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Amendement 1
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderschrijft de wens van de Commissie 
om op korte termijn overeenstemming te 
bereiken over het 2030-kader voor klimaat-
en energiebeleid, waarbij in het bijzonder 
aandacht moet worden besteed aan de 
doelstelling van het ontwikkelen van een 
concurrerende economie, die tot nieuwe 
kansen voor werkgelegenheid en groei kan 
leiden;

1. onderschrijft de wens van de Commissie 
om op korte termijn overeenstemming te 
bereiken over een ambitieus 2030-kader 
voor klimaat- en energiebeleid, waarbij in 
het bijzonder aandacht moet worden 
besteed aan de doelstellingen van het 
dringend voorkomen van een verdere 
klimaatverandering en van het
ontwikkelen van een concurrerende 
economie, die tot nieuwe kansen voor 
werkgelegenheid en groei kan leiden;

Or. en

Amendement 2
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderschrijft de wens van de Commissie 
om op korte termijn overeenstemming te 
bereiken over het 2030-kader voor klimaat-
en energiebeleid, waarbij in het bijzonder 
aandacht moet worden besteed aan de 
doelstelling van het ontwikkelen van een 
concurrerende economie, die tot nieuwe 
kansen voor werkgelegenheid en groei kan 
leiden;

1. onderschrijft de wens van de Commissie 
om op korte termijn overeenstemming te 
bereiken over het 2030-kader voor klimaat-
en energiebeleid, waarbij in het bijzonder 
aandacht moet worden besteed aan de 
doelstelling van het ontwikkelen van een 
concurrerende economie, die minder 
intensief gebruikmaakt van natuurlijke 
hulpbronnen en die tot nieuwe kansen 
voor kwalitatief hoogwaardige
werkgelegenheid en duurzame groei kan 
leiden;
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Or. en

Amendement 3
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat er in de ecosector wel 
banen werden gecreëerd tijdens de 
recessie, in tegenstelling tot in veel andere 
sectoren1;
__________________
1 Werkdocument van de diensten van de 
Europese Commissie "De benutting van 
het werkgelegenheidspotentieel van 
groene groei" (SWD(2012) 92 final) blz. 
5.

Or. en

Amendement 4
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt aan op maatregelen om de 
fondsen voor economisch herstel aan te 
wenden voor groene kwaliteitsbanen en 
duurzame groei; benadrukt de noodzaak 
van steun aan met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, om groene 
kwaliteitsbanen voor hoog- en 
laaggekwalificeerd personeel te creëren;

Or. en
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Amendement 5
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt aan op een evenwichtige 
benadering van mogelijke nieuwe 
klimaat- en energiedoelstellingen, 
rekening houdend met negatieve effecten 
op de industriebasis en werkgelegenheid 
in de Unie;

Or. en

Amendement 6
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat het aandeel van de 
loonkosten in de koolstofarme intensieve 
sector minder geneigd is geweest te dalen 
dan in de top 15 van de uitstotende 
industrieën, vooral in de afgelopen paar 
jaar;1

__________________
1 IAO: Naar een groenere economie: de 
sociale dimensies, blz. 48.

Or. en

Amendement 7
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt de noodzaak van het 
verschaffen van een platform aan de 
lidstaten voor het coördineren van hun 
inspanningen op het gebied van het 
creëren van nieuwe groene 
kwaliteitsbanen en duurzame groei; 
onderstreept het belang van het steunen 
van een nauwe samenwerking tussen 
regeringen en sociale partners om een 
soepele overgang naar een groenere 
economie te garanderen;

Or. en

Amendement 8
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt de noodzaak van het 
opheffen op middellange termijn van alle 
directe en indirecte subsidies, 
belastingvoordelen en financiële steun 
voor fossiele en niet-duurzame 
activiteiten;

Or. en

Amendement 9
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. onderstreept dat de sociale 
dialoog en werknemersdeelname 
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fundamentele waarden en middelen zijn 
die enerzijds sociale cohesie, kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid en het 
creëren van werkgelegenheid bevorderen 
en met elkaar in overeenstemming 
brengen, en anderzijds zorgen voor meer 
innovatie in en een groter 
concurrentievermogen van Europese 
economieën;

Or. en

Amendement 10
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. brengt in herinnering dat volgens een 
raming van de Commissie1 tussen nu en 
2020 in de sectoren energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen vijf miljoen 
nieuwe banen kunnen worden gecreëerd; 
wijst erop dat de overgang naar een 
koolstofarme economie waarschijnlijk zeer 
uiteenlopende gevolgen zal hebben wat de 
vereiste vaardighedenniveaus betreft;

2. brengt in herinnering dat volgens een 
raming van de Commissie1 tussen nu en 
2020 in de sectoren energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen vijf miljoen 
nieuwe banen kunnen worden gecreëerd; 
wijst erop dat de overgang naar een 
economie die minder intensief 
gebruikmaakt van natuurlijke 
hulpbronnen waarschijnlijk zeer 
uiteenlopende gevolgen zal hebben wat de 
vereiste vaardighedenniveaus betreft;

__________________ __________________
1 Mededeling "Naar een banenrijk herstel" 
COM (2012)0173.

1 Mededeling "Naar een banenrijk herstel" 
COM (2012)0173.

Or. en

Amendement 11
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. brengt in herinnering dat volgens een 
raming van de Commissie1 tussen nu en 
2020 in de sectoren energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen vijf miljoen 
nieuwe banen kunnen worden gecreëerd; 
wijst erop dat de overgang naar een 
koolstofarme economie waarschijnlijk zeer 
uiteenlopende gevolgen zal hebben wat de 
vereiste vaardighedenniveaus betreft;

2. brengt in herinnering dat volgens een 
raming van de Commissie1 tussen nu en 
2020 in de sectoren energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen vijf miljoen 
nieuwe banen kunnen worden gecreëerd; 
dringt derhalve aan op drie bindende 
doelstellingen op het gebied van de 
reductie van emissies, het aandeel 
hernieuwbare energie en 
energiebesparing; wijst erop dat de 
overgang naar een koolstofarme economie 
waarschijnlijk zeer uiteenlopende gevolgen 
zal hebben wat de vereiste 
vaardighedenniveaus betreft; herinnert 
eraan dat het potentieel op het gebied van 
groene werkgelegenheid zich niet alleen 
in de sectoren van hoogopgeleiden 
bevindt, maar in de hele economie en op 
alle vaardighedenniveaus; 

__________________ __________________
1 Mededeling "Naar een banenrijk herstel" 
COM (2012)0173.

1 Mededeling "Naar een banenrijk herstel" 
COM (2012)0173.

Or. en

Amendement 12
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat de 573 miljard euro die 
in 2011 is besteed aan de import van 
fossiele brandstoffen1 een niet-aangewend 
potentieel voor groei en het scheppen van 
werkgelegenheid in de groene sector van 
de EU vertegenwoordigt;
__________________
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-
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2014/hedegaard/headlines/news/2012-06-
14_01_en.htm

Or. en

Amendement 13
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan maatregelen te nemen 
die tot doel hebben in te spelen op en te 
voldoen aan de waaier aan vaardigheden 
waar in de nieuwe banen vraag naar zal 
zijn; onderstreept het belang van op de 
vraag naar werknemers toegesneden 
actieve arbeidsmarktmaatregelen, teneinde 
een tekort aan gekwalificeerd personeel in 
de sector van de opkomende koolstofarme 
technologieën te voorkomen;

3. dringt erop aan maatregelen te nemen 
die tot doel hebben in te spelen op en te 
voldoen aan de waaier aan vaardigheden 
waar in de nieuwe banen vraag naar zal 
zijn en tegemoet te komen aan nieuwe 
uitdagingen in bestaande banen zodat 
deze een groener karakter krijgen; 
onderstreept het belang van op de 
belangen van de werknemer en op de 
vraag naar werknemers toegesneden 
actieve arbeidsmarktmaatregelen, teneinde 
een tekort aan gekwalificeerd personeel in 
de sector van de opkomende koolstofarme 
technologieën te voorkomen;

Or. en

Amendement 14
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan maatregelen te nemen 
die tot doel hebben in te spelen op en te 
voldoen aan de waaier aan vaardigheden 
waar in de nieuwe banen vraag naar zal 
zijn; onderstreept het belang van op de 

3. dringt erop aan maatregelen te nemen 
die tot doel hebben in te spelen op en te 
voldoen aan de waaier aan vaardigheden 
waar in de nieuwe banen vraag naar zal 
zijn; onderstreept het belang van op de 
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vraag naar werknemers toegesneden 
actieve arbeidsmarktmaatregelen, teneinde 
een tekort aan gekwalificeerd personeel in 
de sector van de opkomende koolstofarme 
technologieën te voorkomen;

vraag naar werknemers toegesneden 
actieve arbeidsmarktmaatregelen, teneinde 
een tekort aan gekwalificeerd personeel in 
de sector van de opkomende koolstofarme, 
duurzame technologieën te voorkomen;

Or. en

Amendement 15
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de noodzaak van het 
anticiperen op vaardigheden die in de 
toekomst nodig zullen zijn en het 
aanpassen van onderwijs en opleidingen, 
hetgeen noodzakelijk is om jongeren, 
vrouwen en andere kwetsbare groepen 
toegang te verlenen tot duurzame 
kwaliteitsbanen in de groene economie;

Or. en

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. brengt het voornemen van de 
Commissie in herinnering een halt toe te
roepen aan de afname van de rol van de 
industrie in Europa in de 21e eeuw2; 
dringt aan op een samenhangende 
benadering van klimaat- en energiebeleid 
die de doelstellingen van het 
industriebeleid niet ondermijnt en 
daarmee het creëren van werkgelegenheid 
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niet in de weg staat;
__________________
2 Mededeling "Een sterkere Europese 
industrie om bij te dragen tot groei en 
economisch herstel" (COM(2012)582).

Or. en

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt het belang van het 
vermijden van koolstoflekkage in 
bepaalde industriesectoren; wijst op het 
mogelijk negatieve effect van banenverlies 
in de industrie op de werkgelegenheid in 
het algemeen, aangezien schattingen erop 
wijzen dat voor elke 100 banen die in de 
industrie worden gecreëerd, tussen de 60 
en 200 nieuwe banen worden gecreëerd in 
de rest van de economie3;
__________________
3 Werkdocument van de diensten als 
bijlage bij de mededeling "Een sterkere 
Europese industrie om bij te dragen tot 
groei en economisch herstel" 
(COM(2012)582).

Or. en

Amendement 18
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. vindt dat er maatregelen moeten worden 
genomen die werknemers in de meest 
betroffen koolstofrijke sectoren (zoals 
elektriciteitsproductie, de transportsector, 
de bouw en energie-intensieve industrieën) 
helpen bij de aanpassing aan de overgang 
naar een groene en hulpbronnenefficiënte 
economie;

4. vindt dat er maatregelen moeten worden 
genomen om de banen in de meest 
betroffen koolstofrijke sectoren (zoals 
elektriciteitsproductie, de transportsector, 
de bouw en energie-intensieve industrieën), 
die over het algemeen de meest groene en 
hulpbronnenefficiënte sectoren ter wereld 
zijn, te behouden; dringt er op aan dat, 
indien de fundamentele missie om de 
Europese zware industrieën te redden, 
niet slaagt, werknemers worden 
ondersteund bij de aanpassing aan de 
overgang van deze sector naar andere 
sectoren;

Or. en

Amendement 19
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak van 
inkomensondersteuning en maatregelen 
op het gebied van sociale bescherming om 
de nadelen van het aanpassingsproces 
voor werknemers die de grootste kans 
lopen te worden getroffen door de 
overgang naar een groenere economie 
(met name laagopgeleide werknemers), 
vooral in aantrekkelijke koolstofrijke 
sectoren, te beperken; onderstreept de 
noodzaak van de combinatie van 
inkomensondersteunende maatregelen en 
maatregelen op bijvoorbeeld het gebied 
van opleiding, om de inzetbaarheid te 
verbeteren en te behouden, werknemers 
op de arbeidsmarkt te houden en de 
uitholling van vaardigheden in tijden van 
crisis en herstructurering te voorkomen;
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Or. en

Amendement 20
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt aan op veranderingen in het 
klimaat- en energiebeleid zodat energie-
intensieve sectoren in de internationale 
concurrentie niet te lijden hebben onder 
eenzijdige lasten door kosten en dringt 
aan op gratis emissierechten voor de CO2-
lekkende sector zolang deze lasten 
eenzijdig zijn; dringt er met name op aan 
in de regeling voor de emissiehandel 
metallurgische kooks te scheiden van 
andere fossiele brandstoffen om zo de 
Europese staalindustrie te redden;

Or. en

Amendement 21
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat in het nieuwe kader ook 
aandacht moet worden besteed aan 
gevolgen van de economische crisis zoals 
de betaalbaarheid van energie voor 
eindgebruikers (huishoudens én 
bedrijven);

5. onderstreept dat in het nieuwe kader ook 
aandacht moet worden besteed aan 
gevolgen van stijgende energieprijzen 
voor eindgebruikers – huishoudens en 
bedrijven – met name tegen de 
achtergrond van de economische crisis;
wijst in dit verband op de rol van 
steunregelingen voor hernieuwbare 
energie in prijsstijgingen in sommige 
lidstaten en op de noodzaak deze te 
herzien;
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Or. en

Amendement 22
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat in het nieuwe kader ook 
aandacht moet worden besteed aan 
gevolgen van de economische crisis zoals 
de betaalbaarheid van energie voor 
eindgebruikers (huishoudens én bedrijven);

5. onderstreept dat in het nieuwe kader ook 
aandacht moet worden besteed aan 
gevolgen van de economische crisis zoals 
de betaalbaarheid van energie en een 
eerlijke verdeling van de financiële lasten
voor eindgebruikers (huishoudens én 
bedrijven);

Or. en

Amendement 23
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat in het nieuwe kader ook 
aandacht moet worden besteed aan 
gevolgen van de economische crisis zoals 
de betaalbaarheid van energie voor 
eindgebruikers (huishoudens én bedrijven);

5. onderstreept dat in het nieuwe kader ook 
aandacht moet worden besteed aan 
gevolgen van de economische crisis zoals 
de betaalbaarheid van energie voor 
eindgebruikers (huishoudens én bedrijven); 
erkent dat een ambitieuze 
energiebesparingsdoelstelling kan leiden 
tot een verlaging van de energierekening 
voor huishoudens en bedrijven en dat een 
ambitieuze tenuitvoerlegging van de 
richtlijn betreffende de energie-efficiëntie 
van gebouwen nieuwe werkgelegenheid 
kan genereren doordat bestaande 
gebouwen moeten worden aangepast om 
er gegarandeerd voordeel uit te blijven 
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halen; adviseert de lidstaten dringend 
beschikbare EU-fondsen voor dergelijke 
doelen aan te wenden;

Or. en

Amendement 24
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat in het nieuwe kader ook 
aandacht moet worden besteed aan 
gevolgen van de economische crisis zoals 
de betaalbaarheid van energie voor 
eindgebruikers (huishoudens én bedrijven);

5. onderstreept dat in het nieuwe kader ook 
aandacht moet worden besteed aan 
gevolgen van de economische crisis zoals 
de betaalbaarheid van energie voor 
eindgebruikers (huishoudens én bedrijven); 
verzoekt met name om compensatie van 
de prijsstijgingen van elektriciteit voor de 
industrieën waarin veel elektriciteit wordt 
verbruikt, ook al behoren ze tot de 
groenste ter wereld in hun sector;

Or. en

Amendement 25
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de noodzaak van het 
bevorderen van onderzoek naar de 
extractie van duurzamere hulpbronnen en 
naar innovatieve technologieën om het 
milieu beter te beschermen en de 
werkomstandigheden van werknemers in 
de sector te verbeteren; roept de 
Commissie en de lidstaten op duurzamere 
oplossingen voor de extractie van 
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hulpbronnen te bevorderen;

Or. en


