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Amendement 770
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat een open en 
transparante interne markt, waar alle 
bedrijven uit de EU en uit derde landen het 
acquis communautaire op het gebied van 
energie eerbiedigen, kan bijdragen aan 
een sterkere positie van EU-
energieleveranciers ten aanzien van
externe concurrenten;

28. is van mening dat een open en 
transparante interne markt, waar alle 
bedrijven uit de EU en uit derde landen het 
acquis communautaire op het gebied van 
energie eerbiedigen, voor EU-
energieleveranciers voor gelijke 
concurrentievoorwaarden ten opzichte van
energieproducenten in derde landen kan 
zorgen en hun positie kan versterken;

Or. en

Amendement 771
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat een open en 
transparante interne markt, waar alle 
bedrijven uit de EU en uit derde landen het 
acquis communautaire op het gebied van 
energie eerbiedigen, kan bijdragen aan een 
sterkere positie van EU-energieleveranciers 
ten aanzien van externe concurrenten;

28. is van mening dat een open en 
transparante interne markt, waar alle 
bedrijven uit de EU en uit derde landen het 
acquis communautaire eerbiedigen, met 
name op het gebied van energie en milieu, 
kan bijdragen aan een sterkere positie van 
EU-energieleveranciers ten aanzien van 
externe concurrenten;

Or. pt

Amendement 772
Inese Vaidere
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat een open en 
transparante interne markt, waar alle 
bedrijven uit de EU en uit derde landen het 
acquis communautaire op het gebied van 
energie eerbiedigen, kan bijdragen aan een 
sterkere positie van EU-energieleveranciers 
ten aanzien van externe concurrenten;

28. is van mening dat een open en 
transparante interne markt, waar alle 
bedrijven uit de EU en uit derde landen het 
acquis communautaire op het gebied van 
energie eerbiedigen, kan bijdragen aan een 
sterkere positie van EU-energieleveranciers 
ten aanzien van externe concurrenten; 
onderstreept de noodzaak van een beter 
gecoördineerd extern energiebeleid;

Or. en

Amendement 773
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat een open en 
transparante interne markt, waar alle 
bedrijven uit de EU en uit derde landen het 
acquis communautaire op het gebied van 
energie eerbiedigen, kan bijdragen aan een 
sterkere positie van EU-energieleveranciers 
ten aanzien van externe concurrenten;

28. is van mening dat een voltooide, open 
en transparante interne markt, waar alle 
bedrijven uit de EU en uit derde landen het 
acquis communautaire op het gebied van 
energie eerbiedigen, kan bijdragen aan een 
sterkere positie van EU-energieleveranciers 
ten aanzien van externe concurrenten;

Or. de

Amendement 774
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt het belang van dialoog 
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met niet-EU-landen over de 
tenuitvoerlegging van de beginselen zoals 
deze door de EU zijn vastgesteld in 
verband met de bescherming van het 
milieu, het gebruik van groene 
technologieën en het behoud van een 
adequate instandhouding;

Or. bg

Amendement 775
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat de vaststelling van 
bindende streefwaarden voor 
broeikasgasemissies, hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie 
risicokapitaalinvesteringen in 
koolstofarme technologieën zal 
stimuleren, waardoor banen en groei 
worden gecreëerd en voor de Europese 
industrie een concurrentievoordeel op de 
internationale markt wordt gecreëerd;

Or. en

Amendement 776
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. neemt met bezorgdheid kennis van 
de gestaag toenemende verschillen in 
energieprijzen in Europa ten opzichte van 
internationale concurrenten en verzoekt 
de Commissie de gevolgen van elk 
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toekomstig voorstel op het gebied van het 
energie- en klimaatbeleid voor de 
energieprijzen en daarmee het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, met name de energie-intensieve 
industrie, te onderzoeken om negatieve 
gevolgen voor de groei te voorkomen;

Or. de

Amendement 777
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat achterhaalde 
prijsstellingsmechanismen, met name de 
indexering van gascontracten op basis 
van de olieprijs, een efficiënte en 
transparante, door het evenwicht tussen 
vraag en aanbod bepaalde prijsvorming 
voorkomen, waardoor de consumenten 
hoge prijzen moeten betalen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten derhalve alle 
gascontracten te onderzoeken die op 
dergelijke verouderde 
prijsstellingsmechanismen berusten; 
dringt er bij de Commissie op aan 
ondersteuning te bieden bij het verkennen 
van mogelijkheden om nieuwe 
onderhandelingen over die contracten te 
openen, niet alleen bij de eventuele 
verlenging ervan;

Or. en

Amendement 778
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat in het komende 
decennium een aanzienlijke behoefte aan 
investeringen in de energiesector zal 
bestaan vanwege de vervanging van 
bestaande energiecentrales en de 
modernisering van energienetten in de 
nabije toekomst; wijst er met klem op dat 
de waarschijnlijke verhoging van de 
elektriciteitsprijzen niet ten laste mag 
komen van de energiegebruikers en de 
belastingbetalers en dat maatregelen op 
het gebied van energiebesparing en 
efficiënt energiegebruik een centrale rol 
toekomt wanneer het erom gaat de 
energiekosten te verminderen;

Or. en

Amendement 779
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. onderstreept dat marktgebaseerde 
prijsvorming in de energiesector, met 
inbegrip van de internalisering van 
externe kosten, maar met uitsluiting van 
koppeling aan de prijsvorming op derde 
markten, de beste manier is om 
concurrerende prijzen te waarborgen;

Or. en

Amendement 780
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
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Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is er vast van overtuigd dat de 
vermindering van het energieverbruik en 
de energiekosten door efficiënt 
energiegebruik, de verdere ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen, alsook 
onderzoek en innovatie ten behoeve van 
de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën voor een drastische 
reductie van onze CO2-emissies, 
noodzakelijk zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie te 
verhogen en de dringend nodige 
hoogwaardige groei te scheppen, inclusief 
hoogwaardige banen die niet naar landen 
buiten de Unie kunnen worden verplaatst;

Or. en

Amendement 781
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is ervan overtuigd dat een duidelijk 
kader voor 2030 dat bindende 
streefwaarden voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie 
omvat, de particuliere investeringen in 
koolstofarme technologieën na 2020 zal 
stimuleren, waardoor het potentieel voor 
het scheppen van banen in de 
desbetreffende sectoren zal worden 
vergroot; verzoekt de Commissie derhalve 
om in het kader van het Europees 
semester sterker de aandacht te vestigen 
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op het werkgelegenheidspotentieel dat op 
het gebied van koolstofarme technologie 
in de afzonderlijke lidstaten bestaat, 
teneinde de informatievoorziening over 
vaardigheden op dat gebied te verbeteren 
en de partnerschappen tussen de actoren 
op de nationale arbeidsmarkt te 
versterken;

Or. en

Amendement 782
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. dringt er bij de Commissie en met 
name DG Concurrentie op aan om bij 
haar herziening van de richtsnoeren 
inzake staatssteun voor 
milieubescherming gunstige voorwaarden 
voor investeringen op het gebied van 
energie-efficiëntie te introduceren;

Or. en

Amendement 783
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, 
Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. is van oordeel dat de vaststelling 
van ambitieuze streefwaarden de nodige 
impuls zou geven om de economie te doen 
opleven en een eind te maken aan de 
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huidige economische recessie, het 
concurrentievermogen zou vergroten 
doordat de productiekosten voor de zware 
industrie door een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en energie zouden worden 
verlaagd, de kwetsbaarheid voor 
schommelingen van de energieprijzen op 
de wereldmarkt zou verminderen, voor 
een stabieler investeringsklimaat zou 
zorgen en zou waarborgen dat de EU een 
leidende rol blijft spelen in de sector 
geavanceerde duurzame technologie en 
als voortrekker een concurrentievoordeel 
geniet;

Or. en

Amendement 784
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. verzoekt de Commissie de door 
haar voorgestelde reeks belangrijke 
werkgelegenheidsacties voor de 
koolstofarme economie ten uitvoer te 
leggen en een sterker gebruik van de op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau en 
voor de particuliere sector beschikbare 
financiële instrumenten voor slimme 
investeringen op het gebied van 
koolstofarme technologie te bevorderen, 
bijvoorbeeld door met de Europese 
Investeringsbank te overleggen over een 
verdere verhoging van haar vermogen om 
leningen te verstrekken op het gebied van 
hulpbronnenefficiëntie en hernieuwbare
energie;

Or. en
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Amendement 785
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. onderstreept dat de bouwsector 
40% van het bruto energieverbruik in de 
EU voor zijn rekening neemt en dat 
volgens het Internationaal 
Energieagentschap 80% van het 
energiebesparingspotentieel in de 
bouwsector en 50% van dat in de 
industriële sector niet wordt benut; ziet 
hier een aanzienlijk potentieel voor de 
verlaging van energierekeningen en voor 
het scheppen van banen in de EU die niet 
naar landen daarbuiten kunnen worden 
verplaatst;

Or. en

Amendement 786
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen;
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen;
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
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plaatsen buiten de EU te voorkomen, met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

plaatsen buiten de EU te voorkomen, zoals 
de instelling van een maatregel aan de 
grenzen van de Unie voor de 
doorberekening van CO2-emissies, met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

Or. fr

Amendement 787
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen, met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen (zoals 
de invoering van een mechanisme voor de 
doorberekening van CO2-emissies), met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

Or. en
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Amendement 788
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen;
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen, met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen;
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen;

Or. fr

Amendement 789
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen;
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beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten 
naar plaatsen buiten de EU te voorkomen, 
met bijzondere aandacht voor 
aanvullende scenario's waarin er slechts 
beperkte of geen verdere mondiale 
maatregelen worden genomen om de 
CO2-uitstoot te beperken;

Or. en

Amendement 790
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen, met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om de politieke klimaat- en 
milieudoelstellingen verenigbaar te 
maken met het behoud van het 
concurrentievermogen van de industrie en 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen, met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

Or. en
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Amendement 791
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen, met
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen; is 
van mening dat concurrerende energie-
en grondstoffenprijzen gewaarborgd 
moeten blijven in CO2-lekkende sectoren, 
waarbij tevens de beste beschikbare 
technieken (BBT) moeten worden 
toegepast; acht het met het oog op de 
moeilijkheden in de staalindustrie zinvol 
om metallurgische cokes in de regeling 
voor de emissiehandel te scheiden van 
andere fossiele brandstoffen; is van 
mening dat er bij de beoordeling 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's moet zijn waarin er slechts 
beperkte of geen verdere mondiale 
maatregelen worden genomen om de CO2-
uitstoot te beperken;

Or. fi

Amendement 792
Konrad Szymański, Niki Tzavela
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen, met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
particuliere en industriële gebruikers te 
waarborgen en het weglekken van CO2 te 
voorkomen; verzoekt de Commissie 
derhalve zo spoedig mogelijk met een 
aanvullende beoordeling te komen alsook 
met aanbevelingen inzake nadere 
maatregelen om het risico op 
koolstoflekkage door de verplaatsing van 
productiefaciliteiten en investeringen naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen, met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

Or. en

Amendement 793
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte structuren van de 
energiemarkt, teneinde redelijk geprijsde 
elektriciteit voor consumenten alsook een 
redelijk rendement voor investeerders te 
waarborgen en het weglekken van CO2 te 
voorkomen;
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verplaatsing van productiefaciliteiten 
naar plaatsen buiten de EU te voorkomen, 
met bijzondere aandacht voor 
aanvullende scenario's waarin er slechts 
beperkte of geen verdere mondiale 
maatregelen worden genomen om de 
CO2-uitstoot te beperken;

Or. en

Amendement 794
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten 
naar plaatsen buiten de EU te voorkomen, 
met bijzondere aandacht voor 
aanvullende scenario's waarin er slechts 
beperkte of geen verdere mondiale 
maatregelen worden genomen om de 
CO2-uitstoot te beperken;

29. roept de Commissie op een studie te 
voor te leggen met een analyse van nieuwe 
en kostenefficiënte marktstructuren 
teneinde een hoog percentage variabele 
hernieuwbare energiebronnen te 
integreren door te onderzoeken waar 
belemmeringen bestaan voor 
transparante, op kosten gebaseerde 
consumentenprijzen voor elektriciteit, 
teneinde de consumenten volledig in het 
genot te doen komen van de voordelen 
van een geliberaliseerde energiemarkt;

Or. en

Amendement 795
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen, met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
betaalbare energie voor consumenten en 
de industrie te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen, met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

Or. en

Amendement 796
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen;
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten 

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren (zoals een 
optimalisatie van de energiebesparingen), 
teneinde hernieuwbare energiebronnen te 
integreren om zo de bestaande knelpunten 
voor een transparante prijsstelling op het 
gebied van elektriciteit te identificeren en 
ervoor te zorgen dat de consumenten ten 
volle kunnen profiteren van de voordelen
van een werkelijk geliberaliseerde 
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naar plaatsen buiten de EU te voorkomen, 
met bijzondere aandacht voor 
aanvullende scenario's waarin er slechts 
beperkte of geen verdere mondiale 
maatregelen worden genomen om de 
CO2-uitstoot te beperken;

energiemarkt;

Or. es

Amendement 797
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productiefaciliteiten naar 
plaatsen buiten de EU te voorkomen, met 
bijzondere aandacht voor aanvullende 
scenario's waarin er slechts beperkte of 
geen verdere mondiale maatregelen 
worden genomen om de CO2-uitstoot te 
beperken;

29. roept de Commissie op een studie te 
verrichten met een analyse van nieuwe en 
kostenefficiënte marktstructuren, teneinde 
zo laag mogelijke elektriciteitsprijzen voor 
consumenten te waarborgen en het 
weglekken van CO2 te voorkomen; 
verzoekt de Commissie derhalve zo 
spoedig mogelijk met een aanvullende 
beoordeling te komen alsook met 
aanbevelingen inzake nadere maatregelen 
om, met name voor energie-intensieve 
sectoren, het risico op koolstoflekkage 
door de verplaatsing van 
productiefaciliteiten naar plaatsen buiten 
de EU te voorkomen door rekening te 
houden met de internationale context;

Or. en

Amendement 798
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie een studie 
te laten verrichten om de totale kosten van 
het energiesysteem, de effecten van 
verschillende energiebronnen en de 
impact daarvan op de toereikendheid van 
de elektriciteitsopwekking op lange 
termijn te analyseren;

Or. en

Amendement 799
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. bepleit dat het gasprijsmechanisme 
wordt losgekoppeld van de olie-indexering 
en dat er flexibelere alternatieven worden 
gezocht, met inachtneming van de vrijheid 
van commerciële transactie;

Or. fr

Amendement 800
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. acht het noodzakelijk om prioriteit 
te geven aan het waarborgen van 
betaalbare energieprijzen voor 
huishoudens, bedrijven en de industrie; 
dringt er bij de Commissie op aan om bij 
de vaststelling van nieuwe maatregelen op 
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het gebied van energie en 
klimaatverandering rekening te houden 
met de belangen van deze gebruikers;

Or. en

Amendement 801
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. merkt op dat het weglekken van 
CO2 zich niet beperkt tot emissies van 
bestaande installaties, maar ook 
betrekking heeft op toekomstige 
investeringsbeslissingen, aangezien 
ondernemingen zouden kunnen afzien 
van investeringen in installaties in de EU; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
op aan om bij de uitwerking van het kader 
voor 2030 oplossingen uit te sluiten die in 
een verhoging van de energieprijzen of 
een intensivering van het weglekken van 
CO2 kunnen resulteren;

Or. en

Amendement 802
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. wijst erop dat er bij kosteloze 
toewijzing van emissierechten wordt 
voorbijgegaan aan de economische 
redenen voor de doorberekening van 
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CO2-emissies in de prijzen voor 
producten; merkt op dat in het kader van 
een recentelijk in opdracht van de 
Europese Commissie verrichte studie geen 
aanwijzingen voor het weglekken van 
CO2 tijdens de afgelopen twee 
handelsperioden van het ETS zijn 
gevonden; beklemtoont dat een deel van 
de opbrengsten van de ETS-veilingen 
dient te worden gereserveerd voor 
kapitaalintensieve investeringen in 
baanbrekende technologieën in energie-
intensieve sectoren of voor de bevordering 
van andere manieren om banen te 
scheppen, bijvoorbeeld door middel van 
een vermindering van de belasting op 
arbeid, teneinde het potentiële 
toekomstige risico van het weglekken van 
CO2 te beperken;

Or. en

Amendement 803
Konrad Szymański, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. benadrukt dat de energieprijzen 
voor de burgers en voor industriële 
klanten een groot deel van hun 
huishoudelijke kosten respectievelijk 
productiekosten uitmaken en dat in het 
algemeen gesproken de energieprijzen 
bepalend zijn voor het 
concurrentievermogen van entiteiten in de 
EU ten opzichte van mededingers in 
andere ontwikkelde landen in de wereld;

Or. en
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Amendement 804
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen;
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU;
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie;

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen;
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU;
Concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie en aan de 
ontwikkeling van wetenschappelijke en 
technische partnerschappen met haar 
internationale partners;

Or. fr

Amendement 805
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie;

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie; verzoekt 
de Commissie om binnen het 
industriebeleid een strategie voor 
hernieuwbare energie in te dienen die het 
hele bereik, van onderzoek en 
ontwikkeling tot en met financiering, 
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beslaat;

Or. de

Amendement 806
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie;

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan de prijzen van energie, O&O 
en innovatie;

Or. fi

Amendement 807
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet
verlenen aan O&O en innovatie;

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie,
verbetering van industriële processen en 
het voorkomen van de instelling van 
algemene en lastenverzwarende bindende 
streefwaarden; wijst er tevens op dat hun 
economieën veel sneller groeien dan die 
van de EU; concludeert dat de EU prioriteit 
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moet verlenen aan O&O en innovatie;

Or. en

Amendement 808
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie;

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU O&O en innovatie 
moet bevorderen en moet voortbouwen op 
haar voortrekkersrol op het gebied van 
groene technologie;

Or. en

Amendement 809
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. merkt op dat de belangrijkste
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie en met 
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verlenen aan O&O en innovatie; name aan het scheppen van Europese 
toegevoegde waarde voor de ontwikkeling 
en productie op de interne markt van 
technologieën en producten op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, alsook aan het tempo waarmee 
onderzoek en innovatie inzake energie in 
producten en diensten worden omgezet;

Or. en

Amendement 810
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie;

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O, innovatie en de 
verhoging van de productiviteit van 
industriële processen; herinnert eraan dat 
uit recente gegevens blijkt dat de EU 
weliswaar nog nipt op kop ligt in de 
mondiale race op het gebied van schone 
technologie, maar dat de VS en China 
hun achterstand snel aan het inlopen zijn; 
roept de Commissie en de lidstaten 
derhalve op hun investeringen in en steun 
voor groene producten en diensten uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 811
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie;

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie voor 
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 812
Paul Rübig, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie;

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie; is 
derhalve van mening dat met name 
opbrengsten uit de verkoop van ETS-
certificaten in de toekomst voor 100 % 
moeten worden aangewend om 
investeringen in innovatie in de 
koolstofarme sector mogelijk te maken en 
om indirecte koolstofkosten te 
voorkomen;

Or. de
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Amendement 813
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie;

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën veel 
sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU O&O en innovatie
prioritair moet ondersteunen;

Or. es

Amendement 814
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
wijst er tevens op dat hun economieën 
veel sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie;

30. merkt op dat de belangrijkste 
concurrenten van de EU op de mondiale 
markt grote nadruk leggen op 
technologische ontwikkelingen, innovatie 
en verbetering van industriële processen; 
concludeert dat de EU prioriteit moet 
verlenen aan O&O en innovatie en dat de 
vaststelling van streefwaarden voor de 
lange termijn stimulansen biedt voor de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën;

Or. en
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Amendement 815
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. wijst op de gevolgen die 
vergroenende componenten hebben voor 
de prijzen van energieproducten en 
benadrukt dat er met die gevolgen 
rekening moet worden gehouden bij het 
sluiten van overeenkomsten tussen EU en 
niet-EU-landen;

Or. bg

Amendement 816
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. is van mening dat de nodige 
innovatie alleen zal worden gerealiseerd 
indien particuliere ondernemingen 
hiervoor voldoende middelen kunnen 
uittrekken en deze niet worden besteed 
aan onnodige kosten als gevolg van 
bezwarende wetgeving; roept ertoe op om 
bij het nastreven van toekomstige EU-
doelstellingen ten volle rekening te 
houden met kosteneffectiviteit;

Or. en

Amendement 817
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Hannu Takkula, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. spoort de Commissie aan de 
ontwikkeling van geavanceerde 
biobrandstoffen van hogere kwaliteit voor 
de transportsector te bevorderen, teneinde 
het algehele concurrentievermogen van 
de Europese economie te vergroten zonder 
dat extra investeringen in nieuwe 
infrastructuur nodig zijn;

Or. en

Amendement 818
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. erkent dat de sector hernieuwbare 
energie een ondersteunende rol speelt 
voor andere economische sectoren in 
Europa, zoals de metaalindustrie, de 
sector elektrische en elektronische 
apparatuur, de IT-sector, de bouw, de 
vervoersector en de financiële 
dienstensector; betreurt dat er geen 
specifiek industriebeleid is dat is 
afgestemd op de behoeften van deze snel 
groeiende sector die tal van banen in de 
Europese economie creëert; dringt er bij 
de Commissie op aan een industriële 
strategie voor hernieuwbare-
energietechnologieën te ontwikkelen die 
ook op belanghebbenden op regionaal en 
lokaal niveau is gericht en de nadruk legt 
op technologische innovatie, knelpunten 
in de toeleveringsketen en financiering; 

Or. en
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Amendement 819
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijs in de natuurwetenschappen, 
technische en ingenieurswetenschappen 
en wiskunde ten behoeve van de 
energiesector te bevorderen en 
onderwijsinstellingen te financieren die 
geschoolde werkkrachten en de volgende 
generatie van wetenschappers en 
innoveerders kunnen opleiden, die ertoe 
zullen bijdragen de doelstelling van een 
op energiegebied zelfvoorzienend en 
duurzaam Europa te verwezenlijken; 
herinnert in dit verband aan de 
belangrijke rol die het programma 
Horizon 2020 en het Europees Instituut 
voor innovatie spelen bij het dichten van 
de kloof tussen onderzoek, onderwijs en 
toegepaste innovatie in de energiesector;

Or. en

Amendement 820
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. wijst erop dat de benutting van 
CCS noodzakelijk zou kunnen zijn om de 
doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 
2050 op kosteneffectieve wijze terug te 
dringen te verwezenlijken, met name voor 
de industriële sectoren die het meeste CO2 
uitstoten en geconfronteerd worden met 
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een sterke internationale concurrentie;
verzoekt de Commissie om de nodige 
maatregelen te treffen om deze 
technologie te ontwikkelen en daarbij 
rekening te houden met het werkelijke 
potentieel ervan;

Or. fr

Amendement 821
Ivo Belet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Alojz Peterle, Sophie Auconie, Françoise 
Grossetête, Mathieu Grosch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Commissie onderzoek 
te doen naar een evenredige en niet-
discriminerende 
koolstofcompensatieregeling als bedoeld 
in Richtlijn 2009/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
waarbij de negatieve externe gevolgen van 
productie en vervoer worden 
geïnternaliseerd, bijvoorbeeld in de vorm 
van een Europese belastingaanpassing bij 
invoer die door de lidstaten wordt geheven 
op geïmporteerde producten en wordt 
berekend op basis van de koolstofkosten 
voor de hele levenscyclus van die 
producten, en die wordt aangevuld door 
een restitutieregeling bij uitvoer; 
benadrukt dat een 
koolstofcompensatieregeling die van 
toepassing is op ingevoerde producten 
alleen in overeenstemming is met de 
WTO-regels als de koolstofbelasting ook 
voor soortgelijke producten geldt en niet 
rechtstreeks wordt opgelegd aan 
producenten of vervoerders; erkent dat 
een belastingaanpassing bij invoer 
vanwege de ingewikkelde toepassing in de 
praktijk op zorgvuldige wijze moet worden 
ontworpen en geleidelijk dient te worden 
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ingevoerd in overeenstemming met de 
internationale handelsovereenkomsten, 
bijvoorbeeld via een proefproject in 
sectoren die op de interne markt het meest 
zijn onderworpen aan milieuheffingen; is 
ervan overtuigd dat een 
belastingaanpassing bij invoer zowel ten 
goede zou komen aan het 
concurrentievermogen van Europese 
bedrijven als aan de ecologische 
duurzaamheid van de productie en het 
vervoer op internationaal niveau; wijst 
erop dat de inkomsten uit de 
belastingaanpassing bij invoer zouden 
kunnen worden gebruikt om belastingen 
te verlagen, inzonderheid de belasting op 
arbeid, en/of om de ontwikkeling van 
duurzame technologie te steunen;

Or. en

Amendement 822
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. wijst met nadruk op het risico van 
het "weglekken" van koolstofarme 
technologie uit Europa als gevolg van 
onzekerheid over de ambities van de EU 
ten aanzien van een verdere vermindering 
van de CO2-emissies; merkt in dit 
verband op dat het aandeel van de EU in 
de wereldwijde octrooien op het gebied 
van koolstofarme technologie inmiddels 
slechts een derde bedraagt, tegenover 
bijna de helft in 1999;

Or. en
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Amendement 823
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. is bezorgd dat het huidige EU-
beleid, dat erop is gericht om van 
hernieuwbare energietechnologieën onze 
primaire energievoorzieningsbron te 
maken, ertoe kan leiden dat de Europese 
industrie, als dat beleid geen navolging 
door andere belangrijke wereldspelers 
vindt, in gevaarlijke mate aan 
concurrentievermogen verliest ten 
opzichte van economieën die hun 
energievoorziening in aanzienlijke mate 
blijven baseren op fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 824
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. is derhalve van mening dat een 
verdere verhoging van de EU-doelstelling 
voor emissiereductie moet worden 
voorafgegaan door een mondiale 
overeenkomst die een rechtvaardige 
verdeling van de verantwoordelijkheden 
tussen de ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden garandeert, waarbij 
met name vele van de laatstgenoemde 
landen hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen omdat zij in rap tempo tot leden 
van de groep van grootste vervuilers ter 
wereld uitgroeien;

Or. en
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Amendement 825
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. nodigt de Commissie uit een methode 
te ontwikkelen om de concurrentie tussen 
de EU en haar grootste concurrenten te 
meten, die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn 
op begrotingsbeleid, O&O, innovatie, 
energieprijzen voor de industrie en 
administratieve lasten;

Schrappen

Or. en

Amendement 826
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. nodigt de Commissie uit een methode 
te ontwikkelen om de concurrentie tussen 
de EU en haar grootste concurrenten te 
meten, die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn 
op begrotingsbeleid, O&O, innovatie, 
energieprijzen voor de industrie en 
administratieve lasten;

Schrappen

Or. en

Amendement 827
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. nodigt de Commissie uit een methode 
te ontwikkelen om de concurrentie tussen 
de EU en haar grootste concurrenten te 
meten, die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn 
op begrotingsbeleid, O&O, innovatie, 
energieprijzen voor de industrie en 
administratieve lasten;

Schrappen

Or. en

Amendement 828
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. nodigt de Commissie uit een methode 
te ontwikkelen om de concurrentie tussen 
de EU en haar grootste concurrenten te 
meten, die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn 
op begrotingsbeleid, O&O, innovatie, 
energieprijzen voor de industrie en 
administratieve lasten;

31. nodigt de Commissie uit een methode 
te ontwikkelen om de concurrentie tussen 
de EU en haar grootste concurrenten te 
meten, die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn 
op begrotingsbeleid, O&O, innovatie, 
energieprijzen voor de industrie en 
administratieve lasten; onderstreept dat 
zoveel mogelijk moet worden vermeden 
dat het beleid inzake energie en milieu 
een extra regelgevingslast vormt voor 
ondernemingen, die niet gerechtvaardigd 
wordt door het belang van de consument;

Or. fr

Amendement 829
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. nodigt de Commissie uit een methode 
te ontwikkelen om de concurrentie tussen 
de EU en haar grootste concurrenten te 
meten, die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn 
op begrotingsbeleid, O&O, innovatie,
energieprijzen voor de industrie en 
administratieve lasten;

31. nodigt de Commissie uit een methode 
te ontwikkelen om de concurrentie tussen 
de EU en haar grootste concurrenten te 
meten, die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn 
op begrotingsbeleid, O&O, innovatie, 
energieprijzen voor de industrie en 
administratieve lasten; benadrukt dat in 
deze methode in ruimere mate rekening 
moet worden gehouden met de externe 
kosten van de klimaatverandering, met 
inbegrip van de kosten voor milieu, 
volksgezondheid en ecosystemen;

Or. en

Amendement 830
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. nodigt de Commissie uit een methode 
te ontwikkelen om de concurrentie tussen 
de EU en haar grootste concurrenten te 
meten, die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn 
op begrotingsbeleid, O&O, innovatie, 
energieprijzen voor de industrie en 
administratieve lasten;

31. nodigt de Commissie uit een methode 
te ontwikkelen om de concurrentie tussen 
de EU en haar grootste concurrenten te 
meten, die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn 
op begrotingsbeleid, uitvoer van 
technologie, onderzoekers en 
hooggekwalificeerde werknemers, O&O, 
innovatie, energieprijzen voor de industrie 
en administratieve lasten;

Or. en

Amendement 831
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. nodigt de Commissie uit een methode 
te ontwikkelen om de concurrentie tussen 
de EU en haar grootste concurrenten te 
meten, die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn 
op begrotingsbeleid, O&O, innovatie, 
energieprijzen voor de industrie en 
administratieve lasten;

31. nodigt de Commissie uit een methode 
uit te werken om de concurrentie tussen de 
EU en haar grootste concurrenten te meten, 
die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn op 
begrotingsbeleid, de intensiteit van 
onderzoek en ontwikkeling, energieprijzen 
voor de industrie, milieu- en energiebeleid, 
het loon- en productiviteitsniveau, 
geologische omstandigheden, 
infrastructuur en andere relevante 
factoren;

Or. en

Amendement 832
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. wijst op de belangrijke rol van 
kmo's als aanjagers van economische 
groei in de EU en roept de Commissie en 
de lidstaten op een gunstig klimaat te 
scheppen voor investeringen van kmo's in 
energiebesparende technologieën en om 
deze investeringen tevens actief te 
bevorderen;

Or. bg

Amendement 833
Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om bij de vaststelling van het voorgestelde 
beleidskader voor klimaat en energie voor 
2030 rekening te houden met het feit dat 
de schaliegasproductie in de VS een 
revolutie in de mondiale 
energievoorziening heeft teweeggebracht 
en tot een significante vermindering van 
de broeikasgasemissies heeft geleid; is 
ervan overtuigd dat schaliegas potentiële 
kansen voor Europa biedt en op veilige en 
ecologisch verantwoorde wijze kan 
worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 834
Konrad Szymański, Niki Tzavela, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
een zorgvuldige afweging te maken tussen 
het effect van het nieuwe beleid in termen 
van het geraamde aantal "groene banen" 
dat het oplevert en van het verlies aan 
concurrentievermogen en bestaande 
banen in andere sectoren, waarbij 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan zware industrietakken en rekening 
moet worden gehouden met de 
verschillende omstandigheden in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 835
Anna Rosbach
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie, in het bijzonder 
met het oog op eventuele door de EU te 
sluiten vrijhandelsovereenkomsten en met 
name in het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de 
VS, waar de energieprijzen aanzienlijk zijn 
gedaald terwijl de Amerikaanse 
inspanningen om de broeikasgasemissies 
terug te dringen geen gelijke tred houden 
met de vooruitgang die reeds in de EU is 
geboekt;

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie, in het bijzonder 
met het oog op eventuele door de EU te 
sluiten vrijhandelsovereenkomsten en met 
name in het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de 
VS, waar de energieprijzen zijn gedaald;

Or. en

Amendement 836
Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie, in het bijzonder 
met het oog op eventuele door de EU te 
sluiten vrijhandelsovereenkomsten en met 
name in het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de 
VS, waar de energieprijzen aanzienlijk zijn 
gedaald terwijl de Amerikaanse 
inspanningen om de broeikasgasemissies 
terug te dringen geen gelijke tred houden 
met de vooruitgang die reeds in de EU is 
geboekt;

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie voordat de EU 
vrijhandelsovereenkomsten sluit, met name 
in het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP) waarover 
thans gesprekken gaande zijn met de VS, 
waar de energieprijzen aanzienlijk zijn 
gedaald terwijl de Amerikaanse 
inspanningen om de broeikasgasemissies 
terug te dringen geen gelijke tred houden 
met de vooruitgang die reeds in de EU is 
geboekt;
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Or. en

Amendement 837
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie, in het bijzonder 
met het oog op eventuele door de EU te 
sluiten vrijhandelsovereenkomsten en met 
name in het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de 
VS, waar de energieprijzen aanzienlijk 
zijn gedaald terwijl de Amerikaanse 
inspanningen om de broeikasgasemissies 
terug te dringen geen gelijke tred houden 
met de vooruitgang die reeds in de EU is 
geboekt;

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid op transparante wijze gericht 
moet zijn op de comparatieve krachten en 
zwakheden van de Europese economie, in 
het bijzonder met het oog op eventuele 
door de EU te sluiten 
vrijhandelsovereenkomsten en met name in 
het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP);

Or. en

Amendement 838
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie, in het bijzonder 
met het oog op eventuele door de EU te 
sluiten vrijhandelsovereenkomsten en met 
name in het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de 

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie; spreekt zich 
derhalve uit voor een ambitieus en 
samenhangend kader dat prikkels biedt 
voor investeringen in innovatie 
technologieën, onderzoek en ontwikkeling 
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VS, waar de energieprijzen aanzienlijk 
zijn gedaald terwijl de Amerikaanse 
inspanningen om de broeikasgasemissies 
terug te dringen geen gelijke tred houden 
met de vooruitgang die reeds in de EU is 
geboekt;

stimuleert en zodoende het 
concurrentievermogen van de EU 
versterkt; 

Or. en

Amendement 839
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie, in het bijzonder 
met het oog op eventuele door de EU te 
sluiten vrijhandelsovereenkomsten en met 
name in het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de 
VS, waar de energieprijzen aanzienlijk 
zijn gedaald terwijl de Amerikaanse 
inspanningen om de broeikasgasemissies 
terug te dringen geen gelijke tred houden 
met de vooruitgang die reeds in de EU is 
geboekt;

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie, in het bijzonder 
met het oog op eventuele door de EU te 
sluiten vrijhandelsovereenkomsten, ook 
rekening houdend met de maatregelen die 
worden genomen om de 
broeikasgasemissies terug te dringen en de 
economische resultaten van die 
maatregelen;

Or. en

Amendement 840
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló 
Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
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EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie, in het bijzonder 
met het oog op eventuele door de EU te 
sluiten vrijhandelsovereenkomsten en met 
name in het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de 
VS, waar de energieprijzen aanzienlijk zijn 
gedaald terwijl de Amerikaanse 
inspanningen om de broeikasgasemissies 
terug te dringen geen gelijke tred houden 
met de vooruitgang die reeds in de EU is 
geboekt;

EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie, in het bijzonder 
met het oog op eventuele door de EU te 
sluiten vrijhandelsovereenkomsten en met 
name in het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de 
VS, waar de energieprijzen aanzienlijk zijn 
gedaald terwijl de Amerikaanse 
inspanningen om de broeikasgasemissies 
terug te dringen geen gelijke tred houden 
met de vooruitgang die reeds in de EU is 
geboekt, hoewel de koolstofprijs in 
Californië momenteel meer dan het 
dubbele bedraagt van die in de EU;

Or. en

Amendement 841
Konrad Szymański, Niki Tzavela, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie, in het bijzonder 
met het oog op eventuele door de EU te 
sluiten vrijhandelsovereenkomsten en met 
name in het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de 
VS, waar de energieprijzen aanzienlijk zijn 
gedaald terwijl de Amerikaanse 
inspanningen om de broeikasgasemissies 
terug te dringen geen gelijke tred houden 
met de vooruitgang die reeds in de EU is 
geboekt;

32. benadrukt met klem dat een toekomstig 
EU-beleid gericht moet zijn op de 
comparatieve krachten en zwakheden van 
de Europese economie, in het bijzonder 
met het oog op eventuele door de EU te 
sluiten vrijhandelsovereenkomsten en met 
name in het licht van de geplande 
vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de 
VS, waar de energieprijzen en de CO2-
emissies aanzienlijk zijn gedaald (ten 
gevolge van de 'schaliesgasrevolutie');

Or. en
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Amendement 842
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. onderstreept dat de winning en het 
toenemende gebruik van aardgas in de VS 
heeft geresulteerd in een toestroom van 
steenkool vanuit de VS op de Europese 
markt; benadrukt dat 
elektriciteitsopwekking uit steenkool 
momenteel als gevolg van de lage ETS-
prijs concurrerender is dan de opwekking 
van elektriciteit uit aardgas; wijst erop dat 
de overschakeling van kolen op aardgas 
in de VS tussen 2005 en 2012 tot een 
daling van de CO2-emissies in de VS heeft 
geleid, die volgens de Amerikaanse 
Energy Information Administration het 
laagste niveau hebben bereikt sinds 1994;

Or. en

Amendement 843
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. benadrukt het essentiële belang 
van investeringen in de "no-regret"-
opties energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energie en energieinfrastructuren voor 
het versterken van de economie, het 
creëren van duurzame groei en 
werkgelegenheid en stabiele en betaalbare 
energieprijzen voor de Europese 
consumenten;

Or. de
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Amendement 844
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. neemt met bezorgdheid kennis van 
de roep om de instelling van een 
mechanisme voor belastingaanpassing bij 
invoer in de EU; meent dat een dergelijk 
instrument niet alleen economische groei 
en innovatie zou afremmen, maar ook 
negatieve gevolgen voor het nemen van 
maatregelen tegen klimaatverandering 
zou hebben;

Or. en

Amendement 845
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. is er sterk van overtuigd dat 
hernieuwbare energie rechtstreeks 
verband houdt met nieuwe banen en 
economische groei, met name als het 
erom gaat hoogwaardige banen in Europa 
te behouden; onderstreept dat de 
streefwaarde voor hernieuwbare 
energiebronnen het meeste potentieel 
biedt om de langetermijnontwikkeling van 
arbeidsplaatsen in de high-techsector aan 
te zwengelen;

Or. en
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Amendement 846
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te maken van de totale 
kosten van het energiesysteem, de effecten 
van verschillende energiebronnen en de 
impact daarvan op de toereikendheid van 
de elektriciteitsopwekking op lange 
termijn;

Or. en

Amendement 847
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. benadrukt dat de economische 
voorspelbaarheid in de EU in gevaar 
wordt gebracht door de gevolgen van de 
klimaatverandering, zoals extreme 
weersomstandigheden en natuurrampen; 
wijst erop dat de financiële kosten van 
indekking van risico's zullen worden 
verhoogd door de voortschrijdende 
klimaatverandering; verzoekt de 
Commissie derhalve de uitbreiding van 
het rampenrisicobeheer in de EU, met 
name rekening houdend met de aspecten 
van de economische kosten van 
natuurrampen en de financiële kosten van 
indekking van risico's, verder te 
bevorderen;

Or. de
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Amendement 848
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. beklemtoont dat de uit het EU-ETS 
voortvloeiende directe en indirecte 
kostenstijgingen voor energie-intensieve 
takken van industrie volledig moeten 
worden gecompenseerd, totdat op 
mondiaal niveau gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand zijn 
gebracht; is echter van mening dat dit niet 
tot verschillen in concurrentievermogen 
tussen de lidstaten mag leiden, zodat een 
dergelijke maatregel in het kader van een 
EU-regeling door de lidstaten ten uitvoer 
dient te worden gelegd;

Or. en

Amendement 849
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. onderstreept dat de energieprijzen 
van regio tot regio verschillen, al 
naargelang de geologische, politieke en 
fiscale omstandigheden, en dat lage 
energieprijzen het best kunnen worden 
gewaarborgd door volledig gebruik te 
maken van de eigen duurzame 
energiebronnen van de EU;

Or. en
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Amendement 850
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. constateert dat de EU een 
continent met een beperkte voorraad 
hulpbronnen is en dat de EU ongeveer 
60% van het door haar verbruikte 
aardgas, meer dan 80% van de verbruikte 
olie en bijna 50% van de voor de 
energieproductie gebruikte steenkool 
importeert; dringt er in dit verband op aan 
een kader voor 2030 vast te stellen waarin 
sterk de nadruk wordt gelegd op 
duurzame en hernieuwbare 
energiebronnen in de EU;

Or. en

Amendement 851
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 quater. pleit voor de oprichting van een 
Europees waarnemingscentrum voor 
energie dat wordt belast met de taak om 
de energieprijzen en de bestanddelen 
daarvan te beoordelen en desbetreffende 
informatie transparant te maken en ter 
beschikking te stellen aan alle 
eindgebruikers en investeerders; wenst 
dat het waarnemingscentrum daarnaast 
in overeenstemming met de Europese en 
nationale langtermijndoelstellingen voor 
het koolstofarmer maken van de economie 
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aanbevelingen uitbrengt over de manier 
waarop gebruikers van zo laag mogelijke 
energieprijzen kunnen profiteren;

Or. en

Amendement 852
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Erkenning van de verschillen in 
capaciteit van de lidstaten

Benutting van het volledige potentieel van 
alle lidstaten

Or. en

Amendement 853
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het BBP van een land, de
resultaten bij de vermindering van emissies 
sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en 
het potentieel voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de resultaten bij de 
vermindering van emissies sinds 1990, het 
economisch potentieel en het potentieel 
voor hernieuwbare energiebronnen en 
energie-efficiëntie;

Or. en
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Amendement 854
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het BBP van een land, de 
resultaten bij de vermindering van emissies 
sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en 
het potentieel voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het BBP van een land, de 
resultaten bij de vermindering van emissies 
sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en 
het potentieel voor hernieuwbare 
energiebronnen en binnen de Unie gelegen 
energievoorraden, alsook energie-
efficiëntie;

Or. en

Amendement 855
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 
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gehouden met het BBP van een land, de 
resultaten bij de vermindering van emissies 
sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en 
het potentieel voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

gehouden met het BBP van een land, de 
resultaten bij de vermindering van emissies
in het kader van de Kioto-overeenkomst, 
emissies per hoofd van de bevolking, het 
economisch potentieel en het potentieel 
voor hernieuwbare energiebronnen en 
binnen de Unie gelegen 
energievoorraden, alsook energie-
efficiëntie;

Or. en

Amendement 856
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het BBP van een land, de 
resultaten bij de vermindering van emissies 
sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en 
het potentieel voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers, gelet op de huidige 
economische situatie en het 
ondernemingsklimaat in met name de 
lidstaten die worstelen met enorme 
begrotingsproblemen, en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het BBP van een land, de 
resultaten bij de vermindering van emissies 
sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en 
het potentieel voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

Or.el

Amendement 857
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33
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Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het BBP van een land, de 
resultaten bij de vermindering van emissies 
sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en 
het potentieel voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers zodat het
rechtvaardig is om, zoals tot dusver, te 
blijven werken op basis van een eerlijke
verdeling van de inspanningen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het BBP van 
een land, de resultaten bij de vermindering 
van emissies sinds 1990, emissies per 
hoofd van de bevolking, het economisch 
potentieel en het potentieel voor 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie;

Or. en

Amendement 858
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het BBP van een land, de 
resultaten bij de vermindering van emissies 
sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en 
het potentieel voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers zodat het 
rechtvaardig is te werken op basis van een 
eerlijkere verdeling van de inspanningen, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
BBP, de toegang tot technologie, de 
resultaten bij de vermindering van emissies 
sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en 
het potentieel voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

Or. en
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Amendement 859
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het BBP van een land, de 
resultaten bij de vermindering van emissies 
sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en 
het potentieel voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 
lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het BBP van een land, de 
resultaten bij de vermindering van emissies 
sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en 
het potentieel voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie; wijst 
erop dat een mondiale verdeling van de 
lasten op basis van inkomen voor de EU 
zou neerkomen op een 
emissiereductiedoelstelling van 57% voor 
2030;

Or. en

Amendement 860
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect hebben op iedere 

33. is ingenomen met de opmerkingen van 
de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
verschillend effect kunnen hebben op 
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lidstaat en zijn burgers en dat het derhalve 
gerechtvaardigd is te werken op basis van 
een eerlijkere verdeling van de 
inspanningen, waarbij rekening wordt
gehouden met het BBP van een land, de 
resultaten bij de vermindering van 
emissies sinds 1990, emissies per hoofd 
van de bevolking, het economisch 
potentieel en het potentieel voor 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie;

iedere lidstaat en zijn burgers en dat bij de 
vaststelling van de inspanning die elke 
lidstaat moet leveren opdat aan de nieuwe 
streefwaarden voor broeikasgasemissies, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie voor 2030 kan worden voldaan, 
rekening moet worden gehouden met de 
individuele omstandigheden van elk land 
en met het potentieel voor emissiereductie, 
hernieuwbare energiebronnen en 
energiebesparing;

Or. en

Amendement 861
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is van mening dat voor de gehele 
EU een alomvattende kaart van potentiële 
hernieuwbare energiebronnen moet 
worden opgesteld of geactualiseerd, 
waardoor het eenvoudiger wordt om 
zonder methodologische fouten het 
huidige energiemodel van de lidstaten om 
te zetten in overeenstemming met de 20-
20-20-doelstellingen;

Or. pl

Amendement 862
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. wijst erop dat de vaststelling van 
een strategie voor het koolstofarm maken 
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van de economie die geen rekening houdt 
met de situatie van bepaalde lidstaten tot 
een drastische toename van de energie-
armoede in die landen kan leiden;

Or. en

Amendement 863
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is van mening dat de verdeling van 
de inspanningen tussen de lidstaten 
derhalve moet stroken met het beginsel 
van "gezamenlijke, doch verschillende, 
verantwoordelijkheden en onderscheiden 
mogelijkheden",

Or. en

Amendement 864
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn;

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn; dringt er in 
dit verband op aan om bij de uitwerking 
van EU-beleidsdoelstellingen strikte 
technologische neutraliteit te bewaren;
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Or. en

Amendement 865
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn;

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch duurzaam zijn;

Or. pt

Amendement 866
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn;

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen;

Or. en
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Amendement 867
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn;

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn; benadrukt 
dat gemeenschappelijk handelen en meer 
coördinatie en samenwerking tussen de 
EU-lidstaten noodzakelijk is op het gebied 
van energie;

Or. de

Amendement 868
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn;

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen en ondersteunende systemen
te ontwikkelen en te hanteren voor 
hernieuwbare-energietechnologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn;

Or. en
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Amendement 869
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn;

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn; is van 
mening dat elk toekomstig kader de 
onafhankelijkheid van de lidstaten moet 
eerbiedigen en er niet op mag zijn gericht 
de bevoegdheden van de lidstaten te 
beperken door middel van administratieve 
regelingen die mogelijk een toegenomen 
gebruik van binnenlandse 
energiebronnen beletten;

Or. en

Amendement 870
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 

34. onderstreept dat de EU, op grond van 
artikel 194 VWEU, verantwoordelijk is 
voor te voltooiing van de interne 
energiemarkt en voor de bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie, terwijl de lidstaten besluiten 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
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verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn;

en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn, op 
voorwaarde dat zij een aanpak inzake 
risicobeheer vaststellen en ervoor zorgen 
dat de levering in overeenstemming met 
de EU-beleidsdoelstellingen van 
duurzaamheid, veiligheid en 
betaalbaarheid geschiedt;

Or. en

Amendement 871
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn;

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn alsook voor 
het behoud en de verbetering van het 
milieu zorgen;

Or. en

Amendement 872
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34
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Ontwerpresolutie Amendement

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn;

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond 
van artikel 194 VWEU, het eindbesluit 
nemen met betrekking tot hun energiemix 
en in het kader van de drie 
hoofddoelstellingen inzake klimaat en 
energie in staat moeten zijn verschillende 
benaderingen te ontwikkelen en te hanteren 
ten aanzien van technologieën en 
energiebronnen die vanuit milieuoogpunt 
verantwoord en maatschappelijk en 
economisch aanvaardbaar zijn in het licht 
van de beleidsdoelstellingen van de Unie 
inzake klimaat en energie;

Or. en

Amendement 873
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. neemt nota van de ernstige 
bezorgdheid ten aanzien van de beslissing 
van de Commissie om transnationale, EU-
brede regels voor de geharmoniseerde 
kosteloze toewijzing van emissierechten 
overeenkomstig artikel 10 bis van 
Richtlijn 2003/87/EG vast te stellen, 
waarbij te strikte benchmarks zijn 
vastgesteld, zonder rekening te houden
met specifieke brandstofsituaties of 
geografische omstandigheden van 
lidstaten waar steenkool als voornaamste 
brandstof dient, wat tot 
concurrentievervalsing op de interne 
markt leidt;

Or. en
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Amendement 874
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. is van mening dat het bruto-
energierendement dat Eurostat berekent 
voor de verschillende lidstaten van de 
Unie niet alleen een afspiegeling moet 
zijn van de bereikte energiebesparing, 
omdat deze index door de economische 
recessie paradoxaal genoeg een vertekend 
beeld zou kunnen geven; bij de 
berekening van de 
energierendementsindex van een lidstaat 
moet rekening worden gehouden met de 
verandering van het BNP van dat land in 
de berekeningsperiode;

Or. pl

Amendement 875
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. erkent dat hernieuwbare-
energietechnologieën tal van 
verschillende technische opties bieden die 
in de elektriciteits-, de verwarmings- en 
koelings- en de vervoersector kunnen 
worden toegepast; benadrukt dat een 
bindende totale streefwaarde voor 
hernieuwbare energiebronnen voor 2030 
de lidstaten ruime en flexibele 
keuzemogelijkheden biedt ten aanzien van 
de vraag wanneer zij willen investeren en 
in welke energiesectoren en in welke 
technologieën om in die sectoren tot de 
verwezenlijking van die streefwaarde bij te 
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dragen;

Or. en

Amendement 876
Chris Davies, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
het Parlement heeft aangedrongen op 
wetgeving waarbij elke lidstaat wordt 
verplicht een strategie voor een 
koolstofarme economie in 2050 op te 
stellen; is van mening dat dergelijke op 
nationaal niveau vastgestelde 
stappenplannen weliswaar geen bindend 
karakter hebben, maar van essentieel 
belang zijn om investeerders en 
ambtenaren de nodige duidelijkheid te 
verschaffen omtrent de richting van het 
beleid op de lange termijn en de 
maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
beleidsdoelen te realiseren; verwacht dat 
de Commissie voorstellen zal doen over de 
wijze waarop de lasten tussen de lidstaten 
zullen worden verdeeld, en een datum zal 
vaststellen waarop die stappenplannen ter 
evaluatie moeten worden ingediend; 
verzoekt de Commissie om in gevallen 
waarin een stappenplan niet realistisch 
wordt geacht of de betrokken lidstaat niet 
bereid is om passende toelichtingen te 
geven, aanvullende maatregelen voor te 
stellen die noodzakelijk zijn om de 
geloofwaardigheid van de CO2-
reductiedoelstellingen van de Unie te 
garanderen;

Or. en
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Amendement 877
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. erkent dat de technologieën op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
talrijke technische opties omvatten en dat 
een bindend streefdoel de lidstaten een 
ruime en flexibele keuze aan 
mogelijkheden biedt om verschillende 
energiebronnen te combineren, zowel wat 
betreft de energiesectoren als de 
technologieën die bijdragen tot elk van 
deze sectoren;

Or. es

Amendement 878
Chris Davies, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. verwacht dat de Commissie 
wetgeving voorstelt waarbij elke lidstaat 
wordt verplicht om in het kader van zijn 
langetermijnstrategie en op basis van een 
door de Commissie vast te stellen 
geharmoniseerd kader een nationaal plan 
voor de verwezenlijking van de CO2-
emissiereducties tegen 2030 in te dienen 
dat strookt met de EU-doelstelling om een 
totale vermindering van de emissies in de 
Unie met 40% te verzekeren; vraagt de 
lidstaten om in die plannen hun nationale 
streefwaarden met betrekking tot 
verbeteringen van de energie-efficiëntie 
en de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen te specificeren; dringt er 
bij de Commissie op aan te evalueren of 
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die actieplannen in overeenstemming zijn 
met de totstandbrenging van de interne 
energiemarkt en verzoekt haar de nodige 
bepalingen vast te stellen om ervoor te 
zorgen dat de verwezenlijking van de 
nationale streefcijfers krachtens het 
Unierecht verplicht wordt gesteld;

Or. en

Amendement 879
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst erop dat de geplande acties 
hoofdzakelijk gericht moeten zijn op de 
tenuitvoerlegging van actiescenario´s 
waarin rekening wordt gehouden met het 
bestaande potentieel in de lidstaten, 
vooruitzichten voor de ontwikkeling van 
kosteneffectieve nieuwe technologieën en 
het mondiale effect van de 
tenuitvoerlegging van het voorgestelde 
beleid, teneinde op grond hiervan de 
reductiedoelstellingen voor de komende 
jaren te kunnen vaststellen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 880
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst erop dat de geplande acties 
hoofdzakelijk gericht moeten zijn op de 
tenuitvoerlegging van actiescenario´s 
waarin rekening wordt gehouden met het 

Schrappen
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bestaande potentieel in de lidstaten, 
vooruitzichten voor de ontwikkeling van 
kosteneffectieve nieuwe technologieën en 
het mondiale effect van de 
tenuitvoerlegging van het voorgestelde 
beleid, teneinde op grond hiervan de 
reductiedoelstellingen voor de komende 
jaren te kunnen vaststellen;

Or. en

Amendement 881
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst erop dat de geplande acties 
hoofdzakelijk gericht moeten zijn op de 
tenuitvoerlegging van actiescenario´s 
waarin rekening wordt gehouden met het 
bestaande potentieel in de lidstaten, 
vooruitzichten voor de ontwikkeling van 
kosteneffectieve nieuwe technologieën en 
het mondiale effect van de 
tenuitvoerlegging van het voorgestelde 
beleid, teneinde op grond hiervan de 
reductiedoelstellingen voor de komende 
jaren te kunnen vaststellen;

35. wijst erop dat de geplande acties 
hoofdzakelijk gericht moeten zijn op de 
tenuitvoerlegging van actiescenario´s 
waarin rekening wordt gehouden met het 
bestaande potentieel in de lidstaten, 
vooruitzichten voor de ontwikkeling van 
kosteneffectieve nieuwe energie-efficiënte 
technologieën en hernieuwbare-
energietechnologieën alsmede het 
mondiale effect van de tenuitvoerlegging 
van het voorgestelde beleid, teneinde op 
grond hiervan de reductiedoelstellingen 
voor de komende jaren te kunnen 
vaststellen;

Or. en

Amendement 882
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst erop dat de geplande acties 
hoofdzakelijk gericht moeten zijn op de 
tenuitvoerlegging van actiescenario´s 
waarin rekening wordt gehouden met het 
bestaande potentieel in de lidstaten, 
vooruitzichten voor de ontwikkeling van 
kosteneffectieve nieuwe technologieën en 
het mondiale effect van de 
tenuitvoerlegging van het voorgestelde 
beleid, teneinde op grond hiervan de 
reductiedoelstellingen voor de komende 
jaren te kunnen vaststellen;

35. wijst erop dat de geplande acties 
hoofdzakelijk gericht moeten zijn op de 
tenuitvoerlegging van actiescenario´s 
waarin rekening wordt gehouden met het 
bestaande potentieel in de lidstaten, 
vooruitzichten voor de ontwikkeling van 
kosteneffectieve en duurzame nieuwe 
technologieën en het mondiale effect van 
de tenuitvoerlegging van het voorgestelde 
beleid, teneinde op grond hiervan de 
reductiedoelstellingen voor de komende 
jaren te kunnen vaststellen;

Or. en

Amendement 883
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. erkent dat wanneer aan bepaalde 
energiebronnen (zoals kernenergie of 
hernieuwbare energiebronnen) de 
voorkeur wordt gegeven boven andere, 
een situatie kan ontstaan waarin bepaalde 
lidstaten een concurrentievoordeel 
verwerven en worden bevoordeeld ten 
opzichte van andere lidstaten die 
afhankelijk zijn van de 
technologieoverdracht uit die 
geprivilegieerde lidstaten;

Or. en

Amendement 884
Anne Delvaux
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de Commissie de 
voorlichting over de bestaande financiële 
instrumenten (bijvoorbeeld NER300) te 
verbeteren en de efficiëntie ervan te 
verhogen door alle noodzakelijke 
informatie over de op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau beschikbare financiële 
mogelijkheden in één duidelijke en 
gemakkelijk toegankelijke databank te 
vergaren;

Or. en

Amendement 885
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

36. merkt op dat toegang tot kapitaal voor
kmo's en de zware-industriesectoren, vaak 
een obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

Or. bg

Amendement 886
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36
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Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem, in aanvulling op 
het NER300-programma, waarvan moet 
worden nagegaan of het goed wordt 
uitgevoerd;

Or. fr

Amendement 887
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband opties te 
onderzoeken om de bestaande financiële 
regelingen ter bevordering van 
investeringen te verbeteren;

Or. en

Amendement 888
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36
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Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem en middelen van 
de structuur- en cohesiefondsen;

Or. en

Amendement 889
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren 
ter bevordering van investeringen, 
eventueel gefinancierd uit een aandeel 
van de opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën;

Or. fi

Amendement 890
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36
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Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren 
ter bevordering van investeringen, 
eventueel gefinancierd uit een aandeel 
van de opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

36. merkt op dat toegang tot kapitaal en 
kapitaalkosten vaak een obstakel vormen
voor investeringen in kapitaalintensieve
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband drie bindende en 
ambitieuze streefwaarden voor 
broeikasgasemissies, hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie 
voor te stellen om langdurige 
investeringszekerheid te bieden, wat tot 
een verlaging van de kapitaalkosten zal 
leiden; vraagt de Commissie daarnaast 
om innovatieve 
financieringsinstrumenten te ontwikkelen 
en met behulp van publieke zaaifondsen 
kapitaal aan te trekken;

Or. en

Amendement 891
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om de oprichting van een
nationaal fonds te steunen ter bevordering 
van investeringen, eventueel gefinancierd 
uit een aandeel van de nationale
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

Or. en
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Amendement 892
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën en energie-
efficiëntie; verzoekt de Commissie in dit 
verband de mogelijkheden te onderzoeken 
om een fonds te creëren om bestaande en 
nieuwe financieringsstromen bijeen te 
voegen en investeringen te bevorderen, 
eventueel voor een deel gefinancierd uit 
een aandeel van de opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem; verzoekt de 
Commissie innovatieve 
financieringsinstrumenten te ontwikkelen 
en een grotere rol toe te wijzen aan de 
EIB, nationale publieke 
financieringsinstellingen, 
pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen;

Or. en

Amendement 893
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
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opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem; is van mening dat 
voor dit fonds toegangsregels moeten 
worden vastgesteld die het financiële 
risico voor de investeerders beperken;

Or. en

Amendement 894
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem, dat kan worden 
gebruikt ter bevordering van de 
ontwikkeling van innovatieve 
koolstofarme technologieën en ter 
ondersteuning van initiatieven die zijn 
gericht op de verlaging van de kosten en 
de CO2-emissies van energie-intensieve 
takken van industrie;

Or. en

Amendement 895
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36
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Ontwerpresolutie Amendement

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs 
voor de zware-industriesectoren, vaak een 
obstakel vormt voor investeringen in 
schonere technologieën; verzoekt de 
Commissie in dit verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om een fonds te creëren ter 
bevordering van investeringen, eventueel 
gefinancierd uit een aandeel van de 
opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem; is van oordeel dat 
een aanzienlijke versterking en een 
heroriëntering van de EIB in dit geval van 
nut zouden zijn;

Or. en

Amendement 896
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

vraagt de Raad, aangezien sommige 
industriesectoren baanbrekende 
technologieën nodig hebben om hun 
emissies verder te kunnen terugdringen 
en nog efficiënter van energie gebruik te 
kunnen maken dan met de huidige stand 
van de techniek mogelijk is, in zijn 
beleidsmaatregelen duidelijke 
financieringstoezeggingen op te nemen 
voor onderzoek en ontwikkeling, 
proefinstallaties en de toepassing van 
nieuwe technologieën die stroken met de 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor 2030 vereiste 
inspanningen; 

Or. en
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Amendement 897
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. pleit voor een pragmatische 
aanpak van de Europese Unie ten aanzien 
van nieuwe marktmodellen, regulering en 
financiële modellen voor oplossingen op 
het gebied van koolstofarme energie;

Or. en

Amendement 898
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Chris Davies, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. merkt op dat enkele opkomende en 
ontwikkelde landen op dit moment 
betrokken zijn bij verschillende 
klimaatmaatregelen en -investeringen, met 
inbegrip van de tenuitvoerlegging van hun 
eigen emissiehandelssystemen;

37. merkt op dat opkomende en 
ontwikkelde landen op dit moment 
betrokken zijn bij verschillende 
klimaatmaatregelen en -investeringen, met 
inbegrip van de tenuitvoerlegging van hun 
eigen emissiehandelssystemen; is verheugd 
over het vooruitzicht van een toekomstige 
koppeling van het EU-ETS met andere 
mechanismen voor CO2-handel; 
benadrukt dat een dergelijke mondiale 
aanpak zal resulteren in een gelijk 
speelveld voor de Europese industrie en 
de meest omvattende en kosteneffectieve 
benadering vormt om industriële 
broeikasgasemissies te bestrijden;

Or. en

Amendement 899
Bas Eickhout, Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. merkt op dat enkele opkomende en 
ontwikkelde landen op dit moment
betrokken zijn bij verschillende 
klimaatmaatregelen en -investeringen, met 
inbegrip van de tenuitvoerlegging van hun 
eigen emissiehandelssystemen;

37. merkt op dat enkele opkomende en 
ontwikkelde landen verschillende 
klimaatmaatregelen en –investeringen 
ontwikkelen, met inbegrip van de 
tenuitvoerlegging van hun eigen 
emissiehandelssystemen;

Or. en

Amendement 900
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. onderstreept dat het doel van 
versterkte samenwerking op energiegebied 
ook in het extern energiebeleid zijn beslag 
moet vinden, en dringt er bijgevolg op aan 
dat energieovereenkomsten met derde 
landen op Europese leest geschoeid 
worden en de doelstellingen van het 
Europees energiebeleid verankerd 
worden;

Or. de

Amendement 901
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. merkt op dat de energieprijzen 
volgens de IEA in Europa tussen 2005 en 
2012 met 38 % zijn gestegen, terwijl deze 
in de Verenigde Staten in dezelfde periode 
met 4 % zijn gedaald; is bezorgd over de 
gevolgen voor het concurrentievermogen 
van Europa; benadrukt het belang van de 
transatlantische vrijhandelsovereenkomst 
op het gebied van energie;

Or. de

Amendement 902
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. benadrukt dat wereldwijd 138 
landen specifieke doelstellingen en 
beleidsmaatregelen inzake hernieuwbare 
energieën kennen; erkent dat 
investeringen in groene technologie in 
India, China en de VS duidelijk sneller 
toenemen dan in de EU; benadrukt in dit 
verband dat Europa er geenszins 'alleen 
voor staat', maar integendeel gevaar loopt 
de economische kansen van de thans 
plaatshebbende omschakeling van het 
energiesysteem te missen;

Or. en

Amendement 903
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. merkt op dat de EU haar leidende 
rol op het gebied van hernieuwbare-
energietechnologieën te danken heeft aan 
innovatie in de productie en op gebieden 
als systeemintegratie; erkent dat de EU op 
grond van de vaststelling van bindende 
streefwaarden voor 2030 als 
competentiecluster zal fungeren dat de 
ontwikkeling van hoogwaardige, op het 
punt van kosten concurrerende producten 
mogelijk maakt; dit is goed voor de 
interne markt, maar geeft Europese 
bedrijven ook de mogelijkheid om dankzij 
het concurrentievoordeel van de EU 
marktaandelen in de groeiende markten 
van derde landen te veroveren; indien de 
EU niet met een ambitieus pakket voor 
2030 komt, loopt zij gevaar haar leidende 
marktpositie en haar technologische 
voorsprong te verliezen; 

Or. en

Amendement 904
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. vestigt de aandacht op het feit dat 
een goed functionerend EU-ETS van 
cruciaal belang is voor het behoud van de 
leidende rol van de EU op het gebied van 
klimaatverandering en dat sommige 
landen, zoals China en Australië, 
wetgeving invoeren of uitvoeren om een 
eigen emissiehandelssysteem te 
introduceren naar het voorbeeld van het 
EU-ETS; herinnert er in dit verband aan 
dat een internationaal "cap-and-trade”-



PE523.090v02-00 78/86 AM\1010283NL.doc

NL

systeem essentieel is om een nieuw, 
wettelijk bindende mondiale overeenkomst 
ter bestrijding van klimaatverandering 
veilig te stellen en dat het klimaatbeleid 
van de EU aan geloofwaardigheid dreigt 
in te boeten als zij niet over een stabiel en 
voorspelbaar emissiehandelssysteem 
beschikt;

Or. en

Amendement 905
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. erkent het belang van de bindende 
streefwaarden voor 2030 en het beleid 
inzake hernieuwbare energie wanneer het 
erom gaat ervoor te zorgen dat de EU op 
technologisch gebied een koppositie 
inneemt op de mondiale markten en een 
voortrekkersrol gaat spelen voor innovatie 
met betrekking tot hernieuwbare energie-
technologie; benadrukt dat de voortzetting 
van dit beleid door de vaststelling van een 
bindend streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2030 de EU ondanks de 
huidige economische beperkingen in staat 
zal stellen met China, de VS, Zuid-Korea, 
Japan en India te concurreren om het 
technologisch leiderschap op de markt 
van morgen;

Or. en

Amendement 906
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38
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Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst erop dat het voor de EU van 
belang is een leidende rol te blijven spelen 
en dat de lidstaten met één stem moeten 
blijven spreken, teneinde een krachtig en 
gemeenschappelijk standpunt te formuleren 
dat bij de onderhandelingen in Parijs in 
2015 zal worden verdedigd en dat is 
gericht op het bereiken van een nieuwe 
mondiale bindende klimaatovereenkomst;

38. wijst erop dat het voor de EU van 
belang is een leidende rol te blijven spelen 
en dat de lidstaten met één stem moeten 
blijven spreken, teneinde een krachtig en 
gemeenschappelijk standpunt te formuleren 
dat bij de onderhandelingen in Parijs in 
2015 zal worden verdedigd en dat is 
gericht op het bereiken van een nieuwe 
mondiale bindende klimaatovereenkomst; 
benadrukt dat de resultaten van de 
onderhandelingen in Parijs van 
doorslaggevend belang zijn voor de 
wettelijke vaststelling van het juiste 
ambitieniveau met betrekking tot de 
emissiereductiedoelstellingen van de EU 
voor 2030;

Or. en

Amendement 907
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst erop dat het voor de EU van 
belang is een leidende rol te blijven spelen 
en dat de lidstaten met één stem moeten 
blijven spreken, teneinde een krachtig en 
gemeenschappelijk standpunt te formuleren 
dat bij de onderhandelingen in Parijs in 
2015 zal worden verdedigd en dat is 
gericht op het bereiken van een nieuwe 
mondiale bindende klimaatovereenkomst;

38. wijst erop dat het voor de EU van 
belang is een leidende rol te blijven spelen 
en dat de lidstaten met één stem moeten 
blijven spreken, teneinde een krachtig en 
gemeenschappelijk standpunt te formuleren 
dat bij de onderhandelingen in Parijs in 
2015 zal worden verdedigd en dat is 
gericht op het bereiken van een nieuwe 
mondiale bindende klimaatovereenkomst; 
benadrukt het belang van een omvattende 
strategie in het kader waarvan derde 
landen bindende toezeggingen doen om 
hun CO2-emissies terug te dringen;

Or. en
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Amendement 908
Paul Rübig, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst erop dat het voor de EU van 
belang is een leidende rol te blijven spelen 
en dat de lidstaten met één stem moeten 
blijven spreken, teneinde een krachtig en 
gemeenschappelijk standpunt te formuleren 
dat bij de onderhandelingen in Parijs in 
2015 zal worden verdedigd en dat is 
gericht op het bereiken van een nieuwe 
mondiale bindende klimaatovereenkomst;

38. wijst erop dat het voor de EU van 
belang is een leidende rol te blijven spelen 
en dat de lidstaten met één stem moeten 
blijven spreken, teneinde een krachtig en 
gemeenschappelijk standpunt te formuleren 
dat bij de onderhandelingen in Parijs in 
2015 zal worden verdedigd en dat is 
gericht op het bereiken van een nieuwe 
mondiale bindende klimaatovereenkomst; 
benadrukt dat alleen gemeenschappelijke 
mondiale inspanningen 
klimaatverandering succesvol kunnen 
tegengaan en dat een voortdurende 
verplichting van de EU alleen 
daarentegen de industriële basis van 
Europa in gevaar brengt; benadrukt 
derhalve dat de uitkomst van de 
internationale klimaatonderhandelingen 
doorslaggevend moet zijn voor mogelijke 
CO2-emissiereductieambities van de EU;

Or. de

Amendement 909
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst erop dat het voor de EU van 
belang is een leidende rol te blijven spelen 
en dat de lidstaten met één stem moeten 
blijven spreken, teneinde een krachtig en 
gemeenschappelijk standpunt te 
formuleren dat bij de onderhandelingen 

38. wijst erop dat het voor de EU van 
belang is een leidende rol te blijven spelen 
en dat de lidstaten tijdens de 
klimaatonderhandelingen met één stem 
moeten blijven spreken, teneinde een 
nieuwe mondiale bindende 
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in Parijs in 2015 zal worden verdedigd en 
dat is gericht op het bereiken van een 
nieuwe mondiale bindende 
klimaatovereenkomst;

klimaatovereenkomst in 2015 te 
verzekeren; acht het voor het bereiken 
van een succesvolle overeenkomst in 2015 
noodzakelijk dat de lidstaten op de door 
Ban Ki-moon in 2014 georganiseerde 
topconferentie van wereldleiders met 
toezeggingen inzake de vermindering van 
broeikasgasemissies komen; benadrukt 
dat de EU tijdig voor het begin van de 
topconferentie het goede voorbeeld moet 
geven en ambitieuze streefwaarden voor 
broeikasgasreducties, energie-efficiëntie 
en hernieuwbare energiebronnen voor 
2030 moet aannemen;

Or. en

Amendement 910
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst erop dat het voor de EU van 
belang is een leidende rol te blijven spelen 
en dat de lidstaten met één stem moeten
blijven spreken, teneinde een krachtig en 
gemeenschappelijk standpunt te formuleren 
dat bij de onderhandelingen in Parijs in 
2015 zal worden verdedigd en dat is 
gericht op het bereiken van een nieuwe 
mondiale bindende klimaatovereenkomst;

38. wijst erop dat het voor de EU van 
belang is een leidende rol te blijven spelen
in de overgang naar een koolstofvrije 
economie door drie bindende streefdoelen 
vast te stellen voor hernieuwbare 
energiebronnen, energie-efficiëntie en 
reductie van de broeikasgasemissies; 
verzoekt de lidstaten met één stem te 
blijven spreken, teneinde een krachtig en 
gemeenschappelijk standpunt te formuleren 
dat bij de onderhandelingen in Parijs in 
2015 zal worden verdedigd en dat is 
gericht op het bereiken van een nieuwe 
mondiale bindende klimaatovereenkomst;

Or. es

Amendement 911
Niki Tzavela
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. is van mening dat het potentieel 
van de invoer van LNG uit de VS 
aanzienlijke gevolgen voor de werking 
van de interne energiemarkt van de EU 
kan hebben alsook verreikende 
consequenties voor de geopolitiek op het 
gebied van energie in de naaste 
buurlanden van de Unie en de traditionele 
toeleverende landen;

Or. en

Amendement 912
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. onderstreept dat besprekingen over 
het thema energie in het kader van de 
onderhandelingen over het Trans-
Atlantisch handels- en 
investeringspartnerschap (TTIP) een 
vooraanstaande en wezenlijke rol spelen; 

Or. en

Amendement 913
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. wijst op de essentiële rol van de 
internationale financiering van 
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klimaatmaatregelen en dringt er in dit 
verband bij de lidstaten op aan hun deel 
van de bijdragen aan het groene 
klimaatfonds in het kader van het 
UNFCCC op tijd te leveren;

Or. en

Amendement 914
Bas Eickhout, Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. is ingenomen met het initiatief van 
Ban Ki-moon, getiteld "Sustainable 
Energy 4 All", dat erop is gericht energie-
efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen als belangrijkste 
maatregelen voor de bestrijding van 
klimaatverandering te bevorderen; 
verzoekt de EU dit programma te steunen; 

Or. en

Amendement 915
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. doet een beroep op de lidstaten en 
andere partijen om de kwestie van het 
weglekken van CO2 bij de komende 
internationale onderhandelingen en met 
het oog op een potentieel bindende 
overeenkomst op mondiaal niveau aan te 
kaarten;
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Or. en

Amendement 916
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 ter. dringt derhalve aan op een betere 
coördinatie tussen de Raad, de Commissie 
en de Europese Dienst voor extern 
optreden om ervoor te zorgen dat de EU 
in internationale organisaties met één 
stem spreekt en een actievere rol speelt bij 
de bevordering van beleid ter 
vermindering van de CO2-uitstoot en 
daarop meer invloed uitoefent;

Or. en

Amendement 917
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 quater. is ervan overtuigd dat 
ambitieus beleid in termen van innovatie, 
duurzame energie en de bestrijding van 
klimaatverandering de EU in staat stelt 
een voortrekkersrol te blijven spelen in en 
een positieve invloed uit te oefenen op de 
internationale onderhandelingen;

Or. en

Amendement 918
Anne Delvaux
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 quinquies. is van mening dat een 
nauwere samenwerking met 
internationale partners op het vlak van 
O&O&I ten behoeve van nieuwe 
koolstofarme technologieën ertoe kan 
bijdragen een nieuwe, bindende mondiale 
overeenkomst te bereiken en de 
klimaatkwesties op wereldniveau aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 919
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 sexies. vraagt de Commissie de 
mogelijkheden te onderzoeken om de 
opbrengsten van de veiling van 
emissierechten gedeeltelijk te gebruiken 
om aan de internationale toezeggingen 
van de EU jegens ontwikkelingslanden 
met betrekking tot de financiering van 
klimaatmaatregelen te voldoen, in 
overeenstemming met hun behoeften 
inzake aanpassing aan en matiging van 
de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 920
Lambert van Nistelrooij



PE523.090v02-00 86/86 AM\1010283NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. is van mening dat het klimaat- en 
energiekader instrumenten van het 
regionaal beleid van de EU moet 
omvatten om de streefwaarden voor 2030 
te kunnen halen; is van mening dat 
hiertoe de Europese structuurfondsen en 
investeringsfondsen beter moeten worden 
ingezet voor de ontwikkeling van 
decentrale hernieuwbare-
energieprojecten, projecten op het gebied 
van schone brandstoffen in stedelijke en 
plattelandsgebieden en projecten inzake 
energie-efficiëntie; 

Or. en


