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Amendement 242
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. is van oordeel dat het ETS, 
wanneer het doeltreffend werkt, emissies 
mondiaal kan reduceren, op voorwaarde 
dat alle grote wereldeconomieën er zich 
bij aansluiten en dat het wordt aangevuld 
met andere instrumenten (zoals vrijwillige 
overeenkomsten, belastingmaatregelen, 
enz.), op basis van nationale prioriteiten 
en capaciteiten;

Or. it

Amendement 243
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van oordeel dat het sluiten van 
kerncentrales tot een toename van de 
uitstoot van broeikasgassen zal leiden; 
erkent dat met dit element rekening moet 
worden gehouden bij de analyse van de 
opties voor een reductie van de uitstoot 
van broeikasgassen van meer dan 20%;

Or. en

Amendement 244
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie op zo kort 
mogelijke termijn aan te geven op welke 
wijze de Unie haar maatregelen voor het 
opvangen van de gevolgen van 
klimaatverandering het best kan 
complementeren met inspanningen 
gericht op het reduceren van niet-CO2-
gassen, zoals HFC's, die de snelst 
groeiende klimaatverontreinigers in de 
wereld zijn, en HFC23; verzoekt de 
Commissie het initiatief om de productie 
van HFC's onder het Protocol van 
Montreal te brengen te steunen en met 
derde landen bilaterale overeenkomsten 
voor het matigen van HFC23 te sluiten, 
teneinde niet-CO2-gassen geleidelijk te 
elimineren en HFC23 te matigen, en wel 
op een kostenefficiënte wijze, tegen een 
prijs die lager is dan de huidige 
koolstofprijzen;

Or. en

Amendement 245
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de Commissie met haar 
optreden aan de matiging van 
klimaatverandering bij te dragen en snel 
effect sorterende regelgevingsstrategieën 
te ontwikkelen, gericht op het sneller 
elimineren van 
chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFC's) en 
op het verwijderen en vernietigen van de 
ozonlaag aantastende broeikasgassen in 
oude producten en apparaten; 

Or. en
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Amendement 246
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. verzoekt de Commissie met 
haar optreden aan de matiging van 
klimaatverandering bij te dragen en snel 
effect sorterende strategieën te 
ontwikkelen, gericht op het elimineren 
van zwarte koolstof, en daarbij prioriteit 
toe te kennen aan emissies die met name 
gebieden met veel sneeuw en ijs 
aantasten, waaronder de Noordpool;

Or. en

Amendement 247
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. verzoekt de Commissie met 
haar optreden aan de matiging van 
klimaatverandering bij te dragen en snel 
effect sorterende regelgevingsstrategieën 
te ontwikkelen, gericht op het elimineren 
van vervuilende gassen die in de 
troposfeer (de lagere atmosfeer) tot de 
vorming van ozon, een belangrijk 
broeikasgas, leiden;

Or. en
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Amendement 248
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van oordeel dat de EU, om de 
door de Europese Raad geformuleerde en 
in de routekaart voor een koolstofarme 
economie van de Commissie bevestigde 
doelstelling voor de lange termijn (2050) 
van een reductie van 80-95% op 
binnenlands gebied te verwezenlijken, 
haar inspanningen moet intensiveren na 
in 2020 op binnenlands gebied een 
reductie van de uitstoot van emissies van 
20% te hebben bereikt; verzoekt de 
Commissie in dit verband een voorstel te 
presenteren met bindende 
reductiedoelstellingen voor de periode ná 
2020 die net zo streng of strenger zijn dan 
die in de routekaart voor een 
koolstofarme economie in 2050 voor het 
op de meest kostenefficiënte wijze 
verwezenlijken van de 
langetermijndoelstellingen; 

Or. en

Amendement 249
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. dringt aan op aanvullende 
kwaliteitscriteria voor het gebruik van 
internationale compensatie in de EU, in 
de vorm van strenge kwaliteitsnormen 
voor projecten die waarborgen dat 
mensenrechten worden gerespecteerd, en 
betrouwbare, verifieerbare en reële 
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aanvullende emissiereducties, die ook de 
duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden ten goede komen;

Or. en

Amendement 250
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. herhaalt dat het van essentieel 
belang is de kloof te dichten tussen het 
vrijwillige karakter van de internationale 
toezeggingen van niet-EU-landen en de 
erkenning van een juridisch bindend 
internationaal systeem;

Or. it

Amendement 251
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. neemt nota van het feit dat in de 
mededeling van de Commissie betreffende 
een routekaart voor een concurrerende 
koolstofarme economie tegen 2050 wordt 
onderstreept dat, teneinde voor gelijke 
randvoorwaarden te zorgen, 
waakzaamheid geboden blijft ten aanzien 
van het risico van koolstoflekkage; 

Or. en
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Amendement 252
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. neemt nota van het feit dat in de 
conclusies van de Raad van 14 maart 
2011 de lidstaten er nog eens op hebben 
gewezen dat het belangrijk is bestaande 
flexibele mechanismen te handhaven en 
te verbeteren, en tijdens de 
klimaatconferentie van Durban nieuwe 
sectoriële of andere, meer alomvattende 
en op marktwerking gebaseerde 
mechanismen te ontwikkelen, teneinde 
matigingsacties kostenefficiënter te 
maken en te bevorderen, en tegelijkertijd 
een bijdrage aan duurzame ontwikkeling 
te leveren; 

Or. en

Amendement 253
Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. neemt nota van het feit dat in de 
conclusies van de Raad van 14 maart 
2011 de lidstaten er nog eens op hebben 
gewezen dat het belangrijk is bestaande 
flexibele mechanismen te handhaven en 
te verbeteren, en tijdens de 
klimaatconferentie van Durban nieuwe 
sectoriële of andere, meer alomvattende 
en op marktwerking gebaseerde 
mechanismen te ontwikkelen, teneinde 
matigingsacties kostenefficiënter te 
maken en te bevorderen, en tegelijkertijd 
een bijdrage aan duurzame ontwikkeling 
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te leveren; 

Or. en

Amendement 254
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

Extra baten en gevolgen Schrappen

Or. it

Amendement 255
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ervan overtuigd dat voordeel van 
optreden in een vroegtijdig stadium 
bijdraagt aan aanzienlijke baten op lange 
termijn voor het Europese 
concurrentievermogen, namelijk doordat 
een sterke positie wordt gehandhaafd in 
de snel groeiende mondiale markt voor 
koolstofarme technologieën;

Schrappen

Or. it

Amendement 256
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 
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Ontwerpresolutie Amendement

19. is ervan overtuigd dat voordeel van 
optreden in een vroegtijdig stadium 
bijdraagt aan aanzienlijke baten op lange 
termijn voor het Europese 
concurrentievermogen, namelijk doordat 
een sterke positie wordt gehandhaafd in de 
snel groeiende mondiale markt voor 
koolstofarme technologieën;

19. is ervan overtuigd dat voordeel van 
optreden in een vroegtijdig stadium 
bijdraagt aan aanzienlijke baten op lange 
termijn voor het Europese 
concurrentievermogen, namelijk doordat 
een sterke positie wordt gehandhaafd in de 
snel groeiende mondiale markt voor 
duurzame technologieën, door het creëren 
van nieuwe werkgelegenheidskansen en 
het verbeteren van programma's voor een 
leven lang leren;

Or. en

Amendement 257
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ervan overtuigd dat voordeel van 
optreden in een vroegtijdig stadium 
bijdraagt aan aanzienlijke baten op lange 
termijn voor het Europese 
concurrentievermogen, namelijk doordat 
een sterke positie wordt gehandhaafd in de 
snel groeiende mondiale markt voor 
koolstofarme technologieën;

19. is ervan overtuigd dat voordeel van 
optreden in een vroegtijdig stadium 
bijdraagt aan aanzienlijke baten op lange 
termijn voor het Europese 
concurrentievermogen, namelijk doordat 
passende verwachtingen worden gewekt 
en een sterke positie wordt gehandhaafd in 
de snel groeiende mondiale markt voor 
koolstofarme technologieën;

Or. en

Amendement 258
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. herinnert de EU en de lidstaten 
aan hun plicht meer steun te geven voor 
investeringen in O&O en voor een 
langetermijn politiek kader te zorgen, 
teneinde te bewerkstelligen dat op grote 
schaal en op korte termijn rendabele en 
doeltreffende technologieën voor 
koolstofreductie worden ontwikkeld;

Or. it

Amendement 259
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. wijst erop dat de EU en de lidstaten 
klimaat-, energie-, industrie- en 
technologiebeleid moeten ontwikkelen 
binnen een samenhangend en 
alomvattend kader; binnen dat kader 
moeten alle economische en sociale 
belanghebbenden hun rol vervullen en 
hierbij komt niet alleen de industriesector 
(en ETS-sectoren in het bijzonder) een rol 
toe, maar ook andere sectoren, zoals 
vervoer en de bouw, en ook het 
maatschappelijk middenveld in het 
algemeen; 

Or. it

Amendement 260
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. neemt er nota van dat de financiële 
crisis van 2008 en het daaruit 
resulterende overschot aan emissierechten 
in het EU-ETS tot lagere inkomsten voor 
de overheid zouden kunnen leiden; 
onderstreept dat een verlaging van de 
vervuilingsrechten door middel van een 
hogere doelstelling voor de reductie van 
de uitstoot van broeikasgassen in het EU-
ETS voor regeringen cruciaal is om een 
deel van deze verliezen goed te maken; 

Or. en

Amendement 261
Salvatore Tatarella, Martin Callanan, Miroslav Ouzký

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. neemt nota van het feit dat in de 
mededeling van de Commissie betreffende 
een routekaart voor een concurrerende 
koolstofarme economie tegen 2050 wordt 
onderstreept dat bij de ontwikkeling van 
sectoriële beleidsopties in grotere mate 
aandacht aan kosten, compensatie en 
onzekerheden moet worden besteed; 1

__________________
1 Routekaart2050, blz. 6. 

Or. en

Amendement 262
Salvatore Tatarella, Karl-Heinz Florenz, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. neemt nota van het feit dat een 
grondige analyse moet worden gemaakt 
van de cumulatieve kosten van 
klimaatdoelstellingen in de zin van 
koolstofprijzen, energieprijzen en 
uitgaven voor innovatie en onderzoek;

Or. en

Amendement 263
Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. na de staatsschuldcrisis, een 
uitvloeisel van de financiële crisis die 
Europa heeft getroffen, moeten de 
lidstaten hun buitensporige schuld met 
een twintigste per jaar reduceren. Dit 
betekent dat er minder publieke middelen 
beschikbaar zullen zijn voor het 
bevorderen van innovatie en groei;

Or. en

Amendement 264
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 de 
stimulansen voor innovatie herstelt, die 
verloren zijn gegaan door 
vergemakkelijking van de 20%-

Schrappen
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doelstelling;

Or. it

Amendement 265
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 de 
stimulansen voor innovatie herstelt, die 
verloren zijn gegaan door 
vergemakkelijking van de 20%-
doelstelling;

Schrappen

Or. en

Amendement 266
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 de 
stimulansen voor innovatie herstelt, die 
verloren zijn gegaan door 
vergemakkelijking van de 20%-
doelstelling;

Schrappen

Or. ro
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Amendement 267
Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 de 
stimulansen voor innovatie herstelt, die 
verloren zijn gegaan door 
vergemakkelijking van de 20%-
doelstelling;

20. overweegt dat de vaststelling van 
langetermijndoelstellingen een nieuwe 
impuls zou geven aan de stimulansen voor 
innovatie van de 20%-doelstelling;

Or. en

Amendement 268
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 de 
stimulansen voor innovatie herstelt, die 
verloren zijn gegaan door 
vergemakkelijking van de 20%-
doelstelling;

20. overweegt dat intensivering van de 
noodzakelijke inspanningen voor energie-
efficiëntie dé manier is voor het 
verwezenlijken van de 2020- en zelfs 
strengere doelstellingen;

Or. en

Amendement 269
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 de 
stimulansen voor innovatie herstelt, die 

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van meer dan 20%
voor 2020 de stimulansen voor innovatie
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verloren zijn gegaan door 
vergemakkelijking van de 20%-
doelstelling;

herstelt, die verloren zijn gegaan door 
vergemakkelijking van de 20%-
doelstelling;

Or. en

Amendement 270
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 de 
stimulansen voor innovatie herstelt, die 
verloren zijn gegaan door 
vergemakkelijking van de 20%-
doelstelling;

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 een 
stimulans voor innovatie kan zijn, indien 
aan de voorwaarden zoals bedoeld in 
artikel 28 van richtlijn 2009/29/EG wordt 
voldaan;

Or. fr

Amendement 271
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 de 
stimulansen voor innovatie herstelt, die 
verloren zijn gegaan door 
vergemakkelijking van de 20%-
doelstelling;

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 de 
stimulansen voor innovatie herstelt,

Or. de
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Amendement 272
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 de 
stimulansen voor innovatie herstelt, die 
verloren zijn gegaan door 
vergemakkelijking van de 20%-
doelstelling;

20. overweegt dat de vaststelling van een 
klimaatdoelstelling op binnenlands gebied 
van 30% voor 2020 de stimulansen voor 
innovatie herstelt, die verloren zijn gegaan 
door vergemakkelijking van de 20%-
doelstelling;

Or. en

Amendement 273
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. refereert aan de conclusies van de 
in opdracht van het Duitse federale 
ministerie van Milieu uitgevoerde studie 
'A New Growth Path for Europe', waarin 
staat dat aanscherping van de EU-
doelstelling voor de reductie van de 
uitstoot van CO2 tot 30% in jaarlijks 0,6% 
extra economische groei voor de Europese 
economie tegen 2020 zou kunnen 
resulteren, tot mogelijkerwijs 6 miljoen 
nieuwe banen zou kunnen leiden en 
Europese investeringen significant zou 
kunnen doen toenemen;

Or. en
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Amendement 274
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat de Europese eco-
industrie ongeveer 3,4 miljoen 
voltijdbanen kent, tien maal het cijfer 
voor directe werkgelegenheid in de 
Europese staalsector in 2007; wijst erop 
dat de verhoging van de EU-
klimaatdoelstelling tot 30% volgens 
recente studies tot zes miljoen banen in 
Europa kan creëren;

Schrappen

Or. it

Amendement 275
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Theodoros Skylakakis, Martin 
Callanan, Miroslav Ouzký, Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat de Europese eco-
industrie ongeveer 3,4 miljoen 
voltijdbanen kent, tien maal het cijfer 
voor directe werkgelegenheid in de 
Europese staalsector in 2007; wijst erop 
dat de verhoging van de EU-
klimaatdoelstelling tot 30% volgens 
recente studies tot zes miljoen banen in 
Europa kan creëren;

21. Schrappen

Or. en
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Amendement 276
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat de Europese eco-
industrie ongeveer 3,4 miljoen 
voltijdbanen kent, tien maal het cijfer 
voor directe werkgelegenheid in de 
Europese staalsector in 2007; wijst erop 
dat de verhoging van de EU-
klimaatdoelstelling tot 30% volgens 
recente studies tot zes miljoen banen in 
Europa kan creëren;

21. merkt op dat het 
klimaatveranderingsbeleid tot een 
herstructurering van de EU-economie zal 
leiden, met een toename van het aantal 
banen in de ene sector en een afname van 
het aantal banen in de andere sector, 
aangezien de werkgelegenheidsbalans op 
de lange termijn per definitie neutraal is;

Or. en

Amendement 277
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat de Europese eco-industrie 
ongeveer 3,4 miljoen voltijdbanen kent, 
tien maal het cijfer voor directe 
werkgelegenheid in de Europese 
staalsector in 2007; wijst erop dat de 
verhoging van de EU-klimaatdoelstelling 
tot 30% volgens recente studies tot zes
miljoen banen in Europa kan creëren;

21. merkt op dat de Europese eco-industrie 
ongeveer 3,4 miljoen voltijdbanen kent, 
tien maal het cijfer voor directe 
werkgelegenheid in de Europese 
staalsector in 2007; wijst erop dat de 
verhoging van de EU-klimaatdoelstelling 
tot 30% volgens recente studies in het 
meest gunstige scenario tot anderhalf
miljoen banen in Europa kan creëren;

Or. it
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Amendement 278
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat de Europese eco-
industrie ongeveer 3,4 miljoen 
voltijdbanen kent, tien maal het cijfer 
voor directe werkgelegenheid in de 
Europese staalsector in 2007; wijst erop 
dat de verhoging van de EU-
klimaatdoelstelling tot 30% volgens 
recente studies tot zes miljoen banen in 
Europa kan creëren;

21. merkt op dat volgens de mededeling 
van de Commissie uit macro-economische 
analyses is gebleken dat aanscherping van 
de reductiedoelstelling tot 30% 
waarschijnlijk van geringe invloed op de 
werkgelegenheid zal zijn, maar dat slim 
gebruik van veilinginkomsten of de 
opbrengst van koolstofbelastingen het 
beeld significant verandert;

Or. en

Amendement 279
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat de Europese eco-industrie 
ongeveer 3,4 miljoen voltijdbanen kent, 
tien maal het cijfer voor directe 
werkgelegenheid in de Europese 
staalsector in 2007; wijst erop dat de 
verhoging van de EU-klimaatdoelstelling 
tot 30% volgens recente studies tot zes 
miljoen banen in Europa kan creëren;

21. merkt op dat hoewel alle 
industriesectoren hun productie 
duurzamer moeten maken, de 
zogenaamde Europese eco-industrie 
volgens één analyse, en voornamelijk met 
hulp van overheidssubsidies, ongeveer 3,4 
miljoen voltijdbanen kent, tien maal het 
cijfer voor directe werkgelegenheid in de 
Europese staalsector in 2007; wijst erop dat 
de verhoging van de EU-
klimaatdoelstelling tot 30% volgens 
recente studies tot zes miljoen banen in 
Europa kan creëren, op voorwaarde dat 
meer overheidssubsidies worden 
toegekend; is van oordeel dat voor een zo 
efficiënt mogelijke benutting van 
overheidssubsidies moet worden gezorgd;
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Or. en

Amendement 280
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat de Europese eco-industrie 
ongeveer 3,4 miljoen voltijdbanen kent, 
tien maal het cijfer voor directe 
werkgelegenheid in de Europese 
staalsector in 2007; wijst erop dat de 
verhoging van de EU-klimaatdoelstelling 
tot 30% volgens recente studies tot zes 
miljoen banen in Europa kan creëren;

21. merkt op dat de Europese eco-industrie 
ongeveer 3,4 miljoen voltijdbanen kent;
wijst erop dat de verhoging van de EU-
klimaatdoelstelling tot 30% volgens 
recente studies tot zes miljoen banen in 
Europa kan creëren;

Or. en

Amendement 281
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat de Europese eco-industrie 
ongeveer 3,4 miljoen voltijdbanen kent, 
tien maal het cijfer voor directe 
werkgelegenheid in de Europese 
staalsector in 2007; wijst erop dat de 
verhoging van de EU-klimaatdoelstelling 
tot 30% volgens recente studies tot zes 
miljoen banen in Europa kan creëren;

21. merkt op dat de Europese eco-industrie 
ongeveer 3,4 miljoen voltijdbanen kent, 
tien maal het cijfer voor directe 
werkgelegenheid in de Europese 
staalsector in 2007; wijst erop dat de 
verhoging van de EU-klimaatdoelstelling 
tot 30%, in vergelijking met 
broeikasgasemissies in 1990, volgens 
recente studies tot zes miljoen banen in 
Europa kan creëren;

Or. ro
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Amendement 282
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat de Europese eco-industrie 
ongeveer 3,4 miljoen voltijdbanen kent,
tien maal het cijfer voor directe 
werkgelegenheid in de Europese 
staalsector in 2007; wijst erop dat de 
verhoging van de EU-klimaatdoelstelling 
tot 30% volgens recente studies tot zes 
miljoen banen in Europa kan creëren;

21. merkt op dat de Europese eco-industrie 
ongeveer 3,4 miljoen voltijdbanen kent, 
wijst erop dat de verhoging van de EU-
klimaatdoelstelling tot 30% volgens 
recente studies tot zes miljoen banen in 
Europa kan creëren; erkent dat de overstap 
op een koolstofarme economie, waarbij de 
EU op het gebied van technologieën voor 
hernieuwbare energie en energie-
efficiënte producten en diensten mondiaal 
een voortrekkersrol gaat vervullen, 
positieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid en het 
concurrentievermogen zal hebben;

Or. en

Amendement 283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. stelt vast dat steeds meer landen in 
de wereld de mogelijkheden van 
klimaattechnologieën en 
milieutechnologieën onderkennen en hun 
economieën - meer dan in Europa het 
geval is - daaraan aanpassen; wijst in dit 
verband op bemoedigende 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld China's 
nieuwe vijfjarenplan, dat voorziet in een 
versnelde uitbouw van de markten voor 
milieutechnologieën, of de in Duitsland 
genomen Meseberg-besluiten;
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Or. de

Amendement 284
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. merkt op dat het in de EU-analyse 
van opties voor het reduceren van de 
uitstoot van broeikasgassen niet gaat om 
de vraag op welke wijze door middel van 
subsidies voor inefficiënte installaties 
(nadat met koolstofbeprijzing rekening is 
gehouden) 'groene banen' kunnen 
worden gecreëerd, maar om de vraag hoe 
'verdedigbare banen' kunnen worden 
geschapen die de concurrentiestrijd met 
de opkomende mondiale spelers 
daadwerkelijk aankunnen; is van oordeel 
dat Europa, gezien het feit dat de 
relevante infrastructuur voor een aantal 
hernieuwbare energiebronnen steeds 
vaker in China en India wordt 
gefabriceerd, nu meer in energie-
efficiëntie moet investeren, hetgeen goed 
is voor plaatselijke economieën omdat het 
plaatselijke banen schraagt, die niet 
kunnen weglekken naar derde landen met 
lagere productiekosten; 

Or. en

Amendement 285
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Sergio Berlato, 
Miroslav Ouzký, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is het eens met de stelling in de 
routekaart voor een koolstofarme 
economie tegen 2050 van de Commissie 
dat "het scheppen en handhaven van 
banen zal afhangen van het vermogen 
van de EU om een leidende rol te spelen 
bij de ontwikkeling van nieuwe, 
koolstofarme technologieën door middel 
van meer onderwijs, opleiding, 
programma's ter bevordering van de 
acceptatie van nieuwe technologieën, 
O&O en ondernemerschap, alsook van 
een voor investeringen gunstig 
economisch klimaat";

Or. en

Amendement 286
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Romana 
Jordan Cizelj, Martin Callanan, Miroslav Ouzký, Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, 
Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. stelt vast dat nog geen goede 
beoordeling is gemaakt van de gevolgen 
voor de werkgelegenheid van de overstap 
op een koolstofarme economie, waarbij 
zich een enorme verschuiving van de 
werkgelegenheid tussen sectoren zal 
voordoen, en dat zo'n analyse van de 
'winnaars' en de 'verliezers' hoognodig is; 

Or. en
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Amendement 287
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. overweegt dat, hoewel de vaststelling 
van een ambitieuzere klimaatdoelstelling 
in de eerste plaats een positieve invloed 
heeft op het creëren van banen, 
maatregelen moeten worden genomen om 
structurele verandering en omscholing 
van het arbeidspotentieel in 
gemeenschappen waar op grote schaal 
sprake is van verlies aan werkgelegenheid 
in koolstofrijke sectoren te 
vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat 
nieuwe groeisectoren voldoende toegang 
hebben tot goed geschoolde 
arbeidskrachten;

Schrappen

Or. it

Amendement 288
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. overweegt dat, hoewel de vaststelling 
van een ambitieuzere klimaatdoelstelling 
in de eerste plaats een positieve invloed 
heeft op het creëren van banen,
maatregelen moeten worden genomen om 
structurele verandering en omscholing van 
het arbeidspotentieel in gemeenschappen 
waar op grote schaal sprake is van verlies 
aan werkgelegenheid in koolstofrijke 
sectoren te vergemakkelijken en ervoor te 
zorgen dat nieuwe groeisectoren voldoende 
toegang hebben tot goed geschoolde 
arbeidskrachten;

22. overweegt dat maatregelen moeten 
worden genomen om structurele 
verandering en omscholing van het 
arbeidspotentieel in gemeenschappen waar 
op grote schaal sprake is van verlies aan 
werkgelegenheid in koolstofrijke sectoren 
te vergemakkelijken en ervoor te zorgen 
dat nieuwe groeisectoren voldoende 
toegang hebben tot goed geschoolde 
arbeidskrachten;
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Or. en

Amendement 289
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. overweegt dat, hoewel de vaststelling 
van een ambitieuzere klimaatdoelstelling 
in de eerste plaats een positieve invloed 
heeft op het creëren van banen, 
maatregelen moeten worden genomen om 
structurele verandering en omscholing van 
het arbeidspotentieel in gemeenschappen 
waar op grote schaal sprake is van verlies 
aan werkgelegenheid in koolstofrijke 
sectoren te vergemakkelijken en ervoor te 
zorgen dat nieuwe groeisectoren voldoende 
toegang hebben tot goed geschoolde 
arbeidskrachten;

22. overweegt dat, hoewel de vaststelling 
van een ambitieuzere klimaatdoelstelling 
een positieve kortetermijninvloed kan 
hebben op het creëren van banen, 
maatregelen moeten worden genomen om 
structurele verandering en omscholing van 
het arbeidspotentieel in gemeenschappen 
waar op grote schaal sprake is van verlies 
aan werkgelegenheid in koolstofrijke 
sectoren te vergemakkelijken en ervoor te 
zorgen dat nieuwe groeisectoren voldoende 
toegang hebben tot goed geschoolde 
arbeidskrachten;

Or. en

Amendement 290
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. overweegt dat, hoewel de vaststelling 
van een ambitieuzere klimaatdoelstelling 
in de eerste plaats een positieve invloed 
heeft op het creëren van banen, 
maatregelen moeten worden genomen om 
structurele verandering en omscholing van 
het arbeidspotentieel in gemeenschappen 
waar op grote schaal sprake is van verlies 
aan werkgelegenheid in koolstofrijke 
sectoren te vergemakkelijken en ervoor te 
zorgen dat nieuwe groeisectoren voldoende 

22. overweegt dat, hoewel de vaststelling 
van een ambitieuzere klimaatdoelstelling 
een positieve invloed kan hebben op het 
creëren van banen, indien de 
overheidssubsidies worden verhoogd, 
maatregelen moeten worden genomen om 
de huidige structurele verandering aan te 
passen en omscholing van het 
arbeidspotentieel in gemeenschappen waar 
op grote schaal sprake is van verlies aan 
werkgelegenheid te vergemakkelijken en 
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toegang hebben tot goed geschoolde 
arbeidskrachten;

ervoor te zorgen dat nieuwe groeisectoren 
voldoende toegang hebben tot goed 
geschoolde arbeidskrachten;

Or. en

Amendement 291
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. overweegt dat, hoewel de vaststelling 
van een ambitieuzere klimaatdoelstelling in 
de eerste plaats een positieve invloed heeft 
op het creëren van banen, maatregelen 
moeten worden genomen om structurele 
verandering en omscholing van het 
arbeidspotentieel in gemeenschappen waar 
op grote schaal sprake is van verlies aan 
werkgelegenheid in koolstofrijke sectoren 
te vergemakkelijken en ervoor te zorgen 
dat nieuwe groeisectoren voldoende 
toegang hebben tot goed geschoolde 
arbeidskrachten;

22. overweegt dat de vaststelling van een 
ambitieuzere klimaatdoelstelling in de 
eerste plaats een positieve invloed heeft op 
het creëren van banen, maar verzoekt de 
Commissie passende maatregelen te 
nemen om zowel structurele verandering 
en omscholing van het arbeidspotentieel in 
gemeenschappen waar op grote schaal 
sprake is van verlies aan werkgelegenheid 
in koolstofrijke sectoren te 
vergemakkelijken, als ervoor te zorgen dat 
nieuwe groeisectoren voldoende toegang 
hebben tot goed geschoolde 
arbeidskrachten;

Or. de

Amendement 292
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. overweegt dat, hoewel de vaststelling 
van een ambitieuzere klimaatdoelstelling in 
de eerste plaats een positieve invloed heeft 
op het creëren van banen, maatregelen 
moeten worden genomen om structurele 

22. overweegt dat, hoewel de vaststelling 
van een ambitieuzere klimaatdoelstelling in 
de eerste plaats een positieve invloed heeft 
op het creëren van banen, maatregelen 
moeten worden genomen om structurele 
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verandering en omscholing van het 
arbeidspotentieel in gemeenschappen 
waar op grote schaal sprake is van verlies 
aan werkgelegenheid in koolstofrijke 
sectoren te vergemakkelijken en ervoor te 
zorgen dat nieuwe groeisectoren voldoende 
toegang hebben tot goed geschoolde 
arbeidskrachten;

verandering en omscholing van het 
arbeidspotentieel, onder andere door 
gebruikmaking van de Structuurfondsen 
en het Fonds voor aanpassing aan de 
mondialisering van de EU, te 
vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat 
nieuwe groeisectoren voldoende toegang 
hebben tot goed geschoolde 
arbeidskrachten;

Or. en

Amendement 293
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt de omvang van extra baten 
in verband met verbeterde luchtkwaliteit, 
door de Commissie geraamd tussen 6,3 
miljard en 22 miljard euro per jaar in 
2020 zonder rekening te houden met extra 
baten in verband met een verlaging van 
kosten door ziekte; merkt op dat de extra 
baten op het gebied van gezondheid en 
luchtverontreiniging van een vaststelling 
van een 30%-streefcijfer volgens een 
aanvullende analyse dit cijfer verhogen 
van 6,3 tot 35,8 miljard euro, waarbij het 
hoogste cijfer wordt bereikt bij 
binnenlandse reductie-inspanningen;

Schrappen

Or. it

Amendement 294
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt de omvang van extra baten 
in verband met verbeterde luchtkwaliteit, 
door de Commissie geraamd tussen 6,3 
miljard en 22 miljard euro per jaar in 
2020 zonder rekening te houden met extra 
baten in verband met een verlaging van 
kosten door ziekte; merkt op dat de extra 
baten op het gebied van gezondheid en 
luchtverontreiniging van een vaststelling 
van een 30%-streefcijfer volgens een 
aanvullende analyse dit cijfer verhogen 
van 6,3 tot 35,8 miljard euro, waarbij het 
hoogste cijfer wordt bereikt bij 
binnenlandse reductie-inspanningen;

23. wijst erop dat er geen direct verband 
bestaat tussen de voordelen van reducties 
in de emissies van broeikasgassen en de 
extra baten op het gebied van verbeterde 
luchtkwaliteit of minder verontreinigende 
stoffen;

Or. it

Amendement 295
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst op het feit dat naast het 
ontwikkelen van nieuwe 
klimaattechnologieën, de verspreiding 
ervan van doorslaggevend belang is; 
verzoekt de Commissie ook op dit gebied 
maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in de 
vorm van nieuwe 
financieringsregelingen;

Or. de

Amendement 296
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 



PE462.704v02-00 30/62 AM\863116NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

24. neemt kennis van de analyse van de 
Commissie dat indien een 30%-
reductiedoelstelling wordt bereikt, de 
invoer van olie en gas in 2020 met 
ongeveer 40 miljard euro zal 
verminderen, uitgaande van een olieprijs 
van 88 USD per vat in 2020; overweegt 
dat deze raming van de olieprijs 
waarschijnlijk zeer voorzichtig is, daar het 
Internationaal Energieagentschap (2010) 
een olieprijs voorspelt van 108 USD in 
2020, hetgeen de geraamde baten van 
lagere energie-invoer met meer dan 20% 
zou doen stijgen;

Schrappen

Or. it

Amendement 297
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. neemt kennis van de analyse van de 
Commissie dat indien een 30%-
reductiedoelstelling wordt bereikt, de 
invoer van olie en gas in 2020 met 
ongeveer 40 miljard euro zal 
verminderen, uitgaande van een olieprijs 
van 88 USD per vat in 2020; overweegt 
dat deze raming van de olieprijs 
waarschijnlijk zeer voorzichtig is, daar het 
Internationaal Energieagentschap (2010) 
een olieprijs voorspelt van 108 USD in 
2020, hetgeen de geraamde baten van 
lagere energie-invoer met meer dan 20% 
zou doen stijgen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 298
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. neemt kennis van de analyse van de 
Commissie dat indien een 30%-
reductiedoelstelling wordt bereikt, de 
invoer van olie en gas in 2020 met 
ongeveer 40 miljard euro zal verminderen, 
uitgaande van een olieprijs van 88 USD per 
vat in 2020; overweegt dat deze raming 
van de olieprijs waarschijnlijk zeer 
voorzichtig is, daar het Internationaal 
Energieagentschap (2010) een olieprijs 
voorspelt van 108 USD in 2020, hetgeen 
de geraamde baten van lagere energie-
invoer met meer dan 20% zou doen stijgen;

24. neemt kennis van de analyse van de 
Commissie dat indien een 30%-
reductiedoelstelling op binnenlands gebied 
wordt bereikt, de rekening voor de invoer 
van olie en gas met ongeveer 14 miljard 
euro zal verminderen en dat de totale 
besparing tegen 2020 45,5 miljard euro 
zal bedragen, uitgaande van een olieprijs 
van 88 USD per vat in 2020; overweegt dat 
deze raming van de olieprijs waarschijnlijk 
zeer voorzichtig is, daar het Internationaal 
Energieagentschap (2010) een olieprijs 
voorspelt van 108 USD in 2020, hetgeen 
de geraamde baten van lagere energie-
invoer met meer dan 20% zou doen stijgen, 
waarmee de kosten van het bereiken van 
een reductiedoelstelling van 30% op 
binnenlands gebied ook lager zullen 
uitvallen;

Or. en

Amendement 299
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. herhaalt dat, teneinde de energie-
efficiëntie te vergroten, alle energie-opties 
moeten worden benut om een neutrale, 
evenwichtige en niet-discriminatoire mix 
te bevorderen, inclusief traditionele en 
hernieuwbare energiebronnen, en 
kernenergie;
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Or. it

Amendement 300
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de extra baten van 
emissiereductie alleen ontstaan voor de 
emissiereductie die wordt behaald in de 
EU en daar waar sterk de nadruk wordt 
gelegd op een grotere investering in 
efficiënt energiegebruik;

Schrappen

Or. it

Amendement 301
Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de extra baten van 
emissiereductie alleen ontstaan voor de 
emissiereductie die wordt behaald in de EU 
en daar waar sterk de nadruk wordt gelegd 
op een grotere investering in efficiënt 
energiegebruik;

25. benadrukt dat de extra baten van 
emissiereductie vooral ontstaan voor de 
emissiereductie die wordt behaald in de EU 
en daar waar op de korte en middellange 
termijn sterk de nadruk wordt gelegd op 
een grotere investering in efficiënt 
energiegebruik de overstap op schonere 
brandstoffen;

Or. en

Amendement 302
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 
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Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de extra baten van 
emissiereductie alleen ontstaan voor de 
emissiereductie die wordt behaald in de EU 
en daar waar sterk de nadruk wordt gelegd 
op een grotere investering in efficiënt 
energiegebruik;

25. benadrukt dat de extra baten van 
emissiereductie in het bijzonder ontstaan 
voor de emissiereductie die wordt behaald 
in de EU en daar waar sterk de nadruk 
wordt gelegd op een grotere investering in 
efficiënt energiegebruik;

Or. de

Amendement 303
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de extra baten van 
emissiereductie alleen ontstaan voor de 
emissiereductie die wordt behaald in de EU 
en daar waar sterk de nadruk wordt gelegd 
op een grotere investering in efficiënt 
energiegebruik;

25. benadrukt dat de extra baten van 
emissiereductie alleen ontstaan voor de 
emissiereductie die wordt behaald in de EU 
en daar waar sterk de nadruk wordt gelegd 
op een grotere investering in efficiënt 
energiegebruik en de overstap op schonere 
brandstoffen;

Or. en

Amendement 304
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Kriton 
Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de extra baten van 
emissiereductie alleen ontstaan voor de 
emissiereductie die wordt behaald in de EU 
en daar waar sterk de nadruk wordt gelegd 
op een grotere investering in efficiënt 

25. benadrukt dat de extra baten van 
emissiereductie alleen ontstaan voor de 
emissiereductie die wordt behaald in de EU 
en daar waar sterk de nadruk wordt gelegd 
op een grotere investering in efficiënt 
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energiegebruik; energiegebruik; onderstreept dat de 
benadering die in het nieuwe Actieplan 
voor energie-efficiëntie voor de vrijwillige 
of verplichte doelstellingen van de 
lidstaten wordt voorgesteld, niet volstaat. 
Herhaalt dat het Europees Parlement 
aandringt op verplichte energie-
efficiëntiedoelstellingen voor lidstaten, en 
wijst erop dat deze door de onlangs 
gepubliceerde routekaart voor een 
koolstofarme economie nog aan belang 
hebben gewonnen;

Or. en

Amendement 305
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. onderstreept dat de EU er bij een 
groot aantal eerdere gelegenheden in is 
geslaagd andere landen ervan te 
overtuigen hun milieu-eisen aan te 
scherpen door bij het introduceren van 
wetgeving het voortouw te nemen; wijst 
erop dat de EU-maatregelen in deze 
gevallen hebben aangetoond dat het 
mogelijk is strenge milieu-eisen te 
combineren met economische groei;

Or. sv

Amendement 306
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst er daarnaast op dat een 
hogere emissiereductiedoelstelling in de 
EU de (onderhandelings)positie van de 
Unie in de UNFCCC nog verder zal 
versterken en stimulerend zal werken voor 
de gesprekken over een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst;

Or. en

Amendement 307
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% voor EU-burgers 
meer baten dan kosten heeft en dat het 
behalen van de reductiedoelstelling op 
binnenlands gebied in totaal de grootste 
baten oplevert;

Schrappen

Or. it

Amendement 308
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% voor EU-burgers meer
baten dan kosten heeft en dat het behalen 
van de reductiedoelstelling op binnenlands 
gebied in totaal de grootste baten oplevert;

26. concludeert dat het optrekken van de 
klimaatdoelstelling voor het jaar 2020 
voor EU-burgers zowel baten, als kosten 
heeft en dat het behalen van de 
reductiedoelstelling op binnenlands gebied 
in totaal de grootste baten zou kunnen 
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opleveren;

Or. en

Amendement 309
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% voor EU-burgers meer 
baten dan kosten heeft en dat het behalen 
van de reductiedoelstelling op binnenlands 
gebied in totaal de grootste baten oplevert;

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot meer dan 20% voor EU-
burgers meer baten dan kosten heeft en dat 
het behalen van de reductiedoelstelling op 
binnenlands gebied in totaal de grootste 
baten oplevert;

Or. de

Amendement 310
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% voor EU-burgers meer 
baten dan kosten heeft en dat het behalen 
van de reductiedoelstelling op binnenlands 
gebied in totaal de grootste baten oplevert;

26. concludeert dat verdergaan dan de 
doelstelling van 20% voor EU-burgers 
meer baten dan kosten heeft en dat het 
behalen van de reductiedoelstelling op 
binnenlands gebied in totaal de grootste 
baten oplevert;

Or. en
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Amendement 311
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% voor EU-burgers 
meer baten dan kosten heeft en dat het 
behalen van de reductiedoelstelling op 
binnenlands gebied in totaal de grootste 
baten oplevert;

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% door het behalen van 
de reductiedoelstelling op binnenlands 
gebied voorafgaand aan een 
internationale overeenkomst in totaal niet 
de grootste baten oplevert door het risico 
van koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 312
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% voor EU-burgers meer
baten dan kosten heeft en dat het behalen 
van de reductiedoelstelling op binnenlands 
gebied in totaal de grootste baten oplevert;

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% voor EU-burgers en 
de Europese economie baten heeft, indien 
aan de juiste voorwaarden wordt voldaan,
en dat het behalen van de 
reductiedoelstelling op binnenlands gebied 
in totaal de grootste baten oplevert;

Or. fr

Amendement 313
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. concludeert dat het optrekken van de 26. concludeert dat het optrekken van de 
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doelstelling tot 30% voor EU-burgers meer
baten dan kosten heeft en dat het behalen 
van de reductiedoelstelling op 
binnenlands gebied in totaal de grootste 
baten oplevert;

doelstelling tot 30% voor EU-burgers baten 
zou kunnen hebben op voorwaarde dat op 
mondiaal niveau vergelijkbare 
maatregelen worden genomen;

Or. en

Amendement 314
Salvatore Tatarella, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% voor EU-burgers meer 
baten dan kosten heeft en dat het behalen 
van de reductiedoelstelling op 
binnenlands gebied in totaal de grootste 
baten oplevert;

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% voor EU-burgers
alleen in het geval van een mondiale 
overeenkomst meer baten dan kosten heeft;
is van oordeel dat het vaststellen van 
langetermijndoelstellingen en het nemen 
van aanvullende maatregelen, zoals 
energie-efficiëntiemaatregelen, het 
mogelijk maakt een 
langetermijndoelstelling te verwezenlijken 
die coherent is met de 2°C-doelstelling;

Or. en

Amendement 315
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% voor EU-burgers 
meer baten dan kosten heeft en dat het 
behalen van de reductiedoelstelling op 
binnenlands gebied in totaal de grootste 
baten oplevert;

26. onderstreept dat het optrekken van de 
doelstelling met betrekking tot 
broeikasgassen tot 30% ten opzichte van 
de niveaus van 1990 baten heeft; wijst er 
evenwel op dat een grondige analyse moet 
worden gemaakt van de kosten voor EU-
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burgers en dat voorkomen moet worden 
dat een groter percentage van Europese 
burgers het risico loopt in een situatie van 
armoede terecht te komen; wijst erop dat
het behalen van de reductiedoelstelling 
moet worden gestimuleerd door middel 
van verschillende belasting- en 
leningmechanismen;

Or. ro

Amendement 316
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% voor EU-burgers meer 
baten dan kosten heeft en dat het behalen 
van de reductiedoelstelling op binnenlands 
gebied in totaal de grootste baten oplevert;

26. concludeert dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% op binnenlands 
gebied, en zelfs een nog verdergaande 
emissiereductiedoelstelling van 40%, voor 
EU-burgers meer baten dan kosten heeft en 
dat het behalen van de reductiedoelstelling 
op binnenlands gebied zowel voor de 
ontwikkeling van de industrie, als de 
landbouw, en ook voor het vergroten van 
de kwaliteit en het aantal banen, in totaal 
de grootste baten oplevert;

Or. en

Amendement 317
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van oordeel dat, wanneer de 
voorwaarden voor het optrekken van de 
doelstelling zijn gerealiseerd, wanneer een 
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grondige studie van de overstap op een 
doelstelling van 30% voor elke lidstaat is 
gemaakt en wanneer ook de 
internationale gemeenschap deze 
doelstelling heeft geaccepteerd, er geen 
verder besluit nodig is en de EU klaar is 
voor onmiddellijke actie; 

Or. de

Amendement 318
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. herhaalt dat de EU-
reductiedoelstellingen hoofdzakelijk 
moeten worden verwezenlijkt via 
inspanningen in de EU; herinnert eraan 
dat de kosten voor emissiereducties 
investeringen zijn voor de EU-economie; 
herhaalt zijn mening dat voor de periode 
na 2020 voor de meer ontwikkelde 
ontwikkelingslanden sectoriële
mechanismen moeten worden ontwikkeld, 
terwijl de minst ontwikkelde landen over 
het CDM moeten kunnen blijven 
beschikken; vindt dat elk nieuw 
internationaal sectorieel 
creditmechanisme voor milieu-integriteit 
moet zorgen en een milieuvoordeel moet 
opleveren dat verdergaat dan de 15-30% 
afwijking van hetgeen als 'business-as-
usual' geldt;

Or. en
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Amendement 319
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van oordeel dat lessen moeten 
worden getrokken uit het feit dat de EU-
strategie om de 
emissiereductiedoelstelling naar 30% op 
te trekken wanneer andere mondiale 
partners hetzelfde doen, niet heeft gewerkt 
als prikkel voor andere landen in de 
internationale klimaatonderhandelingen; 
wijst er op dat de EU zelfs is bekritiseerd 
omdat zij haar deel van de 
verantwoordelijkheid niet zou nemen; is 
dan ook van oordeel dat de tijd is 
gekomen om een nieuwe strategie te 
proberen om andere landen over te halen 
zich op het vlak van het klimaat bij de EU 
aan te sluiten;

Or. sv

Amendement 320
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 4 

Ontwerpresolutie Amendement

Inschatting van het risico van 
koolstoflekkage

Schrappen

Or. it
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Amendement 321
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat energie-intensieve 
sectoren bij het aflopen van de tweede 
ETS-periode in 2012 waarschijnlijk met 
een groot overschot aan ongebruikte 
gratis toegewezen emissierechten zitten, 
die vervolgens kunnen worden 
overgedragen naar de fase 2013-2020, 
waardoor zij in een relatief betere 
internationale concurrentiepositie worden 
gebracht in vergelijking met de ramingen 
van 2008;

Schrappen

Or. it

Amendement 322
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat energie-intensieve 
sectoren bij het aflopen van de tweede 
ETS-periode in 2012 waarschijnlijk met 
een groot overschot aan ongebruikte gratis 
toegewezen emissierechten zitten, die 
vervolgens kunnen worden overgedragen 
naar de fase 2013-2020, waardoor zij in 
een relatief betere internationale 
concurrentiepositie worden gebracht in 
vergelijking met de ramingen van 2008;

27. merkt op dat sommige installaties in 
energie-intensieve sectoren bij het aflopen 
van de tweede ETS-periode in 2012 met 
een overschot aan ongebruikte 
emissierechten zouden kunnen blijven 
zitten, die vervolgens kunnen worden 
overgedragen naar de fase 2013-2020, 
waarmee de impact van de benchmarks 
voor emissiehandel na 2012 wordt 
gematigd;

Or. en
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Amendement 323
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat energie-intensieve 
sectoren bij het aflopen van de tweede 
ETS-periode in 2012 waarschijnlijk met 
een groot overschot aan ongebruikte 
gratis toegewezen emissierechten zitten, 
die vervolgens kunnen worden 
overgedragen naar de fase 2013-2020, 
waardoor zij in een relatief betere 
internationale concurrentiepositie worden 
gebracht in vergelijking met de ramingen 
van 2008;

27. wijst erop dat, volgens de mededeling 
van de Commissie, ondernemingen 
ongeveer 5 tot 8% van hun rechten voor 
de periode 2008-2012 kunnen overdragen 
naar de derde fase van het ETS (2013-
2020), aangezien tijdens de crisis heel wat 
uitstootrechten niet zijn uitgeoefend;

Or. en

Amendement 324
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat energie-intensieve
sectoren bij het aflopen van de tweede 
ETS-periode in 2012 waarschijnlijk met 
een groot overschot aan ongebruikte gratis 
toegewezen emissierechten zitten, die 
vervolgens kunnen worden overgedragen 
naar de fase 2013-2020, waardoor zij in 
een relatief betere internationale 
concurrentiepositie worden gebracht in 
vergelijking met de ramingen van 2008;

27. merkt op dat ETS-sectoren bij het 
aflopen van de tweede ETS-periode in 
2012 waarschijnlijk met een groot 
overschot aan ongebruikte gratis 
toegewezen emissierechten zitten, die 
vervolgens kunnen worden overgedragen 
naar de fase 2013-2020;

Or. en
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Amendement 325
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat energie-intensieve 
sectoren bij het aflopen van de tweede 
ETS-periode in 2012 waarschijnlijk met 
een groot overschot aan ongebruikte gratis 
toegewezen emissierechten zitten, die 
vervolgens kunnen worden overgedragen 
naar de fase 2013-2020, waardoor zij in 
een relatief betere internationale 
concurrentiepositie worden gebracht in 
vergelijking met de ramingen van 2008;

27. merkt op dat energie-intensieve 
sectoren bij het aflopen van de tweede 
ETS-periode in 2012 waarschijnlijk met 
een groot overschot aan ongebruikte gratis 
toegewezen emissierechten zitten, die 
vervolgens kunnen worden overgedragen 
naar de fase 2013-2020;

Or. en

Amendement 326
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. erkent dat de lasten voor 
industrieën die aan het EU-ETS 
deelnemen ten gevolg van het besluit van 
de Commissie met betrekking tot 
benchmarking, de intersectoriële 
correctiefactor en hoger uitvallende 
elektriciteitsprijzen in de periode 2013-
2020 groter zullen worden; 

Or. en
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Amendement 327
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst erop dat de VS, Japan en 
Australië voorlopig van het plan voor een 
'trading-and-capping'-systeem voor 
broeikasgasemissies hebben afgezien;

Or. en

Amendement 328
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. bevestigt dat ten minste 50% van 
de veilingopbrengsten in innovatie en 
duurzame technologieën hergeïnvesteerd 
zullen moeten worden;

Or. en

Amendement 329
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 a. wijst erop dat in de prijs van met 
kernenergie opgewekte elektriciteit de 
risico's van kernenergie en de verwerking 
van kernafval niet zijn doorberekend; is 
van oordeel dat op de opwekking van 
kernenergie een atoombelasting moet 
worden geheven die de 
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sociaaleconomische en milieurisico's van 
die opwekking weerspiegelt;

Or. en

Amendement 330
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst op de bezorgdheid in verband 
met koolstoflekkage onder het bestaande 
ETS, terwijl energie-intensieve sectoren 
tegelijkertijd ongebruikte gratis 
emissierechten in omloop brengen;

Or. en

Amendement 331
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. wijst erop dat de Commissie 
effectieve mondiale maatregelen [1] als de 
beste bescherming tegen koolstoflekkage 
heeft geïdentificeerd, en heeft gewezen op 
de noodzaak van handhaving van een 
sterke industriebasis in Europa [2] .
[1] COM (2011)0112, blz. 9.
[2] COM (2011)0112, blz. 9.

Or. en
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Amendement 332
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Martin Callanan, 
Bogusław Sonik, Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst erop dat de Commissie heeft 
onderkend dat effectieve mondiale 
maatregelen de beste bescherming tegen 
het risico van koolstoflekkage bieden. 1

__________________
1 COM(2011)0112, blz.9.

Or. en

Amendement 333
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Theodoros 
Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. wijst erop dat de Commissie de 
noodzaak van handhaving van een sterke 
industriebasis in Europa heeft onderkend.
__________________
1 COM (2011)0112, blz. 9.

Or. en

Amendement 334
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 
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Ontwerpresolutie Amendement

28. merkt op dat aan installaties die een 
zeer grote meerderheid 
vertegenwoordigen in de emissies buiten 
de sector voor energieopwekking die 
onder het ETS vallen, voor de gehele 
periode tot 2020 gratis rechten zijn 
toegewezen voor een productspecifieke 
benchmark op basis van hoge 
productieniveaus van voor de recessie;

Schrappen

Or. it

Amendement 335
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. merkt op dat aan installaties die een 
zeer grote meerderheid vertegenwoordigen 
in de emissies buiten de sector voor 
energieopwekking die onder het ETS 
vallen, voor de gehele periode tot 2020 
gratis rechten zijn toegewezen voor een 
productspecifieke benchmark op basis van 
hoge productieniveaus van voor de 
recessie;

28. merkt op dat aan installaties die een 
zeer grote meerderheid vertegenwoordigen 
in de emissies buiten de sector voor 
energieopwekking die onder het ETS 
vallen, gratis rechten zijn toegewezen voor 
een productspecifieke benchmark; wijst er 
evenwel op dat alleen de 5% beste 
ondernemingen in een dergelijke 
benchmark het aantal rechten kunnen 
krijgen die nodig zijn voor de emissies, 
terwijl 95% van de installaties kredieten 
zal moeten kopen; wijst erop dat 
toewijzingen zullen stoelen op basis van 
hoge productieniveaus van voor de 
recessie; geeft aan dat dit echter niet voor 
alle sectoren en alle ondernemingen op 
dezelfde manier geldt, en dat een aantal 
sectoren reeds van de crisis aan het 
herstellen is en bijna op de 
productieniveaus van 2008 zit;

Or. en
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Amendement 336
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. merkt op dat aan installaties die een 
zeer grote meerderheid vertegenwoordigen 
in de emissies buiten de sector voor 
energieopwekking die onder het ETS 
vallen, voor de gehele periode tot 2020 
gratis rechten zijn toegewezen voor een 
productspecifieke benchmark op basis van 
hoge productieniveaus van voor de 
recessie;

28. merkt op dat aan installaties die een 
zeer grote meerderheid vertegenwoordigen 
in de emissies buiten de sector voor 
energieopwekking die onder het ETS 
vallen, voor de gehele periode tot 2020 
gratis rechten zijn toegewezen voor een 
productspecifieke benchmark die berekend 
is op basis van hoge jaarlijkse gemiddelde 
productieniveaus van voor de recessie, en 
dat, teneinde integriteit en passende 
benchmarks te handhaven, alle 
belanghebbende partijen hier in 
belangrijke bij betrokken zijn geweest;

Or. en

Amendement 337
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. merkt op dat aan installaties die een 
zeer grote meerderheid vertegenwoordigen 
in de emissies buiten de sector voor 
energieopwekking die onder het ETS 
vallen, voor de gehele periode tot 2020 
gratis rechten zijn toegewezen voor een 
productspecifieke benchmark op basis van 
hoge productieniveaus van voor de 
recessie;

28. merkt op dat aan installaties die een 
zeer grote meerderheid vertegenwoordigen 
in de emissies buiten de sector voor 
energieopwekking die onder het ETS 
vallen, voor de gehele periode tot 2020 
gratis rechten zijn toegewezen voor een 
productspecifieke benchmark, equivalent 
aan 10% van de meest efficiënte 
installaties in Europa, op basis van hoge 
productieniveaus van voor de recessie; 

Or. fr
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Amendement 338
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. wijst erop dat het bij het feitelijke 
bedrag van de toewijzing om een 
verdelingskwestie gaat, aangezien voor de 
industrie een maximumbedrag is 
vastgesteld en de industrie niet te veel 
toegewezen kan krijgen omdat er middels 
de intersectoriële reductiefactor een 
plafond van toepassing is; 

Or. en

Amendement 339
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers 
de aanvaarding door het publiek van het 
klimaatbeleid van de EU ondermijnen en 
wijst op gebrek aan bewijs van enige 
delokalisering;

Schrappen

Or. it

Amendement 340
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 
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Ontwerpresolutie Amendement

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers 
de aanvaarding door het publiek van het 
klimaatbeleid van de EU ondermijnen en 
wijst op gebrek aan bewijs van enige 
delokalisering;

Schrappen

Or. en

Amendement 341
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers 
de aanvaarding door het publiek van het 
klimaatbeleid van de EU ondermijnen en 
wijst op gebrek aan bewijs van enige 
delokalisering;

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers 
en de voortdurende onzekerheid en de 
discussies over het ETS de aanvaarding 
door het publiek van het klimaatbeleid van 
de EU ondermijnen; 

Or. en

Amendement 342
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers 
de aanvaarding door het publiek van het 
klimaatbeleid van de EU ondermijnen en 
wijst op gebrek aan bewijs van enige 
delokalisering;

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid van uitzonderlijke meevallers 
en van de verplaatsing van industrieën 
naar gebieden waar geen 
emissiereductiedoelstellingen van 
toepassing zijn;
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Or. ro

Amendement 343
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers 
de aanvaarding door het publiek van het 
klimaatbeleid van de EU ondermijnen en 
wijst op gebrek aan bewijs van enige 
delokalisering;

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers 
de aanvaarding door het publiek van het 
klimaatbeleid van de EU ondermijnen en 
wijst op gebrek aan bewijs van enige 
delokalisering; dringt aan op een nieuwe, 
alomvattende raming, inclusief een 
analyse van het risico van verplaatsing 
van CO2-emissies voor elke lidstaat;

Or. de

Amendement 344
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers 
de aanvaarding door het publiek van het 
klimaatbeleid van de EU ondermijnen en 
wijst op gebrek aan bewijs van enige 
delokalisering;

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers 
de aanvaarding door het publiek van het 
klimaatbeleid van de EU ondermijnen en 
wijst op gebrek aan bewijs van enige 
delokalisering; is evenwel van oordeel dat 
de EU-koolstofmarkt gevrijwaard moet 
blijven van interventies door en/of 
regelgeving van de kant van de publieke 
autoriteiten;

Or. en



AM\863116NL.doc 53/62 PE462.704v02-00

NL

Amendement 345
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers 
de aanvaarding door het publiek van het 
klimaatbeleid van de EU ondermijnen en 
wijst op gebrek aan bewijs van enige 
delokalisering;

29. blijft bezorgd over de grote 
mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers 
met gratis toegewezen rechten de 
aanvaarding door het publiek van het 
klimaatbeleid van de EU ondermijnen en 
wijst op gebrek aan bewijs van enige 
delokalisering;

Or. en

Amendement 346
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie het risico te 
beoordelen van verschuivende emissies 
en, in het verlengde daarvan, productie, 
en dit niet alleen voor energie-intensieve 
industrieën, maar ook voor andere 
belangrijke economische sectoren;

Or. en

Amendement 347
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. onderstreept dat om het potentiële 
risico van koolstoflekkage nog verder te 
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matigen de ETS-veilingopbrengsten opzij 
gezet zouden kunnen worden voor 
kapitaalintensieve investeringen in de 
allernieuwste technologieën in energie-
intensieve sectoren;

Or. en

Amendement 348
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. staat achter de analyse van de 
Commissie dat maatregelen voor 
bijstellingen aan de grenzen of de opname 
van invoer in het ETS gecombineerd 
moeten worden met een volledige veiling 
voor de betrokken sectoren; overweegt dat 
een dergelijk systeem in het bijzonder kan 
worden ontworpen voor een beperkt 
aantal gestandaardiseerde basisgoederen, 
zoals staal of cement, en elektriciteit;

30. Schrappen

Or. en

Amendement 349
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. staat achter de analyse van de 
Commissie dat maatregelen voor 
bijstellingen aan de grenzen of de opname 
van invoer in het ETS gecombineerd 
moeten worden met een volledige veiling 
voor de betrokken sectoren; overweegt dat 
een dergelijk systeem in het bijzonder kan 

30. onderstreept dat bij alle potentiële 
toekomstige maatregelen voor bijstellingen 
aan de grenzen en elke opname van invoer 
in het ETS voor absoluut gelijke 
randvoorwaarden voor Europese 
ondernemingen en erkenning door de 
handelspartners van de EU moet worden 
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worden ontworpen voor een beperkt 
aantal gestandaardiseerde basisgoederen, 
zoals staal of cement, en elektriciteit;

gezorgd;

Or. en

Amendement 350
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. staat achter de analyse van de 
Commissie dat maatregelen voor 
bijstellingen aan de grenzen of de opname 
van invoer in het ETS gecombineerd 
moeten worden met een volledige veiling 
voor de betrokken sectoren; overweegt dat 
een dergelijk systeem in het bijzonder kan 
worden ontworpen voor een beperkt aantal 
gestandaardiseerde basisgoederen, zoals 
staal of cement, en elektriciteit;

30. staat achter de analyse van de 
Commissie dat maatregelen voor 
bijstellingen aan de grenzen of de opname 
van invoer in het ETS belangrijk zijn voor 
het dichten van de kloof op het gebied van 
koolstofeisen tussen de EU en derde 
landen; overweegt dat een dergelijk 
systeem in het bijzonder kan worden 
ontworpen voor een beperkt aantal 
gestandaardiseerde basisgoederen, zoals 
staal of cement, en elektriciteit; is van 
oordeel dat een multilaterale 
klimaatovereenkomst het beste instrument 
voor het reduceren van de negatieve 
effecten van CO2 op het milieu is, maar 
dat de EU, aangezien zo'n overeenkomst 
op de korte termijn niet echt 
waarschijnlijk is, door moet gaan met het 
onderzoeken van de mogelijkheid om, 
voor de industrieën waar daadwerkelijk 
het risico van koolstoflekkage bestaat, 
passende milieu-instrumenten te 
ontwikkelen bovenop het veilen van CO2-
contingenten in ETS-kader, waarbij in het 
bijzonder te denken valt aan een aan de 
regels van de Wereldhandelsorganisatie 
voldoend 'koolstofinclusiemechanisme', 
waarmee iets gedaan kan worden aan het 
gevaar dat CO2-emissies naar derde 
landen worden overgeheveld; 

Or. fr
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Amendement 351
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. staat achter de analyse van de 
Commissie dat maatregelen voor 
bijstellingen aan de grenzen of de opname 
van invoer in het ETS gecombineerd 
moeten worden met een volledige veiling 
voor de betrokken sectoren; overweegt dat 
een dergelijk systeem in het bijzonder kan 
worden ontworpen voor een beperkt aantal 
gestandaardiseerde basisgoederen, zoals 
staal of cement, en elektriciteit;

30. staat achter de analyse dat het goed zou 
zijn maatregelen voor bijstellingen aan de 
grenzen te nemen of invoer in het ETS te 
integreren; overweegt dat een dergelijk 
systeem in het bijzonder kan worden 
ontworpen voor een beperkt aantal 
gestandaardiseerde basisgoederen, zoals 
staal of cement, en elektriciteit;

Or. it

Amendement 352
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. staat achter de analyse van de 
Commissie dat maatregelen voor 
bijstellingen aan de grenzen of de opname 
van invoer in het ETS gecombineerd 
moeten worden met een volledige veiling 
voor de betrokken sectoren; overweegt dat 
een dergelijk systeem in het bijzonder kan 
worden ontworpen voor een beperkt aantal 
gestandaardiseerde basisgoederen, zoals 
staal of cement, en elektriciteit;

30. staat achter de analyse van de 
Commissie dat maatregelen voor 
bijstellingen aan de grenzen of de opname 
van invoer in het ETS, indien absoluut 
noodzakelijk, mede in overweging 
genomen zouden kunnen worden voor een 
beperkt aantal gestandaardiseerde 
basisgoederen, zoals staal of cement, en 
elektriciteit;

Or. en
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Amendement 353
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. staat achter de analyse van de 
Commissie dat maatregelen voor 
bijstellingen aan de grenzen of de opname 
van invoer in het ETS gecombineerd 
moeten worden met een volledige veiling 
voor de betrokken sectoren; overweegt dat 
een dergelijk systeem in het bijzonder kan 
worden ontworpen voor een beperkt aantal 
gestandaardiseerde basisgoederen, zoals 
staal of cement, en elektriciteit;

30. staat achter de analyse van de 
Commissie dat maatregelen voor 
bijstellingen aan de grenzen of de opname 
van invoer in het ETS gecombineerd 
moeten worden met een volledige veiling 
voor de betrokken sectoren; overweegt dat 
een dergelijk systeem in het bijzonder kan 
worden ontworpen voor een beperkt aantal 
gestandaardiseerde basisgoederen, zoals 
staal of cement;

Or. en

Amendement 354
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. staat achter de analyse van de 
Commissie dat maatregelen voor 
bijstellingen aan de grenzen of de opname 
van invoer in het ETS gecombineerd 
moeten worden met een volledige veiling 
voor de betrokken sectoren; overweegt dat 
een dergelijk systeem in het bijzonder kan 
worden ontworpen voor een beperkt aantal 
gestandaardiseerde basisgoederen, zoals 
staal of cement, en elektriciteit;

30. staat achter de analyse van de 
Commissie dat maatregelen voor 
bijstellingen aan de grenzen of de opname 
van invoer in het ETS gecombineerd 
moeten worden met een volledige veiling 
voor de betrokken sectoren; overweegt dat 
een dergelijk systeem in het bijzonder kan 
worden ontworpen voor een beperkt aantal 
gestandaardiseerde basisgoederen, zoals 
staal of cement, aluminium en elektriciteit;

Or. sv
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Amendement 355
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Commissie een analyse 
te maken van de resultaten van een 
recente studie die aangeven dat de op 
binnenlands gebied en via importen 
geproduceerde CO2-emissies in de EU 
tussen 1990 en 2006 met 47% zijn 
toegenomen, en te bekijken in hoeverre dit 
tot koolstoflekkage of andere effecten op 
ETS- en andere sectoren heeft geleid;

Or. en

Amendement 356
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Commissie bijzonder 
waakzaam te zijn ten aanzien van 
mogelijke energieproductielekkages 
buiten het EU-ETS, en daarbij in het 
bijzonder aandacht te besteden aan 
lidstaten met interconnecties met derde 
landen;

Or. en

Amendement 357
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 



AM\863116NL.doc 59/62 PE462.704v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. onderstreept dat om de 
reductiedoelstellingen te halen en 
tegelijkertijd voor billijke concurrentie te 
zorgen de EU moet werken aan het 
bevorderen van internationale multi-
sectoriële overeenkomsten voor de 
industriesectoren waar het risico van 
koolstoflekkage het grootst is, d.w.z. de 
staal-, cement- en aluminiumindustrie;

Or. sv

Amendement 358
Eija-Riitta Korhola, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. ondersteunt de hantering van een meer 
doelgerichte aanpak ten aanzien van ieder 
gebruik van compensatie, en de beperking 
van het gebruik van CDM-kredieten in 
energie-intensieve sectoren in andere dan 
de minst ontwikkelde landen, bij aanvang 
via maatregelen zoals de toepassing van 
een multiplicator, bijvoorbeeld door te 
eisen dat twee CDM-kredieten worden 
afgestaan per ton emissies in het kader van 
het ETS;

31. ondersteunt onderzoek naar de 
mogelijkheid om bij de herziening van het 
EU-ETS na 2020 een meer doelgerichte 
aanpak ten aanzien van ieder gebruik van 
compensatie te hanteren, en het gebruik 
van CDM-kredieten in energie-intensieve 
sectoren in andere dan de minst 
ontwikkelde landen te beperken, bij 
aanvang via maatregelen zoals de 
toepassing van een multiplicator, 
bijvoorbeeld door te eisen dat twee CDM-
kredieten worden afgestaan per ton 
emissies in het kader van het ETS;

Or. en

Amendement 359
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 
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Ontwerpresolutie Amendement

31. ondersteunt de hantering van een meer 
doelgerichte aanpak ten aanzien van ieder 
gebruik van compensatie, en de beperking 
van het gebruik van CDM-kredieten in 
energie-intensieve sectoren in andere dan 
de minst ontwikkelde landen, bij aanvang 
via maatregelen zoals de toepassing van 
een multiplicator, bijvoorbeeld door te 
eisen dat twee CDM-kredieten worden 
afgestaan per ton emissies in het kader van 
het ETS;

31. ondersteunt de hantering van een meer 
doelgerichte aanpak ten aanzien van ieder 
gebruik van compensatie, en de beperking 
van het gebruik van CDM-kredieten in 
energie-intensieve sectoren in andere dan 
de minst ontwikkelde landen, bij aanvang 
via maatregelen zoals de toepassing van 
een multiplicator, bijvoorbeeld door te 
eisen dat twee CDM-kredieten worden 
afgestaan per ton emissies in het kader van 
het ETS; is in dit verband verheugd over 
het in januari 2011 genomen besluit om 
vanaf mei 2013 het gebruik van 
internationale kredieten van projecten 
met industriële gassen in het EU-ETS te 
verbieden, en verwacht van lidstaten dat 
ze afzien van het gebruik van dergelijke 
kredieten om aan de doelstellingen van 
het besluit inzake lastendeling te voldoen;

Or. en

Amendement 360
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. ondersteunt de hantering van een 
meer doelgerichte aanpak ten aanzien van
ieder gebruik van compensatie, en de 
beperking van het gebruik van CDM-
kredieten in energie-intensieve sectoren in 
andere dan de minst ontwikkelde landen, 
bij aanvang via maatregelen zoals de 
toepassing van een multiplicator, 
bijvoorbeeld door te eisen dat twee CDM-
kredieten worden afgestaan per ton 
emissies in het kader van het ETS;

31. onderstreept de noodzaak van het 
geleidelijk elimineren van ieder gebruik 
van compensatie, te beginnen met een 
verbod op het gebruik van CDM-kredieten 
in energie-intensieve sectoren in andere 
dan de minst ontwikkelde landen;

Or. en
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Amendement 361
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. onderstreept dat bovenmatig 
ambitieuze doelstellingen zonder 
dienovereenkomstige internationale 
samenwerking niet goed is voor het 
concurrentievermogen van de EU-
industrie en tot koolstoflekkage naar 
derde landen toe kan leiden;

Or. cs

Amendement 362
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. erkent de noodzaak van het 
beoordelen en aanpakken van het risico 
dat, in afwezigheid van een afdoende 
mondiale inspanning, actie op 
binnenlands gebied resulteert in een 
groter marktaandeel voor minder 
efficiënte installaties elders, wat mondiaal 
een toename van de emissies tot gevolg 
kan hebben; onderstreept dat hoe meer de 
belangrijkste handelspartners hun naar 
boven bijgestelde verbintenissen ten 
uitvoer leggen, hoe kleiner het risico van 
koolstoflekkage; wijst er in dit verband op 
dat China's twaalfde vijfjarenplan een 
belangrijke stap is in de richting van 
implementatie van beleid dat strookt met 
4AR van het IPCC;
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Or. en

Amendement 363
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. erkent dat het belangrijk is 
leiderschap te tonen door middel van het 
stellen van voorbeelden, maar dat EU-
inspanningen alleen niet zullen volstaan 
om klimaatverandering te beperken tot 
2°C ten opzichte van pre-industriële 
niveaus; pleit dan ook voor grotere 
diplomatieke inspanningen van de kant 
van de EU ten aanzien van andere 
ontwikkelde landen en opkomende 
economieën, inclusief de inzet van méér 
mankracht, teneinde hen ertoe te bewegen 
zich vast te leggen op passende of 
vergelijkbare inspanningen;
(Onder een nieuwe titel: Verdere kansen en 
uitdagingen)

Or. en


