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Amendement 121
Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. vindt, in lijn met het vierde verslag 
van het IPCC en aangezien de EU in de 
strijd tegen de klimaatverandering een 
voortrekkersrol wil spelen, dat de EU de 
emissie met 40% moet reduceren;

Or. sv

Amendement 122
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met 
een traject met verminderingen van 30% 
in 2020, 55% in 2030, 75% in 2040 en 
90% in 2050, de EU nog steeds 
verantwoordelijk is voor ongeveer het 
dubbele van haar aandeel per hoofd in de 
wereldwijde koolstofbegroting die 
verenigbaar is met 2°C, en dat het uitstel 
van emissiereductie het cumulatieve 
aandeel aanzienlijk doet toenemen;

Schrappen

Or. it

Amendement 123
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met 
een traject met verminderingen van 30% 
in 2020, 55% in 2030, 75% in 2040 en 
90% in 2050, de EU nog steeds 
verantwoordelijk is voor ongeveer het 
dubbele van haar aandeel per hoofd in de 
wereldwijde koolstofbegroting die 
verenigbaar is met 2°C, en dat het uitstel 
van emissiereductie het cumulatieve 
aandeel aanzienlijk doet toenemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 124
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met een 
traject met verminderingen van 30% in 
2020, 55% in 2030, 75% in 2040 en 90% 
in 2050, de EU nog steeds 
verantwoordelijk is voor ongeveer het 
dubbele van haar aandeel per hoofd in de 
wereldwijde koolstofbegroting die 
verenigbaar is met 2°C, en dat het uitstel 
van emissiereductie het cumulatieve 
aandeel aanzienlijk doet toenemen;

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs indien 
de doelstellingen voor 2050 worden 
bereikt, de EU nog steeds verantwoordelijk 
is voor ongeveer het dubbele van haar 
aandeel per hoofd in de wereldwijde 
koolstofbegroting die verenigbaar is met 
2°C, en dat het uitstel van emissiereductie 
het cumulatieve aandeel aanzienlijk doet 
toenemen;

Or. en

Amendement 125
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met een 
traject met verminderingen van 30% in 
2020, 55% in 2030, 75% in 2040 en 90% 
in 2050, de EU nog steeds 
verantwoordelijk is voor ongeveer het 
dubbele van haar aandeel per hoofd in de 
wereldwijde koolstofbegroting die 
verenigbaar is met 2°C, en dat het uitstel 
van emissiereductie het cumulatieve 
aandeel aanzienlijk doet toenemen;

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met een 
traject met verminderingen van 30% in 
2020, 55% in 2030, 75% in 2040 en 90% 
in 2050 van de emissies van 
broeikasgassen in vergelijking met het 
niveau van de emissies van 
broeikasgassen van 1990;

Or. ro

Amendement 126
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Sergio Berlato, Paolo Bartolozzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met een 
traject met verminderingen van 30% in 
2020, 55% in 2030, 75% in 2040 en 90% 
in 2050, de EU nog steeds 
verantwoordelijk is voor ongeveer het 
dubbele van haar aandeel per hoofd in de 
wereldwijde koolstofbegroting die 
verenigbaar is met 2°C, en dat het uitstel 
van emissiereductie het cumulatieve 
aandeel aanzienlijk doet toenemen;

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met een 
traject met verminderingen van 30% in 
2020, 55% in 2030, 75% in 2040 en 90% 
in 2050, de EU nog steeds 
verantwoordelijk is voor ongeveer het 
dubbele van haar aandeel per hoofd op 
mondiaal niveau. Het aandeel van de EU 
per hoofd moet echter vergeleken worden 
met aandelen per hoofd binnen een 
mondiale context;;

Or. en

Amendement 127
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 



PE462.703v02-00 6/59 AM\865781NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met een
traject met verminderingen van 30% in 
2020, 55% in 2030, 75% in 2040 en 90% 
in 2050, de EU nog steeds 
verantwoordelijk is voor ongeveer het 
dubbele van haar aandeel per hoofd in de 
wereldwijde koolstofbegroting die 
verenigbaar is met 2°C, en dat het uitstel 
van emissiereductie het cumulatieve 
aandeel aanzienlijk doet toenemen; 

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs 
wanneer de internationale gemeenschap 
instemt met een traject met verminderingen 
van 30% in 2020, 55% in 2030, 75% in 
2040 en 90% in 2050 en dit traject ook
afgelegd wordt, de EU nog steeds 
verantwoordelijk is voor ongeveer het 
dubbele van haar aandeel per hoofd in de 
wereldwijde koolstofbegroting die 
verenigbaar is met 2°C, en dat het uitstel 
van emissiereductie het cumulatieve 
aandeel aanzienlijk doet toenemen; 

Or. de

Amendement 128
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met een 
traject met verminderingen van 30% in 
2020, 55% in 2030, 75% in 2040 en 90% 
in 2050, de EU nog steeds 
verantwoordelijk is voor ongeveer het 
dubbele van haar aandeel per hoofd in de 
wereldwijde koolstofbegroting die 
verenigbaar is met 2°C, en dat het uitstel 
van emissiereductie het cumulatieve 
aandeel aanzienlijk doet toenemen;

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met een 
traject met verminderingen van 30% in 
2020, 55% in 2030, 75% in 2040 en 90% 
in 2050, de EU nog steeds 
verantwoordelijk is voor ongeveer het 
dubbele van haar aandeel BKG-emissies 
per hoofd in de wereldwijde 
koolstofbegroting die verenigbaar is met 
2°C, en dat het uitstel van emissiereductie 
het cumulatieve aandeel aanzienlijk doet 
toenemen;

Or. en
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Amendement 129
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini, 
Martin Callanan, Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis, Miroslav Ouzký

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de EU met een 
aandeel van nauwelijks meer dan 10% in 
wereldwijde emissies zelfstandig niet in 
staat zal zijn om klimaatverandering te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 130
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. merkt op dat de alternatieve kosten 
van op dit moment niet optreden hoger 
zijn dan de extra 11 miljard euro die 
nodig is om te kiezen voor een doelstelling 
van 30% BKG-reducties voor 2020;

Or. en

Amendement 131
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het uitstellen van de 
strijd tegen klimaatverandering resulteert 
in hogere kosten om het streefcijfer voor 
2050 te behalen wegens mislukte 
investeringen in hoge koolstofvoorraden 
en langzamer voortschrijdende 

Schrappen
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technologische kennis;

Or. it

Amendement 132
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het uitstellen van de strijd 
tegen klimaatverandering resulteert in 
hogere kosten om het streefcijfer voor 
2050 te behalen wegens mislukte 
investeringen in hoge koolstofvoorraden en 
langzamer voortschrijdende technologische 
kennis;

7. benadrukt dat het uitstellen van de 
mondiale en Europese strijd tegen 
klimaatverandering resulteert in hogere 
kosten om het streefcijfer voor 2050 te 
behalen wegens mislukte investeringen in 
hoge koolstofvoorraden en langzamer 
voortschrijdende technologische kennis;

Or. en

Amendement 133
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het uitstellen van de strijd 
tegen klimaatverandering resulteert in 
hogere kosten om het streefcijfer voor 
2050 te behalen wegens mislukte 
investeringen in hoge koolstofvoorraden en 
langzamer voortschrijdende technologische 
kennis;

7. benadrukt dat het uitstellen van de 
internationale strijd tegen 
klimaatverandering resulteert in hogere 
kosten om het streefcijfer voor 2050 te 
behalen wegens mislukte investeringen in 
hoge koolstofvoorraden en langzamer 
voortschrijdende technologische kennis;

Or. fr

Amendement 134
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het uitstellen van de strijd 
tegen klimaatverandering resulteert in 
hogere kosten om het streefcijfer voor 
2050 te behalen wegens mislukte 
investeringen in hoge koolstofvoorraden en 
langzamer voortschrijdende technologische 
kennis;

7. benadrukt dat het uitstellen van de strijd 
tegen klimaatverandering niet alleen 
resulteert in hogere kosten om het 
streefcijfer voor 2050 te behalen wegens 
mislukte investeringen in hoge 
koolstofvoorraden en langzamer 
voortschrijdende technologische kennis, 
maar ook in het verlies van een 
innovatieve, leidende rol van de EU op het 
gebied van onderzoek, het creëren van 
banen en het streven naar een groenere, 
duurzame economie;

Or. en

Amendement 135
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het uitstellen van de strijd 
tegen klimaatverandering resulteert in 
hogere kosten om het streefcijfer voor 
2050 te behalen wegens mislukte 
investeringen in hoge koolstofvoorraden en 
langzamer voortschrijdende technologische 
kennis;

7. benadrukt dat het uitstellen van de strijd 
tegen klimaatverandering resulteert in 
hogere kosten om het streefcijfer voor 
2050 te behalen wegens mislukte
investeringen in hoge koolstofvoorraden,
langzamer voortschrijdende technologische 
kennis en het verlies van 
concurrentievermogen van de EU op de 
wereldwijde markt voor schone energie, 
die volgens prognoses een waarde van 10 
triljoen euro vertegenwoordigt;

Or. en

Amendement 136
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 



PE462.703v02-00 10/59 AM\865781NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het uitstellen van de strijd 
tegen klimaatverandering resulteert in 
hogere kosten om het streefcijfer voor 
2050 te behalen wegens mislukte 
investeringen in hoge koolstofvoorraden en 
langzamer voortschrijdende technologische 
kennis;

7. benadrukt dat het uitstellen van de strijd 
tegen klimaatverandering resulteert in 
hogere kosten om het streefcijfer voor 
2050 te behalen wegens mislukte 
investeringen in hoge koolstofvoorraden en 
langzamer voortschrijdende technologische 
kennis, zoals gedocumenteerd door de 
Commissie in de routekaart naar een 
koolstofarme economie in 2050;

Or. en

Amendement 137
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat we rekening moeten 
houden met de verschillende economische 
analyses in de verschillende lidstaten en 
sectoren; erkent dat een te grote 
versnelling van emissiereducties gepaard 
zou gaan met investeringen in meer 
efficiënte, maar nog altijd 
koolstofintensieve technologieën;

Or. en

Amendement 138
Peter Liese, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat de Europese Unie in 
2009 al 17,3% onder het emissieniveau 
van 1990 lag, zodat een doelstelling van 
20% geen krachtig signaal afgeeft aan de 
marktdeelnemers om in CO2-arme en 
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CO2-vrije technologieën te investeren;

Or. de

Amendement 139
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herinnert eraan dat uit het Stern-
rapport blijkt dat de kostenefficiëntie het 
grootst is als het grootste deel van de 
emissiereducties aan het begin van de 
verbintenisperiode plaatsvindt;

Or. sv

Amendement 140
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat, volgens de analyse van 
de Commissie, het overschot aan rechten 
in het ETS zal overeenkomen met 
ongeveer 2,4 miljard opgespaarde rechten 
en ongebruikte internationale kredieten in 
2020;

Schrappen

Or. it

Amendement 141
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat, volgens de analyse van de 8. wijst erop dat, volgens de analyse van de 
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Commissie, het overschot aan rechten in 
het ETS zal overeenkomen met ongeveer
2,4 miljard opgespaarde rechten en 
ongebruikte internationale kredieten in 
2020;

Commissie uit 2010, het overschot aan 
rechten in het ETS tot 2,4 miljard 
opgespaarde rechten zou kunnen 
bedragen;

Or. en

Amendement 142
Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat, volgens de analyse van de 
Commissie, het overschot aan rechten in 
het ETS zal overeenkomen met ongeveer 
2,4 miljard opgespaarde rechten en 
ongebruikte internationale kredieten in 
2020;

8. wijst erop dat, volgens de analyse van de 
Commissie, het overschot aan rechten in
het ETS hoofdzakelijk vanwege de 
economische crisis overeen zou kunnen 
komen met ongeveer 2,4 miljard 
opgespaarde rechten en ongebruikte 
internationale kredieten in 2020;

Or. en

Amendement 143
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat, volgens de analyse van de 
Commissie, het overschot aan rechten in 
het ETS zal overeenkomen met ongeveer 
2,4 miljard opgespaarde rechten en 
ongebruikte internationale kredieten in 
2020;

8. wijst erop dat, volgens de analyse van de 
Commissie, het overschot aan rechten in 
het ETS hoofdzakelijk vanwege de 
economische crisis overeen zal komen met 
ongeveer 2,4 miljard opgespaarde rechten 
en ongebruikte internationale kredieten in 
2020;

Or. en
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Amendement 144
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat, volgens de analyse van de 
Commissie, het overschot aan rechten in 
het ETS zal overeenkomen met ongeveer 
2,4 miljard opgespaarde rechten en 
ongebruikte internationale kredieten in 
2020;

8. wijst erop dat, volgens de analyse van de 
Commissie, het overschot aan rechten in 
het ETS zal overeenkomen met ongeveer 
2,4 miljard opgespaarde rechten en 
ongebruikte internationale kredieten in 
2020; merkt op dat door deze 
reserveringsvoorziening de koolstofprijs 
kon worden gehandhaafd; overweegt 
bovendien dat duurzame regels voor de 
Europese markt voor emissierechten van 
belang zijn om investeringen te 
bevorderen, en dat een initiatief van de 
Commissie voor het beveiligen van de 
toegang tot de registers en voor het 
verbeteren van de marktregels, op prijs zal 
worden gesteld;

Or. fr

Amendement 145
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is bezorgd dat het huidige gebrek 
aan ambitie zou kunnen resulteren in 
lagere investeringsniveaus en de relatieve 
stagnatie van Europese economieën ten 
opzichte van Aziatische economieën;

Or. en
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Amendement 146
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën in hoge mate afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal en concludeert derhalve dat 
het ETS met het huidige streefcijfer van 
20% een zeer beperkt rol zal hebben in het 
aansporen tot emissiereductie en tot 
toepassing van koolstofarme
technologieën in de sectoren die 
hieronder vallen;

Schrappen

Or. it

Amendement 147
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Holger Krahmer, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën in hoge mate afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal en concludeert derhalve dat het 
ETS met het huidige streefcijfer van 20% 
een zeer beperkte rol zal hebben in het 
aansporen tot emissiereductie en tot 
toepassing van koolstofarme technologieën 
in de sectoren die hieronder vallen;

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën in hoge mate afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal en concludeert dat de rol die
het ETS met het huidige streefcijfer van 
20% zal hebben in het aansporen tot 
emissiereductie en tot toepassing van 
koolstofarme technologieën in de sectoren 
die hieronder vallen op dit moment nog 
niet met zekerheid voorspeld kan worden, 
aangezien de CO2-prijs aan aanzienlijke 
schommelingen onderhevig is; 

Or. de
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Amendement 148
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën in hoge mate afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal en concludeert derhalve dat 
het ETS met het huidige streefcijfer van 
20% een zeer beperkt rol zal hebben in het 
aansporen tot emissiereductie en tot 
toepassing van koolstofarme technologieën 
in de sectoren die hieronder vallen;

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën onder andere afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal, om reden waarvan een lage 
koolstofprijs een kleinere rol zal hebben in 
het aansporen tot emissiereductie en tot 
toepassing van koolstofarme technologieën 
in de sectoren die hieronder vallen;

Or. en

Amendement 149
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën in hoge mate afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal en concludeert derhalve dat 
het ETS met het huidige streefcijfer van 
20% een zeer beperkt rol zal hebben in het 
aansporen tot emissiereductie en tot 
toepassing van koolstofarme 
technologieën in de sectoren die 
hieronder vallen;

9. erkent dat de overgang naar schonere 
brandstoffen en particuliere investeringen 
in groene technologieën niet alleen
afhankelijk zijn van het door de 
koolstofmarkt afgegeven prijssignaal, zoals 
aangetoond door de recente ervaringen in 
derde landen die geen marktmechanisme 
hebben voor het verhandelen van 
emissierechten;

Or. en

Amendement 150
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën in hoge mate afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal en concludeert derhalve dat het 
ETS met het huidige streefcijfer van 20% 
een zeer beperkt rol zal hebben in het 
aansporen tot emissiereductie en tot 
toepassing van koolstofarme technologieën 
in de sectoren die hieronder vallen;

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën niet alleen afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal, maar ook van de uitvoering 
van consistente beleidsmaatregelen op het 
gebied van het milieu die gericht zijn op 
de ontwikkeling van een sociale en 
groenere economie als alternatief op basis 
van banencreatie in plaats van 
economische achteruitgang en crisis; 
concludeert derhalve dat het ETS met het 
huidige streefcijfer van 20% een zeer 
beperkt rol zal hebben in het aansporen tot 
emissiereductie en tot toepassing van 
koolstofarme technologieën in de sectoren 
die hieronder vallen; derhalve bestaat het 
risico dat de reductiedoelstelling gepaard 
gaat met investeringen in 
koolstofintensieve installaties en 
infrastructuren voor de komende 
tientallen jaren;

Or. en

Amendement 151
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën in hoge mate afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal en concludeert derhalve dat het 
ETS met het huidige streefcijfer van 20% 
een zeer beperkt rol zal hebben in het 
aansporen tot emissiereductie en tot 
toepassing van koolstofarme technologieën 
in de sectoren die hieronder vallen;

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën in hoge mate afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal en concludeert derhalve dat het 
ETS met het huidige streefcijfer van 20% 
een zeer beperkt rol zal hebben in het 
aansporen tot emissiereductie en tot 
toepassing van koolstofarme technologieën 
in de sectoren die hieronder vallen; is van 
mening dat bij gebrek aan een 
aanzienlijke verlaging van de ETS-
plafonds andere maatregelen, zoals 
emissienormen voor zowel oude als 



AM\865781NL.doc 17/59 PE462.703v02-00

NL

nieuwe verbrandingsinstallaties, 
noodzakelijk zijn om de technologische 
ontwikkeling te bevorderen en te 
voorkomen dat de reductiedoelstelling 
gepaard gaat met investeringen in 
koolstofintensieve technologieën;

Or. en

Amendement 152
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën in hoge mate afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal en concludeert derhalve dat het 
ETS met het huidige streefcijfer van 20% 
een zeer beperkt rol zal hebben in het 
aansporen tot emissiereductie en tot 
toepassing van koolstofarme technologieën 
in de sectoren die hieronder vallen;

9. erkent dat het investeren in groene 
technologieën in hoge mate afhankelijk is 
van het door de koolstofmarkt afgegeven 
prijssignaal en concludeert derhalve dat het 
ETS met het huidige streefcijfer van 20% 
een zeer beperkt rol zal hebben in het 
aansporen tot emissiereductie en tot 
toepassing van koolstofarme technologieën 
in de sectoren die hieronder vallen, 
waardoor het risico bestaat dat de 
reductiedoelstelling gepaard gaat met 
investeringen in koolstofintensieve 
installaties en infrastructuren voor de 
komende tientallen jaren;

Or. en

Amendement 153
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op de steun van Eurelectric, 
namens de Europese elektriciteitssector, 
voor het ETS van de EU als de 
belangrijkste beleidsstimulans voor de 
ontwikkeling van commercieel haalbare 
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koolstofarme technologieën;

Or. en

Amendement 154
Jo Leinen, Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat indien de EU de 
beoogde resultaten van haar huidige 
beleid tot stand brengt, met inbegrip van 
haar belofte om 20% hernieuwbare 
energie en 20% energie-efficiëntie in 2020 
te bereiken, dit de EU in staat zou stellen 
om een beter resultaat te bereiken dan de 
huidige doelstelling van 20% 
emissiereductie en de EU een reductie van 
25% zou bereiken in 2020; benadrukt dat 
dit de volledige uitvoering vereist van het 
energie-efficiëntieplan, waarin 
maatregelen zijn opgenomen die 
noodzakelijk zouden zijn om de energie-
efficiëntiedoelstelling te bereiken;

Or. en

Amendement 155
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de veiling van rechten 
wegens het overschot en de lage 
koolstofprijs evenmin de middelen voor 
klimaatinvesteringen zal mobiliseren zoals 
werd verwacht;

Schrappen

Or. it
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Amendement 156
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de veiling van rechten 
wegens het overschot en de lage 
koolstofprijs evenmin de middelen voor 
klimaatinvesteringen zal mobiliseren zoals 
werd verwacht;

Schrappen

Or. en

Amendement 157
Peter Liese, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de veiling van rechten 
wegens het overschot en de lage 
koolstofprijs evenmin de middelen voor 
klimaatinvesteringen zal mobiliseren zoals 
werd verwacht;

10. verzoekt dat de ontwikkeling van de 
CO2-prijs en van de emissiehandel in 
totaal zorgvuldig in de gaten gehouden 
wordt en dat er in het kader van de 
ontwikkeling onderzocht wordt of het 
prijssignaal voor investeringen en CO2-
arme en CO2-vrije techniek voldoende is 
en of gelijktijdig het gevaar van
koolstoflekkage doeltreffend bestreden 
kan worden;

Or. de

Amendement 158
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de veiling van rechten 
wegens het overschot en de lage 

10. merkt op dat de veiling van rechten 
wegens de lage koolstofprijs mogelijk niet
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koolstofprijs evenmin de middelen voor 
klimaatinvesteringen zal mobiliseren zoals 
werd verwacht;

de middelen voor klimaatinvesteringen zal 
mobiliseren zoals werd verwacht;

Or. en

Amendement 159
Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de veiling van rechten 
wegens het overschot en de lage 
koolstofprijs evenmin de middelen voor 
klimaatinvesteringen zal mobiliseren zoals 
werd verwacht;

10. merkt op dat de veiling van rechten 
wegens de huidige lage koolstofprijs, die 
een gevolg is van de recessie, mogelijk
evenmin de middelen voor 
klimaatinvesteringen zal mobiliseren zoals 
werd verwacht; 

Or. en

Amendement 160
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de veiling van rechten 
wegens het overschot en de lage 
koolstofprijs evenmin de middelen voor 
klimaatinvesteringen zal mobiliseren zoals 
werd verwacht;

10. merkt op dat de veiling van rechten 
wegens het overschot en de lage 
koolstofprijs evenmin de middelen voor 
klimaatinvesteringen zal mobiliseren zoals 
werd verwacht, terwijl binnenlandse 
doelstellingen voor energie-efficiëntie en 
–besparingen doeltreffender zullen zijn in 
het stimuleren van adequate 
investeringen;

Or. en
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Amendement 161
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de veiling van rechten 
wegens het overschot en de lage 
koolstofprijs evenmin de middelen voor 
klimaatinvesteringen zal mobiliseren zoals 
werd verwacht;

10. merkt op dat de veiling van rechten 
wegens het overschot en de lage 
koolstofprijs evenmin de middelen voor 
klimaatinvesteringen zal mobiliseren zoals 
werd verwacht; overweegt dat de lidstaten 
in fase 3 een efficiënt gebruik van de 
veilingopbrengsten moeten bevorderen om 
O&O en innovatie te stimuleren met als 
doel een broeikasgasemissiereductie op 
lange termijn; is ervan overtuigd dat het, 
door efficiënte coördinatie tussen de 
lidstaten via de Commissie, mogelijk moet 
zijn een groot deel van deze opbrengsten 
in gemeenschappelijke communautaire 
projecten te gebruiken, teneinde 
doeltreffend te kunnen concurreren met 
het onderzoeksbeleid van onze 
concurrenten;

Or. fr

Amendement 162
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat het optrekken 
naar 30% enkel mogelijk is mits het 
sluiten van een nieuw akkoord als vervolg 
op het Kyoto-Protocol met duidelijke 
doelstellingen en het engagement van alle 
geïndustrialiseerde landen;

Or. ro
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Amendement 163
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie de EU-
ETS-richtlijn, component van het EU 
2020 wetgevingspakket klimaatenergie
goedgekeurd in december 2008, die een 
broeikasgasreductie van 30% in 2020 ten 
opzichte van het emissiepeil in 1990 
vooropstelt, te herzien;

Or. ro

Amendement 164
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat individuele 
landen op internationaal niveau nog geen 
voorkeur hebben getoond voor een op 
doelstellingen gebaseerde benadering, 
maar in plaats daarvan concrete 
inspanningen leveren ten behoeve van 
investeringen in schone technologieën;

Or. en

(In plaats van de discussie over het klimaat- en energiebeleid van de EU te richten op nieuwe, 
cijfermatige doelstellingen voor emissiereductie roept het Europese bedrijfsleven de EU-
instellingen op te werken aan een alomvattende strategie voor een koolstofarme economie in 
Europa in 2020 en daarna die zal zorgen voor een stabiele investeringsomgeving voor Europese 
bedrijven. De pragmatische sectorale, bottom-up en op technologie gebaseerde benadering voor 
uitdagingen op het gebied van klimaat en energie die bijvoorbeeld in China wordt toegepast, is 
een benadering waar de EU van zou kunnen leren.)
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Amendement 165
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat individuele 
landen op internationaal niveau hebben 
aangegeven nog geen zin te hebben in een 
op doelstellingen gebaseerde benadering, 
maar in plaats daarvan concrete 
inspanningen leveren ten behoeve van 
investeringen in schone technologieën;

Or. en

Amendement 166
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat de gemiddelde 
koolstofprijs voor de derde handelsperiode 
28 euro bedraagt en 36 euro in het jaar 
2020, terwijl deze prijs in de prognose van 
het model in de mededeling van de 
Commissie uit 2010 16,50 euro bedraagt;

Or. en

Amendement 167
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt aan op de invoering van een 
minimumkoolstofprijs binnen het ETS 
van de EU, waarbij fluctuaties beneden 
deze prijs niet mogelijk zijn; merkt op dat 
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een dergelijke "prijsvloer" vastgesteld 
moet worden op een passend niveau dat 
leidt tot investeringen in schone 
energietechnologieën;

Or. en

Amendement 168
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Linda McAvan, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. steunt het idee om vóór 2020 1,4 
miljard rechten uit het ETS van de EU 
opzij te zetten als een mogelijke oplossing 
voor het behoud van de stimulansen in het 
ETS en om het niveau van striktheid te 
waarborgen dat voorzien wordt voor het 
tijdstip van de wetgevingsprocedure; 
dringt tevens aan op de veiling van een 
significant aantal rechten op EU-niveau 
om de versnelling van de 
technologieontwikkeling te ondersteunen 
en om een rechtvaardig 
overgangsmechanisme voor de Europese 
beroepsbevolking te financieren; roept de 
Commissie op een voorstel te presenteren 
voor de manier waarop dit beleid in de 
praktijk georganiseerd zou kunnen 
worden;

Or. en

Amendement 169
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Kopje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

Opties en middelen om het streefcijfer van 
20% voorbij te streven

Schrappen
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Or. it

Amendement 170
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat, volgens de analyse van 
de Commissie, het optrekken van de 
reductiedoelstelling tot 30% met 
inspanningen op binnenlands gebied van 
25% momenteel een stijging van 11 
miljard euro vertegenwoordigt ten 
opzichte van de ramingen uit 2008 voor de 
absolute kosten van het klimaat- en 
energiepakket in 2020; neemt nota van de 
beoordeling van de Commissie dat dit de 
koolstofprijs binnen het EU-ETS zal laten 
oplopen tot ongeveer 30 euro per ton CO2, 
hetgeen ongeveer hetzelfde bedrag is als 
in 2008 nodig werd geacht voor de 
reductiedoelstelling van 20%;

Schrappen

Or. it

Amendement 171
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat, volgens de analyse van 
de Commissie, het optrekken van de 
reductiedoelstelling tot 30% met 
inspanningen op binnenlands gebied van 
25% momenteel een stijging van 11 
miljard euro vertegenwoordigt ten 
opzichte van de ramingen uit 2008 voor de 
absolute kosten van het klimaat- en 
energiepakket in 2020; neemt nota van de 
beoordeling van de Commissie dat dit de 
koolstofprijs binnen het EU-ETS zal laten 

11. merkt op dat, volgens de mededeling
van de Commissie, de totale aanvullende 
kosten voor de EU voor het optrekken van 
de reductiedoelstelling van 20% op dit 
moment tot 30% beraamd wordt op 
ongeveer 33 miljard in het jaar 2020; 
neemt nota van de beoordeling van de 
Commissie dat, teneinde deze doelstelling 
van 30% te bereiken, de koolstofprijs 
binnen het EU-ETS naar schatting
ongeveer 30 euro per ton CO2 zou 
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oplopen tot ongeveer 30 euro per ton CO2, 
hetgeen ongeveer hetzelfde bedrag is als 
in 2008 nodig werd geacht voor de 
reductiedoelstelling van 20%;

bedragen;

Or. en

Amendement 172
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, 
Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat, volgens de analyse van 
de Commissie, het optrekken van de 
reductiedoelstelling tot 30% met 
inspanningen op binnenlands gebied van 
25% momenteel een stijging van 11 
miljard euro vertegenwoordigt ten opzichte 
van de ramingen uit 2008 voor de absolute 
kosten van het klimaat- en energiepakket in 
2020; neemt nota van de beoordeling van 
de Commissie dat dit de koolstofprijs 
binnen het EU-ETS zal laten oplopen tot 
ongeveer 30 euro per ton CO2, hetgeen 
ongeveer hetzelfde bedrag is als in 2008 
nodig werd geacht voor de 
reductiedoelstelling van 20%;

11. merkt op dat de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050 het aanbod van de EU binnen 
internationale onderhandelingen bevestigt 
om een reductiedoelstelling van 30% voor 
2020 vast te stellen, indien de 
voorwaarden juist zijn; merkt op dat, 
volgens de analyse van de Commissie, het 
optrekken van de reductiedoelstelling tot 
30% met inspanningen op binnenlands 
gebied van 25% momenteel een stijging 
van 11 miljard euro vertegenwoordigt ten 
opzichte van de ramingen uit 2008 voor de 
absolute kosten van het klimaat- en 
energiepakket in 2020;

Or. en

Amendement 173
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat, volgens de analyse van 
de Commissie, het optrekken van de 
reductiedoelstelling tot 30% met 
inspanningen op binnenlands gebied van 
25% momenteel een stijging van 11 

11. merkt op dat, volgens de analyse van 
de Commissie uit 2010, het optrekken van 
de reductiedoelstelling tot 30% met 
inspanningen op binnenlands gebied van 
25% momenteel een stijging van 11 
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miljard euro vertegenwoordigt ten opzichte 
van de ramingen uit 2008 voor de absolute 
kosten van het klimaat- en energiepakket in 
2020; neemt nota van de beoordeling van 
de Commissie dat dit de koolstofprijs 
binnen het EU-ETS zal laten oplopen tot 
ongeveer 30 euro per ton CO2, hetgeen 
ongeveer hetzelfde bedrag is als in 2008 
nodig werd geacht voor de 
reductiedoelstelling van 20%;

miljard euro vertegenwoordigt ten opzichte 
van de ramingen uit 2008 voor de absolute 
kosten van het klimaat- en energiepakket in 
2020; 

Or. en

Amendement 174
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat ETS 
ondoeltreffend is gebleken als instrument 
om emissies te verminderen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om een analyse 
en invoering van nieuwe instrumenten ter 
bevordering van de eco-industrie, energie-
efficiëntie en efficiënte benutting van 
natuurlijke hulpbronnen;

Or. ro

Amendement 175
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat, ten einde een 
broeikasgasemissiereductie van 30% in 
2020 te bereiken, een hoge en stabiele 
koolstofprijs noodzakelijk is om 
investeringen in koolstofarme technologie 
te stimuleren;
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Or. en

Amendement 176
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. erkent dat de economische crises 
het vermogen van de Europese economie 
om te investeren in koolstofarme 
technologieën hebben verminderd;

Or. en

Amendement 177
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat het bereiken van een 
aandeel van 92% hernieuwbare energie 
en een reductie van 95% van met energie 
verbonden CO2-emissies de EU slechts 
een aanvullende 1.800 miljard euro aan 
investeringen zou kosten, maar een 
besparing van ongeveer 2.650 miljard 
euro aan kosten voor fossiele 
brandstoffen zou opleveren;

Or. en

Amendement 178
Jo Leinen, Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat een uitgebreide 
reeks maatregelen, zoals stimulansen voor 
extra investeringen, op groei gericht 
fiscaal beleid en op groei gerichte 
overheidsopdrachten, noodzakelijk is om 
te waarborgen dat economische groei en 
de vermindering van zowel werkloosheid 
als broeikasgasemissies elkaar versterken; 
wijst erop dat Richtlijn 2003/96/EG van 
de Raad inzake de belasting van 
energieproducten en elektriciteit reeds 
bepaalde vrijstellingen en verlagingen 
toestaat, onder andere op grond van 
concurrentie- en milieuoverwegingen;

Or. en

Amendement 179
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert aan de gezamenlijke 
verklaring van president-directeuren van 
vooraanstaande Europese nutsbedrijven 
uit februari 2011 met daarin een oproep 
aan de EU om de binnenlandse 
reductiedoelstelling op te trekken tot 25% 
en aan de gezamenlijke verklaring van 
bedrijven van oktober 2010 waarin werd 
opgeroepen tot een reductiedoelstelling 
van 30% in 2020. Dit wil zeggen dat 
belangrijke stemmen binnen de Europese 
industrie zeggen dat nu de tijd is gekomen 
om actie te ondernemen en verder te gaan 
dan de reductiedoelstelling van 20% in 
2020;

Or. en
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Amendement 180
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. is van mening dat de EU, met het 
oog op het waarborgen van 
langetermijninvesteringen in 
hernieuwbare energie, een traject zou 
moeten vaststellen voor bindende 
doelstellingen voor hernieuwbare energie 
na 2020; merkt op dat de European Wind 
Energy Association (EWEA) heeft 
aangedrongen op doelstellingen voor 
hernieuwbare energie na 2020; roept de 
Commissie op een voorstel voor het 
vaststellen van dergelijke doelstellingen te 
presenteren;

Or. en

Amendement 181
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. ondersteunt de analyse van de 
Commissie dat kosteneffectieve 
uitsplitsing van de extra inspanning 
tussen de onder het ETS en de niet onder 
het ETS vallende sectoren grotendeels 
hetzelfde blijft als onder het 
klimaatpakket;

Schrappen

Or. it

Amendement 182
Peter Liese, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement

12. ondersteunt de analyse van de 
Commissie dat kosteneffectieve 
uitsplitsing van de extra inspanning 
tussen de onder het ETS en de niet onder 
het ETS vallende sectoren grotendeels 
hetzelfde blijft als onder het 
klimaatpakket; 

12. juicht de analyse van de Commissie toe
dat een overgang naar 25% van de 
emissies in Europa slechts door 
verwezenlijking van het al 
overeengekomen energie-efficiëntiecijfer 
van 20% mogelijk is, zodat, onder 
voorbehoud van de ontwikkeling van het 
emissiehandelssysteem, een aanpassing 
van het ETS niet dringend noodzakelijk 
is; 

Or. de

Amendement 183
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. ondersteunt de analyse van de 
Commissie dat kosteneffectieve uitsplitsing 
van de extra inspanning tussen de onder het 
ETS en de niet onder het ETS vallende 
sectoren grotendeels hetzelfde blijft als 
onder het klimaatpakket;

12. ondersteunt de analyse van de 
Commissie dat kosteneffectieve uitsplitsing 
van de extra inspanning tussen de onder het 
ETS en de niet onder het ETS vallende 
sectoren grotendeels hetzelfde blijft als 
onder het klimaatpakket; dringt er 
derhalve bij de lidstaten op aan hun 
inspanningen ten behoeve van 
innovatieve investeringen en de uitvoering 
van de bepalingen van bestaande 
richtlijnen inzake energiebesparing te 
verbeteren om meer ambitieuze 
doelstellingen te bereiken;

Or. en

Amendement 184
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement

12. ondersteunt de analyse van de 
Commissie dat kosteneffectieve uitsplitsing 
van de extra inspanning tussen de onder het 
ETS en de niet onder het ETS vallende 
sectoren grotendeels hetzelfde blijft als 
onder het klimaatpakket;

12. dringt er bij de Commissie op aan om 
op regelmatige basis te analyseren en te 
waarborgen dat kosteneffectieve 
uitsplitsing van de extra inspanning tussen 
de onder het ETS en de niet onder het ETS 
vallende sectoren grotendeels hetzelfde 
blijft als onder het klimaatpakket;

Or. en

Amendement 185
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. merkt op dat de mededeling van de 
Commissie van mei 2010 niet langer 
geldig is, omdat daarin geen rekening 
wordt gehouden met de gebeurtenissen 
van de afgelopen twee jaren in de 
lidstaten en op mondiaal niveau.

Or. en

Amendement 186
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. staat achter de analyse van de 
Commissie dat de vaststelling van een 
30% reductiedoelstelling met een 
kosteneffectieve uitsplitsing van de 
inspanningen tussen de onder het ETS en 
de niet onder het ETS vallende sectoren 
en een binnenlandse inspanning van 25% 
(de rest met compensatie) overeenkomt 
met een verlaging van het ETS-plafond 

Schrappen
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met 1,4 miljard rechten;

Or. en

Amendement 187
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. staat achter de analyse van de 
Commissie dat de vaststelling van een 
30% reductiedoelstelling met een 
kosteneffectieve uitsplitsing van de 
inspanningen tussen de onder het ETS en 
de niet onder het ETS vallende sectoren 
en een binnenlandse inspanning van 25% 
(de rest met compensatie) overeenkomt 
met een verlaging van het ETS-plafond 
met 1,4 miljard rechten;

Schrappen

Or. it

Amendement 188
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. staat achter de analyse van de 
Commissie dat de vaststelling van een 30% 
reductiedoelstelling met een 
kosteneffectieve uitsplitsing van de 
inspanningen tussen de onder het ETS en 
de niet onder het ETS vallende sectoren en 
een binnenlandse inspanning van 25% 
(de rest met compensatie) overeenkomt 
met een verlaging van het ETS-plafond 
met 1,4 miljard rechten;

13. staat achter de analyse van de 
Commissie dat de vaststelling van een 
binnenlandse 30% reductiedoelstelling 
met een uitsplitsing van de inspanningen 
tussen de onder het ETS en de niet onder 
het ETS vallende sectoren overeenkomt 
met een verlaging van het ETS-plafond 
met meer dan 1,4 miljard rechten;

Or. en
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Amendement 189
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. staat achter de analyse van de 
Commissie dat de vaststelling van een 30% 
reductiedoelstelling met een 
kosteneffectieve uitsplitsing van de 
inspanningen tussen de onder het ETS en 
de niet onder het ETS vallende sectoren en 
een binnenlandse inspanning van 25% (de 
rest met compensatie) overeenkomt met 
een verlaging van het ETS-plafond met 
1,4 miljard rechten;

13. staat achter de analyse van de 
Commissie van de vaststelling van een 
30% reductiedoelstelling met een 
kosteneffectieve uitsplitsing van de 
inspanningen tussen de onder het ETS en 
de niet onder het ETS vallende sectoren en 
een binnenlandse inspanning van 25% (de 
rest met compensatie);

Or. en

Amendement 190
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de optie om de 
wijziging in het ETS uit te voeren door 
voor veiling bedoelde rechten in te 
trekken; overweegt echter dat alle 
sectoren een bijdrage moeten leveren;

Schrappen

Or. it

Amendement 191
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de optie om de 
wijziging in het ETS uit te voeren door 

Schrappen
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voor veiling bedoelde rechten in te 
trekken; overweegt echter dat alle 
sectoren een bijdrage moeten leveren;

Or. en

Amendement 192
Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de optie om de 
wijziging in het ETS uit te voeren door 
voor veiling bedoelde rechten in te trekken; 
overweegt echter dat alle sectoren een 
bijdrage moeten leveren;

14. neemt kennis van de optie om de 
wijziging in het ETS uit te voeren door 
voor veiling bedoelde rechten in te trekken; 
nadat de doelstelling voor 2020 reeds is 
vastgesteld binnen het brede politieke 
compromis van de herziene ETS-richtlijn, 
ondermijnt dit de geloofwaardigheid en 
voorspelbaarheid van het rechtskader, 
hetgeen van cruciaal belang is om 
langetermijninvesteringen in 
koolstofarme technologieën zeker te 
stellen. Merkt tevens op dat een dergelijke 
optie een wijziging zou vereisen, via de 
medebeslissingsprocedure, van de 
richtlijn inzake de handel in 
emissierechten (Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad als 
gewijzigd bij Richtlijn 2009/29/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 tot wijziging van Richtlijn 
2003/87/EG teneinde de regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten van 
de Gemeenschap te verbeteren en uit te 
breiden);

Or. en
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Amendement 193
Eija-Riitta Korhola, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de optie om de 
wijziging in het ETS uit te voeren door 
voor veiling bedoelde rechten in te trekken; 
overweegt echter dat alle sectoren een 
bijdrage moeten leveren;

14. neemt kennis van de optie om de 
wijziging in het ETS uit te voeren door 
rechten in te trekken; benadrukt echter dat 
een stabiel en voorspelbaar ETS van de 
EU essentieel is voor 
investeringsbeslissingen, hetgeen niet 
verenigbaar is met het intrekken van 
koolstofrechten om de koolstofprijs 
politiek te sturen;

Or. en

Amendement 194
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de optie om de 
wijziging in het ETS uit te voeren door 
voor veiling bedoelde rechten in te trekken; 
overweegt echter dat alle sectoren een 
bijdrage moeten leveren;

14. neemt kennis van de optie om de 
wijziging in het ETS uit te voeren door 
rechten in te trekken; benadrukt echter dat 
een stabiel en voorspelbaar ETS van de 
EU essentieel is voor 
investeringsbeslissingen; dringt aan op 
een meer flexibele toepassing van het ETS 
in zijn aankomende fase;

Or. en

Amendement 195
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de optie om de 
wijziging in het ETS uit te voeren door
voor veiling bedoelde rechten in te 
trekken; overweegt echter dat alle sectoren 
een bijdrage moeten leveren;

14. merkt op dat een van de opties om de 
wijziging in het ETS uit te voeren de 
intrekking van voor veiling bedoelde 
rechten zou kunnen zijn; overweegt dat 
alle sectoren een bijdrage moeten leveren;

Or. en

Amendement 196
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Sergio Berlato, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, 
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat het voor het 
aanmoedigen van investeringen door de 
particuliere sector in nieuwe 
technologieën essentieel is om de 
stabiliteit te handhaven van het rechts- en 
economische kader waarbinnen 
industrieën moeten opereren. Een 
verstoring van het huidige kader zou 
leiden tot onzekerheden binnen het 
besluitvormingsproces en ook een 
negatieve invloed hebben op eventuele 
investeringen in deze sector;

Or. en

Amendement 197
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt de noodzaak om CO2-
emissies in de vervoerssector terug te 
dringen door de beschikbaarstelling van 
gestandaardiseerde Europese 
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infrastructuren voor elektrische 
voertuigen en meer stimulansen voor 
duurzame biobrandstof van de tweede 
generatie als een alternatief voor fossiele 
brandstoffen;

Or. en

Amendement 198
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat een deel van het meest 
kostenefficiënte reductiepotentieel te 
vinden is in lidstaten die momenteel een 
bbp per hoofd van de bevolking hebben 
dat onder het gemiddelde in de EU ligt, en 
dat waarschijnlijk overheidsoptreden 
noodzakelijk is om de financiering van 
eerste investeringen te vergemakkelijken 
om de reducties in de niet onder het ETS 
vallende sectoren te bereiken; benadrukt 
de noodzaak om financiële mechanismen 
van de EU te herzien in aanzet tot 
kostenefficiënte BKG-reducties in de EU;

Schrappen

Or. it

Amendement 199
Silvia-Adriana Ţicău, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat een deel van het meest 
kostenefficiënte reductiepotentieel te 
vinden is in lidstaten die momenteel een 
bbp per hoofd van de bevolking hebben dat 
onder het gemiddelde in de EU ligt, en dat 
waarschijnlijk overheidsoptreden 
noodzakelijk is om de financiering van 

15. erkent dat een deel van het meest 
kostenefficiënte reductiepotentieel te 
vinden is in lidstaten die momenteel een 
bbp per hoofd van de bevolking hebben dat 
onder het gemiddelde in de EU ligt, en dat 
waarschijnlijk overheidsoptreden 
noodzakelijk is om de financiering van 
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eerste investeringen te vergemakkelijken 
om de reducties in de niet onder het ETS 
vallende sectoren te bereiken; benadrukt de 
noodzaak om financiële mechanismen van 
de EU te herzien in aanzet tot 
kostenefficiënte BKG-reducties in de EU;

eerste investeringen te vergemakkelijken 
om de reducties in de al dan niet onder het 
ETS vallende sectoren te bereiken; 
benadrukt de noodzaak om financiële 
mechanismen van de EU te herzien in 
aanzet tot kostenefficiënte BKG-reducties 
in de EU;

Or. ro

Amendement 200
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt aan op maatregelen en 
coördinatie op EU-niveau teneinde te 
zorgen voor ondersteunende 
infrastructuur om de invoering van 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie te vergemakkelijken en ten
einde het gebruik van het openbaar 
vervoer te verhogen;

Or. en

Amendement 201
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. erkent het verlies aan potentiële 
inkomsten uit een overschot aan 
toegewezen eenheden (AAU's) uit de 
eerste verbintenisperiode van het Protocol 
van Kyoto om de milieu-integriteit van 
een klimaatregeling na 2013 te 
beschermen en dringt aan op behandeling 
van deze kwestie in de context van het 
toekomstige financiële kader; 
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Or. en

Amendement 202
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. moedigt de Commissie aan, in het 
kader van het recht van de Commissie om 
tijdig het initiatief tot wetgeving te nemen, 
om het effect te onderzoeken van het niet 
in overweging nemen van de geografische 
factor bij het vaststellen van benchmarks 
voor sectoren die in hoge mate beïnvloed 
worden door de vervoerskosten, met het 
oog op zowel het tijdig signaleren van 
eventuele uitzonderlijke meevallers als het 
vermijden van het risico van 
koolstoflekkage wanneer de volgende 
ETS-periode van kracht wordt;

Or. en

Amendement 203
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt er bij de lidstaten op aan te 
waarborgen dat alle opbrengsten die 
afkomstig zijn van de veiling van 
emissierechten besteed worden aan 
verdere investeringen in mitigatie- en 
adaptatiemaatregelen; 

Or. en
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Amendement 204
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. dringt er bij de lidstaten op aan te 
waarborgen dat alle opbrengsten van de 
veiling van emissierechten besteed worden 
aan verdere investeringen in mitigatie- en 
adaptatiemaatregelen;

Or. en

Amendement 205
Linda McAvan, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften van 1 triljoen heeft 
vastgesteld om de energie-infrastructuur 
van de EU te verbeteren voor 2020, 
hetgeen hoofdzakelijk door middel van 
energietarieven gefinancierd moet 
worden; dringt erop aan dat deze 
investeringen gedaan worden, met het oog 
op zowel het bereiken van een gekoppelde 
interne energiemarkt als het aanzienlijk 
verlagen van de koolstofintensiteit van het 
Europese energiesysteem; benadrukt 
echter dat bij het genereren van de 
benodigde financiële middelen 
consumenten met lage inkomens die 
geconfronteerd worden met 
energiearmoede beschermd moeten 
worden tegen verhoogde tarieven;

Or. en
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Amendement 206
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat publieke 
financieringsmechanismen ook 
beschikbaar zouden moeten zijn om een 
overgang naar een schonere energiemix 
in de lidstaten te vergemakkelijken; 
dergelijke financiering zou afhankelijk 
moeten worden gemaakt van een 
daadwerkelijke, aantoonbare overgang 
naar een significant schonere 
energieproductie;

Or. en

Amendement 207
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. benadrukt dat een belasting op 
financiële transacties van 0,05% 
miljarden euro's zal opleveren, waarvan 
een deel gebruikt zou kunnen worden 
voor de financiering van de doelstelling 
van 30% voor BKG-reducties in 2020 en 
de overgang naar een koolstofvrije 
economie;

Or. en

Amendement 208
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verwelkomt het feit dat de EU goed 
op schema ligt wat betreft het bereiken 
van haar doelstellingen voor 
hernieuwbare energie voor 2020,
maar benadrukt dat de Commissie 
nauwgezet de feitelijke nationale 
uitvoering van de plannen moet bewaken 
om te waarborgen dat de beoogde 
vooruitgang daadwerkelijk tot stand komt;

Or. en

Amendement 209
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. benadrukt dat de ontwikkeling 
en inzet van baanbrekende technologieën 
cruciaal zijn voor de bestrijding van 
klimaatverandering en tegelijkertijd voor 
het overtuigen van de partners van de EU 
wereldwijd dat emissiereducties haalbaar 
zijn met positieve effecten voor het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid; acht het van essentieel 
belang dat Europa leidt door het goede 
voorbeeld te geven door de financiële 
middelen die worden besteed aan 
onderzoek naar klimaatvriendelijke en 
energie-efficiënte industriële 
technologieën aanzienlijk te verhogen 
binnen het achtste kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie, dat goed in 
overeenstemming moeten worden 
gebracht met de strategische 
energietechnologieën die in het SET-plan 
zijn vastgesteld;

Or. en
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Amendement 210
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het gebrek aan maatregelen 
om het potentieel aan broeikasgasreductie 
tegen negatieve kosten door het efficiënter 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
benutten; roept op tot een strikte 
toepassing van het beginsel van de laagste 
levenscycluskosten bij de uitvoering van 
maatregelen van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en roept 
de Commissie op de methode te herzien 
waarbij voor onderlinge aanpassing een 
"toprunner"-aanpak wordt gehanteerd;

Schrappen

Or. it

Amendement 211
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Eija-Riitta 
Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het gebrek aan maatregelen
om het potentieel aan broeikasgasreductie 
tegen negatieve kosten door het efficiënter 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
benutten; roept op tot een strikte 
toepassing van het beginsel van de laagste 
levenscycluskosten bij de uitvoering van 
maatregelen van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en roept de 
Commissie op de methode te herzien 
waarbij voor onderlinge aanpassing een 
"toprunner"-aanpak wordt gehanteerd; 

16. herhaalt dat er vooral op het gebied 
van de verhoging van energie-efficiëntie 
een aanzienlijk potentieel aan 
broeikasreductie tegen "negatieve kosten" 
bestaat, en er bijgevolg ook in ruime mate 
klimaatbeschermingsmaatregelen zijn die 
alleen kostendekkend zijn door de 
daaraan verbonden dalende 
energiekosten; roept op tot een strikte 
toepassing van het beginsel van de laagste 
levenscycluskosten bij de uitvoering van 
maatregelen van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en roept de 
Commissie op de methode te herzien 
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waarbij voor onderlinge aanpassing een 
"toprunner"-aanpak wordt gehanteerd;

Or. de

Amendement 212
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het gebrek aan maatregelen om 
het potentieel aan broeikasgasreductie 
tegen negatieve kosten door het efficiënter 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
benutten; roept op tot een strikte 
toepassing van het beginsel van de laagste 
levenscycluskosten bij de uitvoering van 
maatregelen van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en roept de 
Commissie op de methode te herzien 
waarbij voor onderlinge aanpassing een 
"toprunner"-aanpak wordt gehanteerd;

16. betreurt het gebrek aan maatregelen om 
het potentieel aan broeikasgasreductie 
tegen negatieve kosten door het efficiënter 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
benutten, waardoor de helft van de niet-
bindende doelstelling van de EU voor 
2020 om 20% van het primaire 
energieverbruik te besparen in gevaar 
wordt gebracht; dringt aan op een 
versnelde vaststelling van ambitieuze 
uitvoeringsmaatregelen voor de richtlijn 
inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en op het 
waarborgen van een dynamische 
herziening van de minimumvereisten; 
roept de Commissie op de methode en de 
richtlijn te herzien om het mogelijk te 
maken dat vereisten worden vastgesteld op 
het niveau of in de buurt van het niveau 
van de beste, op dit moment beschikbare
technieken die een "toprunner"-aanpak 
volgen;

Or. en

Amendement 213
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het gebrek aan maatregelen om 16. betreurt het gebrek aan maatregelen om 
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het potentieel aan broeikasgasreductie 
tegen negatieve kosten door het efficiënter 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
benutten; roept op tot een strikte toepassing 
van het beginsel van de laagste 
levenscycluskosten bij de uitvoering van 
maatregelen van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en roept de 
Commissie op de methode te herzien 
waarbij voor onderlinge aanpassing een 
"toprunner"-aanpak wordt gehanteerd;

het potentieel aan broeikasgasreductie 
tegen negatieve kosten door het efficiënter 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
benutten, , waardoor de helft van de niet-
bindende doelstelling van de EU voor 
2020 om 20% van het primaire 
energieverbruik te besparen niet wordt 
gehaald; roept op tot een strikte toepassing 
van het beginsel van de laagste 
levenscycluskosten bij de uitvoering van 
maatregelen van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en roept de 
Commissie op de methode te herzien 
waarbij voor onderlinge aanpassing een 
"toprunner"-aanpak wordt gehanteerd;

Or. en

Amendement 214
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het gebrek aan maatregelen om 
het potentieel aan broeikasgasreductie 
tegen negatieve kosten door het efficiënter 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
benutten; roept op tot een strikte 
toepassing van het beginsel van de laagste 
levenscycluskosten bij de uitvoering van 
maatregelen van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en roept 
de Commissie op de methode te herzien 
waarbij voor onderlinge aanpassing een 
"toprunner"-aanpak wordt gehanteerd;

16. benadrukt dat een klimaatbeleid een 
integraal onderdeel is van de cluster van 
het efficiënte gebruik van hulpbronnen, 
de industrie en innovatiebeleid.
Benadrukt de noodzaak om een 
beleidsstructuur te ontwikkelen die van 
klimaatbeleid een kans maakt voor de 
industrie in plaats van een bedreiging en 
dat het juiste evenwicht moet worden 
gevonden tussen ambitieuze doelstellingen 
voor emissiereductie en het behoud van 
investeringen in Europa; betreurt dan ook
het gebrek aan maatregelen om het 
potentieel aan broeikasgasreductie tegen 
negatieve kosten door het efficiënter 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
benutten;

Or. en
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Amendement 215
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het gebrek aan maatregelen om 
het potentieel aan broeikasgasreductie 
tegen negatieve kosten door het efficiënter 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
benutten; roept op tot een strikte toepassing 
van het beginsel van de laagste 
levenscycluskosten bij de uitvoering van 
maatregelen van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en roept de 
Commissie op de methode te herzien 
waarbij voor onderlinge aanpassing een 
"toprunner"-aanpak wordt gehanteerd;

16. betreurt het gebrek aan maatregelen om 
het potentieel aan broeikasgasreductie 
tegen negatieve kosten door het efficiënter 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
benutten; roept op tot een strikte toepassing 
van het beginsel van de laagste 
levenscycluskosten bij de uitvoering van 
maatregelen van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten, maar 
waarschuwt tegen het risico van 
overregulering en benadrukt dat de vrije 
keuze van consumenten geëerbiedigd 
moet worden;

Or. en

Amendement 216
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het gebrek aan maatregelen om 
het potentieel aan broeikasgasreductie 
tegen negatieve kosten door het efficiënter 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
benutten; roept op tot een strikte toepassing 
van het beginsel van de laagste 
levenscycluskosten bij de uitvoering van 
maatregelen van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en roept de 
Commissie op de methode te herzien 
waarbij voor onderlinge aanpassing een 
"toprunner"-aanpak wordt gehanteerd;

16. betreurt het gebrek aan maatregelen 
om, waar haalbaar, het potentieel aan 
broeikasgasreductie tegen negatieve kosten 
door het efficiënter gebruik van energie en 
hulpbronnen te benutten; roept op tot een 
strikte toepassing van het beginsel van de 
laagste levenscycluskosten bij de 
uitvoering van maatregelen van de richtlijn 
inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en roept de 
Commissie op de methode te herzien 
waarbij voor onderlinge aanpassing een 
"toprunner"-aanpak wordt gehanteerd;

Or. en
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Amendement 217
Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. maakt zich ernstig zorgen over het 
feit dat de EU niet bezig is de doelstelling 
van een verlaging van het energieverbruik 
met 20% vergeleken met het geschatte 
niveau in 2020 te halen door middel van 
een grotere energie-efficiëntie; verzoekt 
de Commissie dringend alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten dit potentieel 
benutten, hetzij door de uitvaardiging van 
een verordening op basis waarvan 
nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie door de Commissie moeten 
worden goedgekeurd, hetzij door andere 
maatregelen, zoals de invoering van 
bindende doelstellingen inzake energie-
efficiëntie;

Or. de

Amendement 218
Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. bevestigt dat de EU door het 
behalen van de doelstellingen inzake 
energie-efficiëntie in staat zou zijn de 
emissies tot 2020 met meer dan 20% te 
verminderen;

Or. de
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Amendement 219
Peter Liese, Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. beklemtoont dat het door de 
jongste internationale ontwikkelingen 
duidelijk is geworden dat het behalen van 
de 20%-doelstelling inzake energie-
efficiëntie nog urgenter is geworden; stelt 
voor het streefcijfer te bereiken door een 
mix van instrumenten uit Europese en 
nationale maatregelen te gebruiken, zoals 
belastingprikkels, goedkope leningen, 
indirecte subsidies, wijzigingen in het 
huurrecht, richtlijnen voor de openbare 
aanbesteding en het vaststellen van 
normen; verzoekt dat de 20%-doelstelling 
zo snel mogelijk omgezet wordt in 
doelstellingen voor de lidstaten en dat 
deze juridisch bindend verklaard worden; 
erkent dat bij de keuze van de middelen 
echter, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, aan de lidstaten
wel enige speelruimte gegund moet 
worden;

Or. de

Amendement 220
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt dat de EU haar 
inspanningen voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie op het gebied van 
elektriciteit tot en met 2020 met 40% 
verhoogt en een kader creëert voor 
intelligente netwerken, om een hogere, 
decentrale energieproductie te 
waarborgen; benadrukt dat er daartoe 
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meer in energie-infrastructuurprojecten 
geïnvesteerd moet worden;

Or. de

Amendement 221
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. betreurt het dat de EU op het 
gebied van energiebesparing en energie-
efficiëntie tot nu toe niet heeft bereikt wat 
mogelijk zou zijn geweest en vraagt om 
concrete voorstellen voor maatregelen met 
betrekking tot een toename van de CO2-
besparingen door middel van energie-
efficiëntere gebouwen; bovendien moet bij 
de berekening van de CO2-uitstoot altijd 
ook de totale levenscyclus van een product 
in ogenschouw genomen worden en 
moeten er vooral maatregelen voor 
energie-efficiëntere productiewijzen 
gesteund worden; benadrukt dat daarbij 
een communicatiestrategie ontwikkeld 
moet worden om zowel bedrijven als 
consumenten zo uitgebreid mogelijk te 
informeren;

Or. de

Amendement 222
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat de keuze voor 
een binnenlandse doelstelling van 30% in 
2020 gecombineerd zou kunnen worden 
met hergebruik van veilingopbrengsten 
voor de ondersteuning van investeringen 



AM\865781NL.doc 51/59 PE462.703v02-00

NL

in nieuwe technologieën voor 
broeikasgasreductie in energie-intensieve 
sectoren;

Or. en

Amendement 223
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept op tot specifieke doelstellingen 
voor het landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in de EU 
(LULUCF), om te zorgen voor 
bestendigheid en milieu-integriteit van de 
bijdrage van de sector aan emissiereductie 
alsmede nauwkeurige controle en 
boekhouding;

Schrappen

Or. it

Amendement 224
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept op tot specifieke doelstellingen
voor het landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in de EU 
(LULUCF), om te zorgen voor 
bestendigheid en milieu-integriteit van de 
bijdrage van de sector aan emissiereductie 
alsmede nauwkeurige controle en 
boekhouding;

17. roept de Commissie op de rol van de 
sector voor landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in de EU 
(LULUCF) te onderzoeken in haar 
analyse van het toekomstige beleid inzake 
klimaatverandering met inbegrip van 
nauwkeurige controle en boekhouding;

Or. en
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Amendement 225
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept op tot specifieke doelstellingen 
voor het landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in de EU 
(LULUCF), om te zorgen voor 
bestendigheid en milieu-integriteit van de 
bijdrage van de sector aan emissiereductie 
alsmede nauwkeurige controle en 
boekhouding;

17. roept op tot nadere analyses inzake de 
betrokkenheid van het landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw in 
de EU (LULUCF), om te zorgen voor 
bestendigheid en milieu-integriteit van de 
bijdrage van de sector aan emissiereductie 
alsmede nauwkeurige controle en 
boekhouding

Or. en

Amendement 226
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept op tot specifieke doelstellingen
voor het landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in de EU 
(LULUCF), om te zorgen voor 
bestendigheid en milieu-integriteit van de 
bijdrage van de sector aan emissiereductie 
alsmede nauwkeurige controle en 
boekhouding;

17. roept op tot de ontwikkeling van een 
nauwkeurig controle- en 
boekhoudsysteem voor het landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw in 
de EU (LULUCF), om te zorgen voor 
bestendigheid en milieu-integriteit van de 
bijdrage van de sector aan emissiereductie 
en moedigt de lidstaten aan nationale 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen om het 
mitigatiepotentieel van hun respectieve 
LULUCF-sectoren te realiseren;

Or. en

Amendement 227
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement

17. roept op tot specifieke doelstellingen
voor het landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in de EU 
(LULUCF), om te zorgen voor 
bestendigheid en milieu-integriteit van de 
bijdrage van de sector aan emissiereductie 
alsmede nauwkeurige controle en 
boekhouding;

17. roept de Commissie op om een nadere 
verduidelijking te geven van het effect van 
emissies afkomstig van landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw in 
de EU (LULUCF) in de EU en de BKG-
verbintenissen van de lidstaten en om over 
deze kwestie aan het Parlement te 
rapporteren, ter voorbereiding van COP17 
in november in Durban;

Or. en

Amendement 228
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept op tot specifieke doelstellingen 
voor het landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in de EU 
(LULUCF), om te zorgen voor 
bestendigheid en milieu-integriteit van de 
bijdrage van de sector aan emissiereductie 
alsmede nauwkeurige controle en 
boekhouding;

17. roept op tot specifieke, niet met het 
ETS of uitsplitsing van de extra 
inspanning verbonden doelstellingen voor 
het landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw in de EU 
(LULUCF), om te zorgen voor 
bestendigheid van emissiereducties en 
milieu-integriteit van de bijdrage van de 
sector aan emissiereductie alsmede 
nauwkeurige controle en boekhouding;

Or. en

Amendement 229
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. acht het van buitengewoon belang 
dat de instrumenten van het 
landbouwbeleid van de EU stimulansen 
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bevat voor het verminderen van de 
gevolgen van de landbouw voor het 
klimaat met inbegrip van ondersteuning 
op grond van de eerste pijler;

Or. en

Amendement 230
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. merkt op dat het verbeteren van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en het 
verminderen van de afhankelijkheid van 
grondstoffen zouden leiden tot 
significante winst wat betreft energie-
efficiënte en tot lagere CO2-emissies;

Or. en

Amendement 231
Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. pleit voor de oprichting van een 
speciaal fonds om ervoor te zorgen dat 
kerncentrales eveneens deelnemen aan de 
inspanningen ter vermindering van 
emissies en ter ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 232
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat de EU-
reductiedoelstellingen in de eerste plaats 
binnen de EU moeten worden bereikt; 
herinnert eraan dat het gebruik van 
internationale compensatie de 
investeringen in de Europese economie 
vervangt en binnenlandse vermindering 
in de EU vertraagt;

Schrappen

Or. it

Amendement 233
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat de EU-
reductiedoelstellingen in de eerste plaats 
binnen de EU moeten worden bereikt; 
herinnert eraan dat het gebruik van 
internationale compensatie de 
investeringen in de Europese economie 
vervangt en binnenlandse vermindering 
in de EU vertraagt;

18. herhaalt dat, hoewel de EU-
reductiedoelstellingen in de eerste plaats 
binnen de EU op de lange termijn moeten 
worden bereikt; herinnert eraan dat het 
gebruik van internationale compensatie zou 
bijdragen aan mitigatie van 
klimaatverandering tegen lagere kosten;

Or. en

Amendement 234
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat de EU-
reductiedoelstellingen in de eerste plaats 
binnen de EU moeten worden bereikt; 
herinnert eraan dat het gebruik van 
internationale compensatie de 

18. herhaalt dat de EU-
reductiedoelstellingen in de eerste plaats 
binnen de EU moeten worden bereikt; 
herinnert eraan dat het gebruik van 
internationale compensatie de 
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investeringen in de Europese economie 
vervangt en binnenlandse vermindering in 
de EU vertraagt;

investeringen in de Europese economie 
vervangt en binnenlandse vermindering in 
de EU vertraagt; roept de Commissie en de 
lidstaten op het huidige systeem van op 
productie gebaseerde, directe 
emissieboekhouding aan te vullen met een 
op verbruik gebaseerde boekhouding, 
waarbij geanalyseerd wordt of emissies 
daadwerkelijk gereduceerd zijn in plaats 
van geëxporteerd; roept derhalve de 
Commissie op een voorstel te overleggen, 
aangezien veranderende 
verbruikspatronen en het efficiënte 
gebruik van hulpbronnen het echte 
antwoord zijn voor de mitigatie van 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 235
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat de EU-
reductiedoelstellingen in de eerste plaats
binnen de EU moeten worden bereikt; 
herinnert eraan dat het gebruik van 
internationale compensatie de 
investeringen in de Europese economie 
vervangt en binnenlandse vermindering in 
de EU vertraagt;

18. herhaalt dat de EU-
reductiedoelstellingen binnen de EU 
moeten worden bereikt door doeltreffende 
binnenlandse reducties; herinnert eraan 
dat het gebruik van internationale 
compensatie de investeringen in de 
Europese economie vervangt en 
binnenlandse vermindering in de EU 
vertraagt;

Or. en

Amendement 236
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Vittorio 
Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 – alinea 1 (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

Opties en instrumenten om verder te gaan 
dan de 20% doelstelling
roept de Commissie en de lidstaten op 
innovatie te stimuleren door regionale en 
cohesiefondsen te besteden aan de 
verbetering van energie-efficiëntie in de 
bouwsector en huishoudens;

Or. en

Amendement 237
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Karin Kadenbach, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 – alinea 2 (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

Opties en instrumenten om verder te gaan 
dan de 20% doelstelling
roept de Commissie en de lidstaten op te 
waarborgen dat de volledige opbrengsten 
van de veiling van ETS-rechten 
doeltreffend worden gebruikt om energie-
efficiëntie en het efficiënte gebruik van 
hulpbronnen in de samenleving te 
verbeteren, met name in de desbetreffende 
energie- en industriële sectoren, in plaats 
van deze opbrengsten naar de algemene 
begroting van de lidstaten te laten vloeien;

Or. en

Amendement 238
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Jo Leinen, Vittorio 
Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 – alinea 3 (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

Opties en instrumenten om verder te gaan 
dan de 20% doelstelling
dringt er bij de Commissie uitdrukkelijk 
op aan de besteding van 
veilingopbrengsten actief te bewaken en 
hierover op jaarbasis te rapporteren aan 
het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 239
Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. neemt nota van het feit dat de 
mededeling van de Commissie over een 
routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050 de 
noodzaak benadrukt om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te waarborgen (d.w.z. door een 
kosteneffectief traject uit te voeren 
waarbij maximale voordelen voor de 
productie in de EU en voor de EU worden 
gerealiseerd);

Or. en

Amendement 240
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. benadrukt dat het klimaat alleen 
doelmatig kan worden beschermd als alle 
grote economieën en het bedrijfsleven van 
de lidstaten hieraan bijdragen door een 
internationale, bindende overeenkomst te 
sluiten waarmee de lasten evenwichtig 
worden verdeeld en de nationale 
economieën concurrerend kunnen blijven 
ten einde het reële gevaar van 
verplaatsing van de Europese productie 
uit te bannen;

Or. it

Amendement 241
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. merkt op dat de Europese 
bedrijven al maatregelen hebben 
getroffen waarmee niet alleen in de EU, 
maar ook wereldwijd emissiereductie 
wordt bereikt via de ontwikkeling van 
innovatieve producten en toepassingen; 
dringt erop aan dat deze maatregelen 
adequaat worden ondersteund door 
nationaal en Europees beleid waarmee de 
maatregelen tegen klimaatverandering en 
de energie-uitdagingen in een 
langetermijnperspectief worden geplaatst 
en waarbij de publieke en private sector 
rechtstreeks betrokken worden zonder dat 
dit leidt tot extra lasten voor het 
bedrijfsleven of mogelijke verstoringen 
van de mededinging;

Or. it


