beheerst; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 692
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van transparante
energieprijzen, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen en het 
opzetten en beheren van door burgers 
beheerde initiatieven, met inbegrip van 
coöperaties, te vergemakkelijken; dringt er 
in dit verband bij de Commissie en de 
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energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energiekosten dankzij grotere energie-
efficiëntie en op de lange termijn 
hernieuwbare energie, en van eenvoudige 
toegang tot informatie; dringt er in dit 
verband bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de voltooiing van de interne markt, 
de continuïteit van de energievoorziening 
en de interconnectie van energienetwerken, 
overeenkomstig artikel 194 VWEU, zo 
snel mogelijk te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 694
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
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energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van de laagst mogelijke 
en transparante energiekosten en -prijzen, 
terdege beschermd moeten worden, en 
nauwgezet geïnformeerd moeten worden 
met eenvoudige toegang tot informatie; 
vraagt in dit verband de Commissie en de 
lidstaten de voltooiing van de interne 
markt, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 van het VWEU, met spoed te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 695
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
terdege beschermd moeten worden, en 
nauwgezet geïnformeerd moeten worden 
door eenvoudige toegang tot informatie te 
waarborgen; merkt op dat de blootstelling 
van eindgebruikers aan risico’s als gevolg 
van stijgende en steeds volatielere 
energieprijzen kan leiden tot sociaal-
economische problemen en derhalve dient 
te worden beheerst; dringt er in dit 
verband bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de voltooiing van de interne markt, 
de continuïteit van de energievoorziening 
en de interconnectie van energienetwerken, 
overeenkomstig artikel 194 VWEU, zo 
snel mogelijk te verwezenlijken;
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Or. en

Amendement 696
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dit is vooral 
belangrijk voor de bescherming van 
kwetsbare energieconsumenten in met 
name de lidstaten waar de gevolgen van 
de economische crisis zich bijzonder sterk 
doen gevoelen; dringt er in dit verband bij 
de Commissie en de lidstaten op aan de 
voltooiing van de interne markt, de 
continuïteit van de energievoorziening en 
de interconnectie van energienetwerken, 
overeenkomstig artikel 194 VWEU, zo 
snel mogelijk te verwezenlijken;

Or. el

Amendement 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat de eindverbruikers van 23. onderstreept dat de eindverbruikers van 
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energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de 
energievoorziening en de interconnectie 
van energienetwerken, overeenkomstig 
artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de 
interne energiemarkt vormen en dat zij 
moeten profiteren van lagere 
energieprijzen, terdege beschermd moeten 
worden, en nauwgezet geïnformeerd 
moeten worden door eenvoudige toegang 
tot informatie te waarborgen; dringt er in 
dit verband bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om specifieke aandacht te 
besteden aan energiearmoede en om een 
specifieke strategie voor te stellen ten 
aanzien van maatregelen om de 
energiearmoede te bestrijden, onder 
andere door te zorgen dat goede 
praktijken kunnen worden verspreid en 
door gebruik te maken van statistieken en 
indicatoren, met inbegrip van een EU-
brede definitie van energiearmoede;

Or. en

Amendement 698
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. dringt aan op een betrouwbare, 
stabiele en betaalbare Europese 
energievoorziening voor alle Europeanen; 
voegt hieraan toe dat energiearmoede 
door middel van doeltreffende strategieën 
moet worden bestreden; wijst erop dat in 
dit verband de uitwisseling van beste 
praktijken tussen de EU-lidstaten kan 
helpen;

Or. de

Amendement 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. onderstreept dat hoge Europese 
energieprijzen niet leiden tot een lagere 
mondiale emissie, maar daarentegen wel 
tot een verslechtering van de 
concurrentiepositie van de Europese 
industrie; wijst op de noodzaak om een 
manier te vinden om de energieprijzen te 
verlagen en tegelijk de mondiale emissie 
te verminderen; benadrukt dat de 
toegankelijkheid van betaalbare energie 
voor iedereen een prioriteit moet zijn voor 
de EU en moet worden gezien als 
onderdeel van de beleidsdoelstellingen 
van duurzaamheid, continuïteit van de 
energievoorziening en 
concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst er met klem op dat de EU een 
coherent beleid inzake betaalbare energie 
moet voeren indien zij de markten wil 
opwaarderen en wil zorgen dat de 
infrastructuur voldoet aan de behoeften 
van burgers, en dat er transparantie en 
verantwoordingsplicht voor de gedane 
investeringen moet zijn; benadrukt dat het 
verhaal van de kosten van het 
energiebeleid zo eerlijk mogelijk moet 
geschieden; brengt in herinnering dat de 
betrokkenheid van de consument moet 
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worden bevorderd en dat distributionele 
effectbeoordelingen van EU- en nationale 
beleidsmaatregelen duidelijk onderscheid 
moeten maken tussen de verschillende 
consumentengroepen, zodat initiatieven 
zodanig worden toegespitst dat ze een zo 
groot mogelijk kans van slagen hebben;

Or. en

Amendement 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van oordeel dat speciale 
aandacht moet uitgaan naar 
energiearmoede en wijst er met klem op 
dat energie voor iedereen betaalbaar moet 
zijn; vraagt de Commissie, de lokale 
overheden en de bevoegde sociale 
instanties daarom samen te werken aan 
oplossingen op maat om problemen zoals 
elektriciteits- en verwarmingsarmoede 
aan te pakken, met speciale nadruk op 
kwetsbare huishoudens met een laag 
inkomen, die het hevigst van de hogere 
energieprijzen te lijden hebben;

Or. en

Amendement 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. merkt op dat energie een essentiële 
dienst is, die binnen het toepassingsbereik 
valt van Protocol nr. 26 betreffende de 
diensten van algemeen belang, dat is 
bijgevoegd bij het Verdrag van Lissabon, 
en dat een hoog niveau van 
betaalbaarheid vereist; benadrukt dat het 
beginsel van betaalbaarheid moet worden 
opgenomen in het kader voor 2030 en dat 
discriminatie van kwetsbare groepen, met 
name personen met een laag inkomen, 
moet worden vermeden; vraagt de 
Commissie derhalve om meer prioriteit te 
hechten aan de sociaal-economische 
dimensie van duurzaamheid en 
maatregelen te introduceren om het 
distributionele effect van haar
beleidsmaatregelen aan te pakken;

Or. en

Amendement 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit 
van de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 704
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende flexibele capaciteit moet zijn 
om in piekperioden en in perioden van 
(politieke of technische) problemen in de 
vraag te voorzien, en dat er derhalve moet 
worden gezorgd voor overcapaciteit, een 
back-up of vraagbeheer; wijst erop dat er 
behoefte is aan opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 705
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat deze capaciteit derhalve 
moet worden gewaarborgd of 
gehandhaafd door middel van 
doeltreffende, transparante, technisch 
neutrale en niet-discriminerende 



AM\1009827NL.doc 55/91 PE523.089v01-00

NL

schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

onderling verbonden 
capaciteitsmechanismen; wijst erop dat er 
behoefte is aan opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

Or. fr

Amendement 706
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien; wijst erop dat derde landen 
onafhankelijk moeten zijn en dat gezorgd 
moet worden voor de juiste hoeveelheid 
back-up, evenals maatregelen met 
betrekking tot energie-efficiëntie, beheer 
aan de vraagzijde, interconnectie en 
slimme distributienetwerken en opslag;

Or. en

Amendement 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden evenals in perioden van 
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of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

(politieke of technische) problemen in de 
vraag te voorzien, en dat er derhalve moet 
worden gezorgd voor overcapaciteit en een 
back-up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit voor energie, 
reservecapaciteit (waar nodig) en meer 
netwerkflexibiliteit en -dynamiek in 
antwoord op de schommelende 
energieproductie van enkele hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 708
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; voegt hieraan toe dat in eerste 
instantie alle alternatieven, zoals 
investeringen in infrastructuur of een 
versterkte samenwerking bij het 
bevorderen van hernieuwbare energie, 
moeten worden aangewend ter 
waarborging van de Europese 
energievoorziening; wijst erop dat er 
behoefte is aan opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen; 
benadrukt dat een stabiel beleidskader 
steeds noodzakelijker wordt voor de 
economische garanties voor de 
beschikbaarheid van deze capaciteiten; 
dringt aan op een energiemarktstructuur 
die is afgestemd op de 
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langetermijnbeleidsdoelstellingen van de 
Unie op energie- en klimaatgebied en het 
mogelijk maakt de technologieën op het 
gebied van hernieuwbare energie in de 
interne energiemarkt te integreren zodra 
ze marktrijp zijn geworden;

Or. de

Amendement 709
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit, aan reserve-
energiebronnen die snel kunnen worden 
opgestart en aan meer netwerkflexibiliteit 
in antwoord op de schommelende 
energieproductie van enkele hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. fi

Amendement 710
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
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de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-up
op een economisch efficiënte wijze; wijst 
erop dat er behoefte is aan opslagcapaciteit, 
flexibele back-upbrandstoffen (zoals gas)
en meer netwerkflexibiliteit in antwoord op 
de schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen (in 
het bijzonder zonne- en windenergie);

Or. en

Amendement 711
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up, bij voorkeur via binnenlandse 
energiebronnen; wijst erop dat er behoefte 
is aan opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

Or. es

Amendement 712
Judith A. Merkies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien; wijst in dit opzicht op het belang 
dat de toereikendheid van het systeem in 
de zin van nationale 
opwekkingscapaciteiten op de korte en 
lange termijn wordt beoordeeld, waarbij 
rekening wordt gehouden met alle 
bronnen van flexibiliteit die kunnen 
bijdragen aan de toereikendheid van het 
systeem alvorens de toereikendheid van de 
opwekking te beoordelen; vraagt in dit 
verband om nadere inspanningen ten 
aanzien van de ontwikkeling en invoering 
van aanvullende bronnen van flexibiliteit, 
zoals energieopslagtechnologieën en 
reactiecapaciteit aan de vraagzijde;

Or. en

Amendement 713
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit 
van de energievoorziening te waarborgen,
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 

24. wijst erop dat er voldoende flexibele 
capaciteit moet zijn om in piekperioden in 
de vraag te voorzien; wijst op de noodzaak 
van oplossingen aan vraagzijde, zoals 
maatregelen inzake energie-efficiëntie, 
opslag, vraagresponsprogramma’s, 
grotere interconnectiecapaciteit op 
regionaal niveau, evenals flexibele 
hernieuwbare energiebronnen, gekoppeld 
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netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

aan slimme distributienetwerken;

Or. en

Amendement 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. merkt op dat de continuïteit van de 
elektriciteitsvoorziening een belangrijk 
aspect van de Europese continuïteit van 
de energievoorziening is; wijst erop dat er 
behoefte is aan opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;
wijst erop dat er, om de continuïteit van de 
energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op het 
toenemende aanbod aan sterk 
schommelende hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. de

Amendement 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende stabiele capaciteit moet zijn om 
in piekperioden en in perioden van 
(politieke of technische) problemen in de 
vraag te voorzien, en dat er derhalve moet 
worden gezorgd voor overcapaciteit of een 
back-up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit, reservecapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

Or. en
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Amendement 717
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende stabiele capaciteit moet zijn om 
in piekperioden en in perioden van 
(politieke of technische) problemen in de 
vraag te voorzien, en dat er derhalve moet 
worden gezorgd voor overcapaciteit of een 
back-up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit, reservecapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen; roept 
de Commissie derhalve op richtsnoeren op 
te stellen inzake het gebruik en de inzet 
van alle bronnen voor flexibiliteit;

Or. en

Amendement 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, een 
voldoende flexibel evenwicht moet zijn in 
perioden van piekvraag en van (politieke 
of technische) problemen en dat er op 
effectieve wijze voor flexibiliteit kan 
worden gezorgd door 
grensoverschrijdende handel en 
interconnectie, een efficiënter gebruik van 
bestaande overcapaciteit en flexibele 
elektriciteitscentrales, alsmede 
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enkele hernieuwbare energiebronnen; vraagbeheer; wijst erop dat er behoefte is 
aan opslagcapaciteit en meer flexibiliteit 
van de netwerken in antwoord op de 
variabiliteit van enkele hernieuwbare 
energiebronnen en om het variabele 
aanbod met de variabele vraag in 
evenwicht te brengen;

Or. en

Amendement 719
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn in perioden 
van piekvraag evenals in perioden van 
politieke of technische problemen, en dat 
er moet worden gezorgd voor 
overcapaciteit en back-up, en dat deze 
moeten worden bijgehouden; wijst erop 
dat er behoefte is aan opslagcapaciteit voor 
energie en meer flexibiliteit van het 
netwerk in antwoord op de schommelende 
energieproductie van enkele hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 720
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
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voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

flexibiliteit moet zijn om in piekperioden 
en in perioden van problemen in de vraag 
te voorzien; wijst erop dat er behoefte is 
aan de ontwikkeling van technologieën 
voor vraagbeheer, meer capaciteit voor 
onderlinge verbindingen, meer 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

Or. es

Amendement 721
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende flexibele capaciteit moet zijn 
om in piekperioden en in perioden van 
(politieke, technische of economische) 
problemen in de vraag te voorzien, en dat 
er derhalve moet worden gezorgd voor 
overcapaciteit, een back-up en 
opslagcapaciteit, en beheersing van de 
vraag; wijst erop dat er behoefte is aan 
toereikende opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen; 
merkt op dat O&O&I op het vlak van 
opslagtechnologie en -toepassingen van 
groot belang kan zijn om een succesvolle 
integratie van elektriciteit uit fluctuerende 
hernieuwbare energiebronnen binnen het 
netwerk te bevorderen.

Or. en



AM\1009827NL.doc 65/91 PE523.089v01-00

NL

Amendement 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, 
voldoende capaciteit moet zijn om in 
piekperioden en in perioden van (politieke 
of technische) problemen in de vraag te 
voorzien, en dat er derhalve moet worden 
gezorgd voor overcapaciteit of een back-
up; wijst erop dat er behoefte is aan 
opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de 
schommelende energieproductie van 
enkele hernieuwbare energiebronnen en 
vraagt de Commissie in dit verband 
concrete voorstellen te doen;

Or. en

Amendement 723
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. merkt op dat de fysieke integratie 
van energie-infrastructuur tussen de EU-
lidstaten een voorwaarde is voor het goed 
functioneren van de energiemarkten; is 
ervan overtuigd dat een stabiel 
regelgevingstelsel dat langlopende 
investeringen in energie-infrastructuur 
bevordert, van cruciaal belang is voor een 
snelle tenuitvoerlegging van een 
infrastructuur die voordelen biedt voor 
alle marktdeelnemers met het oog op 2030 
en daarna;
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Or. en

Amendement 724
Niki Tzavela, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. brengt het energiestappenplan van 
de Commissie in herinnering, waarin 
wordt gesteld dat “gas ... cruciaal [zal] 
zijn voor de omvorming van het 
energiesysteem” en erkent in dit opzicht 
het potentieel van aardgas om zowel voor 
variabiliteit als voor flexibiliteit binnen 
het energievoorzieningssysteem te zorgen;

Or. en

Amendement 725
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog 
steeds hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken, dat zij voor hun 
energievoorziening afhankelijk zijn van 
niet-EU-lidstaten en dat zij hogere prijzen 
betalen voor energie, hetgeen hun 
concurrentievermogen aantast en hen 
kwetsbaar maakt voor politieke en 
economische druk van buitenaf; wijst erop 
dat de toezegging van de Europese Raad 
dat na 2015 alle lidstaten moeten zijn 
aangesloten op de EU-netwerken zonder 
substantiële investeringen in de 
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energiemarkt; infrastructuur niet kan worden 
waargemaakt; pleit in dit verband voor de 
snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt;

Or. bg

Amendement 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt;

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en nog altijd 
afhankelijk zijn van een enkele 
leverancier, en dat zij nog steeds 
aanzienlijk hogere prijzen betalen voor 
energie, hetgeen hun 
concurrentievermogen aantast en een 
aanzienlijk belasting vormt voor 
consumenten, met name de meer 
kwetsbare onder hen; wijst erop dat de 
toezegging van de Europese Raad dat na 
2015 alle lidstaten moeten zijn aangesloten 
op de EU-netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur 
nauwelijks kan worden waargemaakt; pleit 
in dit verband voor de snelle 
tenuitvoerlegging van de lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
die is aangenomen in oktober 2013; merkt 
op dat de infrastructuur moet worden 
aangevuld door de volledige 
tenuitvoerlegging van het derde 
energiepakket;

Or. en
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Amendement 727
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt;

25. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. pt

Amendement 728
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
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energiemarkt; energiemarkt tegen eind 2014;

Or. en

Amendement 729
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt;

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt en verwelkomt de lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
zoals gepresenteerd door de Europese 
Commissie;

Or. en

Amendement 730
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
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("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen
aantast; wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt;

("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun economische en sociale 
ontwikkeling aantast; wijst erop dat de 
toezegging van de Europese Raad dat na 
2015 alle lidstaten moeten zijn aangesloten 
op de EU-netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt;

Or. en

Amendement 731
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt;

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft zijn afgezonderd ("energie-
eilanden") of relatief slecht met de 
Europese interne energiemarkt zijn 
geïntegreerd, en nog steeds voor een groot 
deel niet zijn aangesloten op de Europese 
gas- en elektriciteitsnetwerken en dat zij 
nog steeds hogere prijzen betalen voor 
energie, hetgeen hun 
concurrentievermogen aantast; wijst erop 
dat de toezegging van de Europese Raad 
dat na 2015 alle lidstaten moeten zijn 
aangesloten op de EU-netwerken zonder 
substantiële investeringen in de 
infrastructuur niet kan worden 
waargemaakt; pleit in dit verband voor de 
snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt;

Or. en
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Amendement 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt;

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt en daarbij zoals 
overeengekomen tijdens de Europese 
Raad van mei prioriteit te geven aan de 
doelstelling om een mate van 
interconnectie te bereiken van ten minste 
10 % van de geïnstalleerde capaciteit;

Or. en

Amendement 733
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 

25. merkt op dat sommige lidstaten alsook 
sommige insulaire en verafgelegen 
gebieden wat energie betreft volledig zijn 
afgezonderd ("energie-eilanden") en nog 
steeds niet zijn aangesloten op de Europese 
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hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt;

gas- en elektriciteitsnetwerken en dat zij 
nog steeds hogere prijzen betalen voor 
energie, hetgeen hun 
concurrentievermogen aantast; wijst erop 
dat de toezegging van de Europese Raad 
dat na 2015 alle lidstaten moeten zijn 
aangesloten op de EU-netwerken zonder 
substantiële investeringen in de 
infrastructuur en in de interconnectie 
tussen deze lidstaten en gebieden en de 
energienetwerken op het Europees 
vasteland niet kan worden waargemaakt; 
pleit in dit verband voor de snelle 
voltooiing van de interne energiemarkt;

Or. el

Amendement 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
wijst erop dat de toezegging van de 
Europese Raad dat na 2015 alle lidstaten 
moeten zijn aangesloten op de EU-
netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan 
worden waargemaakt; pleit in dit verband 
voor de snelle voltooiing van de interne 
energiemarkt;

25. merkt op dat sommige lidstaten wat 
energie betreft volledig zijn afgezonderd 
("energie-eilanden") en nog steeds niet zijn 
aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds 
hogere prijzen betalen voor energie, 
hetgeen hun concurrentievermogen aantast; 
geeft in overweging dat met name deze 
lidstaten kunnen profiteren van energie-
efficiëntiemaatregelen en het inzetten van 
hernieuwbare energiebronnen; wijst erop 
dat de toezegging van de Europese Raad 
dat na 2015 alle lidstaten moeten zijn 
aangesloten op de EU-netwerken zonder 
substantiële investeringen in de 
infrastructuur niet kan worden 
waargemaakt;

Or. en
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Amendement 735
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. onderstreept het aanzienlijke 
potentieel van stadsverwarming en 
-koeling bij het verhogen van de energie-
efficiëntie door warmte te regeneren uit 
de energieproductie in 
warmte/krachtkoppelingsinstallaties, 
afvalverbrandingsinstallaties en 
industriële energieprocessen, die anders 
verloren zouden gaan; merkt op dat dit 
daarnaast ook een geïntegreerde 
oplossing biedt in stedelijke gebieden op 
grond waarvan de EU haar 
afhankelijkheid van energie-invoer kan 
verminderen en de kosten van 
verwarming en koeling betaalbaar kan 
houden voor haar burgers;

Or. en

Amendement 736
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. ondertreept het belang van de 
voltooiing van de zuidelijke gascorridor; 
verwelkomt in dit opzicht het besluit ten 
gunste van de trans-Adriatische 
pijpleiding (TAP) als de meest efficiënte 
en flexibele optie; benadrukt het belang 
van de integratie van de interconnector 
Griekenland-Bulgarije (IGB) en de 
interconnector Griekenland-Italië (IGI) in 
de Europese interne energiemarkt en 
overige relevante infrastructuur om de 
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stroom van aardgas van Zuid-Europa 
naar de Midden-Europese markten te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 737
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. erkent dat de uitbreiding van de 
regels van de interne energiemarkt naar 
Zuidoost- en Oost-Europa onontbeerlijk is 
voor de continuïteit van de 
energievoorziening van de EU en vraagt 
de lidstaten en de Commissie derhalve de 
politieke en financiële steun voor de 
Energiegemeenschap voort te zetten;

Or. en

Amendement 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 
onderzoeken;

Schrappen

Or. en
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Amendement 739
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 
onderzoeken;

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 
onderzoeken en een 
financieringsprogramma op te zetten voor 
onderzoek naar energieopslag;

Or. bg

Amendement 740
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 
onderzoeken;

26. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen voor een passend 
regelgevingskader voor de ontwikkeling 
en beloning van oplossingen voor 
energieopslag, alsmede voor gerelateerde 
O&O-programma’s;

Or. en

Amendement 741
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 
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onderzoeken; onderzoeken; vraagt de Commissie 
bovendien om de uitwisseling van goede 
praktijken en informatie met de VS en 
Canada inzake technologie voor 
koolstofopvang en -opslag op te voeren;

Or. en

Amendement 742
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 
onderzoeken;

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU voor de 
optimale integratie van hernieuwbare 
energiebronnen voor zowel de opslag 
hiervan als ter compensatie van 
fluctuaties in de netspanning en de 
diverse mogelijke technologieën op dit 
vlak te onderzoeken;

Or. de

Amendement 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 
onderzoeken;

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
en de diverse mogelijke technologieën 
voor energieopslag in de EU te 
onderzoeken; beklemtoont de voorname 
rol die elektrische voertuigen kunnen 
spelen bij de opslag van overtollige 
hernieuwbare elektriciteit en het 
evenwicht van energienetwerken in tijden 
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van consumptiepieken en -tekorten;

Or. en

Amendement 744
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 
onderzoeken;

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
en de diverse mogelijke technologieën voor 
energieopslag in de EU te onderzoeken, 
met name met betrekking tot warmte en 
elektriciteit, zulks met het oog op 
ondersteuning van een meer integrale 
benadering van energievraag en -aanbod;

Or. en

Amendement 745
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 
onderzoeken;

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 
onderzoeken, op zijn minst voor 
elektriciteit en warmteopslag in de EU, 
om zo te zorgen voor een meer 
geïntegreerde aanpak van het aanbod van 
en de vraag naar energie;

Or. es



PE523.089v01-00 78/91 AM\1009827NL.doc

NL

Amendement 746
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te 
onderzoeken;

26. verzoekt de Commissie het potentieel 
voor energieopslag in de EU te 
onderzoeken en daarbij de prioriteit te 
verlenen aan technologie die het mogelijk 
maakt om de binnenlandse 
energiebronnen en de diverse mogelijke 
technologieën op dit vlak op een duurzame 
manier te benutten;

Or. es

Amendement 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en 
flexibele infrastructuur voor opwekking, 
transmissie, distributie en opslag van 
energie essentieel zijn voor een stabiele, 
goed geïntegreerde en onderling goed 
verbonden energiemarkt, en onderstreept 
dat grootschalige investeringen moeten 
samengaan met investeringen in 
regionale of zelfs lokale netwerken;

Schrappen

Or. en

Amendement 748
Bernd Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur op alle niveaus in het 
netwerk voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken; herinnert eraan dat door 
middel van een aanpassing van de 
netwerkinfrastructuur de stijgende 
energieprijzen en een grotere 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
kunnen worden tegengegaan; wijst erop 
dat in het kader van het gebruik van 
intelligente technologieën ook rekening 
moet worden gehouden met kwesties 
inzake gegevensbescherming;

Or. de

Amendement 749
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt
met goed gediversifieerde 
aanvoerbronnen, en onderstreept dat 
grootschalige investeringen moeten 
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netwerken; samengaan met investeringen in regionale 
of zelfs lokale netwerken; benadrukt dat 
investeringen in infrastructuur, die 
gericht zijn op de verwezenlijking van 
deze doelstellingen, gedurende elke fase 
van de uitvoering EU-steun moeten 
krijgen overeenkomstig de nieuwe 
richtsnoeren voor trans-Europese 
energie-infrastructuur en de Connecting 
Europe Facility;

Or. en

Amendement 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie, voor 
zowel warmte als elektriciteit, essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

Or. en

Amendement 751
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie
(in het bijzonder grensoverschrijdende 
gas- en elektriciteitsinterconnectoren), 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waar negatieve effecten zoals ongeplande 
krachtstromen worden vermeden;
onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

Or. en

Amendement 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken; stelt in dit opzicht vast dat er 
dankzij de gedecentraliseerde aanvoer van 
hernieuwbare energie minder nieuwe 
transmissielijnen hoeven te worden 
gebouwd, met navenant lagere kosten, 
aangezien gedecentraliseerde 
technologieën, die rechtstreeks 
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geïntegreerd kunnen worden in 
woningen, steden en afgelegen gebieden, 
veel dichter bij de eindgebruiker liggen;

Or. en

Amendement 753
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur en slimme netwerken voor 
opwekking, transmissie, distributie en 
opslag van energie essentieel zijn voor een 
stabiele, goed geïntegreerde en onderling 
goed verbonden energiemarkt, en 
onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

Or. en

Amendement 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
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en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale en lokale 
netwerken; benadrukt in dit verband de 
speciale aandacht die moet worden 
besteed aan de distributie, aangezien 
vanwege de toenemende decentralisatie 
van de energievoorziening de 
investeringsbehoeften verschuiven van 
transmissie- naar distributieniveau;

Or. en

Amendement 755
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie, voor 
zowel warmte als elektriciteit, essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

Or. en

Amendement 756
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken; verwelkomt derhalve de 
Connecting Europe Facility, die tot doel 
heeft de investeringen in trans-Europese 
netwerken te versnellen en via een 
hefboomeffect financiële middelen uit de 
publieke en particuliere sector aan te 
trekken.

Or. en

Amendement 757
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken; is van mening dat de EU en de 
lidstaten financiële steun moeten verlenen 
voor demonstratieprojecten voor die 
technologieën die niet door de markt 
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kunnen worden gesteund;

Or. es

Amendement 758
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken;

27. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande energie-infrastructuur en de 
aanleg van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie essentieel 
zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
en onderstreept dat grootschalige 
investeringen moeten samengaan met 
investeringen in regionale of zelfs lokale 
netwerken; merkt op dat lokale en 
regionale regeringen een belangrijke rol 
hebben te spelen bij de overgang naar een 
koolstofarme economie en bij de 
mogelijkheden om met concrete 
oplossingen te komen door het 
energiebesparende potentieel van 
gebouwen en vervoerssectoren aan te 
boren, alsmede door het 
consumentengedrag te beïnvloeden.

Or. en

Amendement 759
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. herinnert aan de belangrijke 
bijdrage van LNG en LNG-terminals en 
-vloten en aan de EU-energievoorziening 
en pleit voor de versterking van de 
samenwerking met de belangrijkste 
leveranciers en de huidige en toekomstige 
consumenten;

Or. en

Amendement 760
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. onderkent de voordelen van groei 
in verschillende mariene sectoren, 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van offshore 
energie-installaties en winning van 
delfstoffen op zee en het belang om in dit 
verband investeringen aan te trekken; 
wijst er echter op dat bij de 
verwezenlijking van al deze activiteiten 
terdege aandacht moet worden besteed 
aan het vermijden van schade voor het 
milieu; steunt in dit verband de 
ontwikkeling van maritieme ruimtelijke 
ordening (MRO) en geïntegreerd beheer 
van kustgebieden (GBKG) die een middel 
zijn om tot een samenhangend en 
doeltreffend gebruik van mariene ruimte 
te komen;

Or. en

Amendement 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. brengt de conclusies van de 
Europese Raad van 2002 in herinnering, 
waarin werd bepaald dat een niet-bindend 
elektriciteitsinterconnectiestreefcijfer van 
10 % van de nationaal geïnstalleerde 
productiecapaciteit tegen 2005 moest zijn 
bereikt; wijst erop dat het merendeel van 
de lidstaten deze doelstelling niet heeft 
bereikt; gelooft dat een grotere 
interconnectie grensoverschrijdende 
handel mogelijk maakt en de 
mogelijkheden van de EU voor opvang 
van capaciteitsschommelingen vergroot, 
hetgeen resulteert in een efficiëntere 
integratie van hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 762
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. benadrukt dat de 
investeringsbehoeften moeten worden 
verlegd van het transmissie- naar het 
distributieniveau, omdat meer dan 80 % 
van de hernieuwbare energiebronnen is 
aangesloten op de distributienetwerken en 
vanwege de toenemende decentralisatie 
van de energievoorziening;

Or. en
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Amendement 763
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst erop dat kernenergie een van 
de meest rendabele en klimaatvriendelijke 
energiebronnen is en tevens minder 
gevoelig voor schommelingen van de 
brandstofprijzen is; is daarom van oordeel 
dat binnen de energiemix van de EU 
kernenergie onontbeerlijk is om een niet 
van fossiele brandstof afhankelijke 
maatschappij tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 764
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. herinnert eraan dat de 
modernisering van de bestaande energie-
infrastructuur niet enkel betrekking heeft 
op de energievoorzieningsinfrastructuur, 
maar ook op de infrastructuur aan de 
vraagzijde, bijvoorbeeld in bestaande 
gebouwen, die momenteel goed zijn voor 
40% van ons energieverbruik;

Or. es

Amendement 765
Ioannis A. Tsoukalas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. herinnert eraan dat de 
modernisering van de bestaande energie-
infrastructuur niet alleen de 
infrastructuur aan aanbodzijde omvat, 
maar ook de infrastructuur aan 
vraagzijde, met inbegrip van de forse 
hoeveelheid bestaande gebouwen, die 
momenteel 40 % van de 
energieconsumptie van de EU 
vertegenwoordigt.

Or. en

Amendement 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. roept derhalve de Commissie op 
om in de doelstellingen voor het kader 
voor het klimaat- en energiebeleid voor 
2030 een bindend streefcijfer of een reeks 
streefcijfers op te nemen inzake de 
interconnectie van 
elekctriciteitsinfrastructuur op basis van 
een analyse van vergelijkbare voordelen 
voor elk van de lidstaten op het gebied van 
hernieuwbare energie en met het oog op 
de voltooiing van de ‘EU-
supernetinfrastructuur’ die Noord, Zuid, 
Oost en West met elkaar verbindt;

Or. en

Amendement 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) – na subtitel 4

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. constateert dat de EU wereldwijd 
de strengste milieunormen heeft, en 
tegelijk een vergrijzende bevolking en in 
veel lidstaten hoge werkloosheidscijfers 
heeft, en dat de huidige economische 
groei laag of zelfs afwezig is en dat dit 
uitsluitend kan worden gecorrigeerd door 
het concurrentievermogen van de EU te 
vergroten;

Or. en

Amendement 768
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw) – na subtitel 4

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. merkt verder op dat de 
economische activiteit in de EU sinds de 
introductie van het 2020-pakket is 
afgenomen en dat veel van de producten 
die door EU-burgers worden aangeschaft 
en die alleen kunnen worden 
geproduceerd en vervoerd met behulp van 
energie en CO2-productie, worden 
geïmporteerd naar de EU en daarom per
definitie ten koste gaan van het 
concurrentievermogen, de 
werkgelegenheid, de groei en de 
energieconsumptie binnen de EU en 
leiden tot een hogere koolstoflekkage, 
hogere werkloosheid en per saldo hogere 
export van onze emissie naar derde 
landen;

Or. en
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Amendement 769
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. gelooft dat vanwege de 
gedecentraliseerde en lokale aard van 
hernieuwbare energiebronnen, waarbij 
burgers een fundamentele rol spelen, voor 
een gelijk speelveld moet worden gezorgd 
voor communautaire initiatieven, met 
name via coöperaties; hecht er het 
grootste belang aan dat burgers kunnen 
deelnemen aan alle vlakken van de 
energieketen: productie, consumptie en 
detailhandel;

Or. en


