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Amendement 1
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de opname van de 
doelstelling van universele toegang tot 
energie tegen 2030 in de Mededeling ‘Het 
Energiebeleid van de EU: verbintenissen 
met partners buiten onze grenzen’, en is 
van mening dat het aandachtspunt voor 
ontwikkelingslanden zou moeten liggen bij 
gedecentraliseerde, duurzame en betaalbare 
energie voor de arme bevolkingsgroepen;

1. is verheugd over de opname van de 
doelstelling van universele toegang tot 
energie tegen 2030 in de Mededeling 'Het 
Energiebeleid van de EU: verbintenissen 
met partners buiten onze grenzen', en is 
van mening dat het aandachtspunt voor 
ontwikkelingslanden zou moeten liggen bij 
gedecentraliseerde, duurzame en betaalbare 
energie, met name voor de 
plattelandsbevolking en de arme 
bevolkingsgroepen; pleit voor 
ondersteuning van innovatieve 
betalingsregelingen met betrokkenheid 
van particuliere en publieke partijen, ten 
einde de toegang tot energie voor 
eindgebruikers betaalbaar te maken;

Or. en

Amendement 2
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat duurzame energie een 
stuwende kracht voor ontwikkeling is, en 
herhaalt haar oproep tot een specifiek 
‘energie- en ontwikkelingsprogramma’ met 
speciale aandacht voor hernieuwbare, 
energie-efficiënte, kleinschalige en 
gedecentraliseerde energieoplossingen en 
het bevorderen van capaciteitsontwikkeling 
en technologieoverdracht;

2. onderstreept dat duurzame energie een 
stuwende kracht voor ontwikkeling is, en 
herhaalt haar oproep tot een specifiek 
'energie- en ontwikkelingsprogramma' met 
speciale aandacht voor hernieuwbare, 
energie-efficiënte, kleinschalige en 
gedecentraliseerde energieoplossingen en 
het bevorderen van capaciteitsontwikkeling 
en technologieoverdracht ten einde te 
zorgen voor nauwe lokale betrokkenheid;
merkt op dat er wellicht grootschalige 
hernieuwbare-energieprojecten nodig 
zullen zijn om op duurzame wijze te 
kunnen voorzien in de groeiende vraag 
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naar energie van stedelijke centra en de 
industrie, met name in opkomende 
landen; benadrukt dat dergelijke 
projecten altijd moeten voldoen aan de 
hoogste sociale en milieutechnische 
criteria;

Or. en

Amendement 3
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vestigt de aandacht op de complexe 
relatie tussen energie en 
voedselvoorzienings- en 
veiligheidsontwikkelingen, met name ten 
aanzien van biobrandstoffen die negatieve 
sociale en milieueffecten kunnen hebben 
op ontwikkelingslanden.

5. vestigt de aandacht op de complexe 
relatie tussen energie en 
voedselvoorzienings- en 
veiligheidsontwikkelingen, met name ten 
aanzien van biobrandstoffen die negatieve 
sociale en milieueffecten kunnen hebben 
op ontwikkelingslanden; het recht op 
voedsel dient absolute voorrang te hebben 
op de hernieuwbare-energiedoelstellingen 
van de EU voor biobrandstoffen.

Or. en

Amendement 4
Catherine Grèze, Franziska Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat er ter uitbreiding van 
het aanbod aan biobrandstoffen en masse 
is ingezet op uitbreiding van de 
grootschalige, industriële monocultuur, 
waardoor landbouwmethodes die 
schadelijk zijn voor het milieu, de 
biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en 
de watervoorziening nog verder ingang 
hebben gekregen; is bezorgd dat de 
opmars van biobrandstoffen dramatische 
gevolgen kan hebben in de zin van 
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schending van landrechten, verlies van 
toegang tot vitale natuurlijke 
hulpbronnen, ontbossing en 
verslechtering van het milieu, doordat 
deze de concentratie van grondeigendom 
in slechts enkele handen bevordert;

Or. en

Amendement 5
Catherine Grèze, Franziska Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst er nogmaals op dat de 
productie van biomassa voor 
energiedoeleinden in concurrentie kan 
zijn met bestaande landbouwgrond 
(akker- en grasland) met alle negatieve 
gevolgen voor de beschikbaarheid van 
voedsel van dien; wijst met name op het 
feit dat massaal gebruik van hout kan 
leiden tot ontbossing, landerosie en in 
sommige regio's zelfs tot 
woestijnvorming;  

Or. en

Amendement 6
Catherine Grèze, Franziska Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is bezorgd over het feit dat het 
kader van de richtlijn inzake 
hernieuwbare energie geen enkel bindend 
duurzaamheidscriterium bevat; vreest om 
die reden dat bio-energie ten koste zou 
kunnen gaan van de bestrijding van de 
klimaatverandering en een bijkomende 
factor wordt voor massale landjepik, 
voedselonveiligheid, ontbossing en 
aantasting van bossen in 
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ontwikkelingslanden; roept de Commissie 
dan ook op om wettelijk bindende 
duurzaamheidscriteria op te stellen om 
mogelijke negatieve gevolgen voor het 
klimaat, het milieu en de samenleving van 
het gebruik en de productie van biomassa 
voor energiedoeleinden, te voorkomen;

Or. en

Amendment 7
Birgit Schnieber-Jastram

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de EU een beleid te 
ontwerpen voor de duurzame productie 
van biomassa voor een dusdanig gebruik 
voor energiedoeleinden waardoor voldaan 
wordt aan de vereisten van het 
klimaatbeleid en het geheel consistent is 
met het EU-beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking;

Or. en

Amendement 8
Birgit Schnieber-Jastram

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de EU haar strategie 
2020 inzake biologische verscheidenheid 
volledig te steunen om de problemen aan 
te pakken die in de toekomst ontstaan op 
het gebied van biologische 
verscheidenheid, en te zorgen voor 
veerkracht van ecosystemen door de 
duurzame productie van biomassa te 
bevorderen;

Or. en


