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Amendement 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de lidstaten de 
infrastructuurnetwerken aan te passen 
aan de energiemix die nodig is om de 
doelstellingen van de EU inzake 
hernieuwbare energie, vermindering van de 
broeikasgasemissies en energie-efficiëntie 
te halen; vraagt de lidstaten voorts de 
modernisering van de energie-
infrastructuur in de EU te voltooien door 
in de hele EU aanvoercorridors aan te 
leggen, netwerken tot slimme netwerken 
om te vormen en de gasvoorziening veilig 
te stellen door de gasnetwerken uit te 
breiden, hetgeen in een vermindering van 
de broeikasgasemissies kan resulteren;

1. benadrukt dat de energie-infrastructuur 
van de EU dringend moet worden 
verbeterd en gemoderniseerd om de 
doelstellingen van de EU inzake 
hernieuwbare energie, vermindering van de 
broeikasgasemissies en energie-efficiëntie 
te halen; vraagt dat er slimme en
supernetwerken worden ontwikkeld, dat er 
verbindingen worden gelegd en dat de 
gasnetwerken worden uitgebreid, hetgeen 
in een vermindering van de 
broeikasgasemissies kan resulteren en de 
voorzieningszekerheid vergroot;

Or. en

Amendement 2
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de lidstaten de 
infrastructuurnetwerken aan te passen aan 
de energiemix die nodig is om de
doelstellingen van de EU inzake 
hernieuwbare energie, vermindering van 
de broeikasgasemissies en energie-
efficiëntie te halen; vraagt de lidstaten 
voorts de modernisering van de energie-
infrastructuur in de EU te voltooien door in 
de hele EU aanvoercorridors aan te leggen, 
netwerken tot slimme netwerken om te 
vormen en de gasvoorziening veilig te 
stellen door de gasnetwerken uit te breiden, 

1. vraagt de lidstaten de 
infrastructuurnetwerken aan te passen aan 
de energiemix die nodig is om de EU-
2020-doelstellingen te halen en na 2020 
een nog groter aandeel hernieuwbare 
energiebronnen in de energiemix op te 
nemen; vraagt de lidstaten voorts de 
modernisering van de energie-
infrastructuur in de EU te voltooien door in 
de hele EU aanvoercorridors aan te leggen, 
netwerken tot slimme netwerken om te 
vormen en de gasvoorziening veilig te 
stellen door de gasnetwerken uit te breiden, 
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hetgeen in een vermindering van de 
broeikasgasemissies kan resulteren;

hetgeen in een vermindering van de 
broeikasgasemissies kan resulteren;

Or. en

Amendement 3
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de lidstaten de 
infrastructuurnetwerken aan te passen aan 
de energiemix die nodig is om de 
doelstellingen van de EU inzake 
hernieuwbare energie, vermindering van de 
broeikasgasemissies en energie-efficiëntie 
te halen; vraagt de lidstaten voorts de 
modernisering van de energie-
infrastructuur in de EU te voltooien door in 
de hele EU aanvoercorridors aan te leggen, 
netwerken tot slimme netwerken om te 
vormen en de gasvoorziening veilig te 
stellen door de gasnetwerken uit te breiden, 
hetgeen in een vermindering van de 
broeikasgasemissies kan resulteren;

1. vraagt de lidstaten de 
infrastructuurnetwerken aan te passen aan 
de energiemix die nodig is om de 
doelstellingen van de EU inzake 
hernieuwbare energie, vermindering van de 
broeikasgasemissies en energie-efficiëntie 
te halen; vraagt de lidstaten voorts de 
modernisering van de energie-
infrastructuur in de EU te voltooien door in 
de hele EU aanvoercorridors aan te leggen,
zonder een aanzienlijk groter Europees 
geografisch gebied uit te sluiten,
netwerken tot slimme netwerken om te 
vormen en de gasvoorziening veilig te 
stellen door de gasnetwerken uit te breiden, 
hetgeen in een vermindering van de 
broeikasgasemissies kan resulteren;

Or. en

Amendement 4
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de G20 in 2009 
in Pittsburgh heeft afgesproken de 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen; is van mening 
dat ook de overheidssubsidies voor 
infrastructuur voor fossiele brandstoffen 
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op den duur geleidelijk zullen moeten 
worden afgebouwd, en stelt voor dat door 
de EU gesteunde 
financieringsinstrumenten prioriteit 
moeten geven aan projecten die van groot 
belang zijn voor Europa en bijdragen tot 
de verwezenlijking van de Europese 
doelstellingen inzake klimaat en 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 5
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat de planning van 
energie-infrastructuurprojecten volledig 
met het voorzorgsbeginsel moet stroken; 
actieplannen moeten per geval worden 
onderworpen aan een grondige 
milieueffectbeoordeling die rekening 
houdt met de lokale en regionale 
milieuomstandigheden;

Or. en

Amendement 6
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke 
investeringen in energie-infrastructuur 
zullen moeten worden gedaan om onze 
doelstelling van een koolstofarme 
economie tegen 2050 te verwezenlijken; 
merkt op dat als deze investeringen niet 
worden gedaan, dit zou leiden tot veel 

Schrappen
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hogere kosten qua milieuschade, stijgende 
energieprijzen, meer energieonzekerheid 
en -afhankelijkheid en minder 
werkgelegenheid en welvaart; deze 
investeringen kunnen afkomstig zijn van 
zowel particuliere als openbare bronnen, 
terwijl inkomsten uit een belasting op 
financiële transacties, een groene/CO2-
belasting en de veiling van emissierechten 
in het kader van het herziene ETS kunnen 
worden gebruikt om het 
financieringstekort te overbruggen en 
investeringen aan te moedigen, 
bijvoorbeeld om onze energienetwerken 
aan te passen aan de vereisten van 
hernieuwbare energie;

Or. pl

Amendement 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke 
investeringen in energie-infrastructuur 
zullen moeten worden gedaan om onze
doelstelling van een koolstofarme 
economie tegen 2050 te verwezenlijken;
merkt op dat als deze investeringen niet 
worden gedaan, dit zou leiden tot veel 
hogere kosten qua milieuschade, stijgende 
energieprijzen, meer energieonzekerheid 
en -afhankelijkheid en minder 
werkgelegenheid en welvaart; deze 
investeringen kunnen afkomstig zijn van 
zowel particuliere als openbare bronnen, 
terwijl inkomsten uit een belasting op 
financiële transacties, een groene/CO2-
belasting en de veiling van emissierechten 
in het kader van het herziene ETS kunnen 
worden gebruikt om het financieringstekort 
te overbruggen en investeringen aan te 
moedigen, bijvoorbeeld om onze 
energienetwerken aan te passen aan de 

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke 
investeringen in energie-infrastructuur 
zullen moeten worden gedaan om onze 
doelstelling van een koolstofarme 
economie tegen 2050 te verwezenlijken;
merkt op dat als deze investeringen niet 
worden gedaan, dit zou leiden tot veel 
hogere kosten qua milieuschade, stijgende 
energieprijzen, meer energieonzekerheid 
en -afhankelijkheid en minder 
werkgelegenheid en welvaart; is van 
mening dat de vereiste investeringen 
kunnen worden verkregen door de 
ontwikkeling van innovatieve 
financieringsinstrumenten; deze 
investeringen kunnen afkomstig zijn van 
zowel particuliere als openbare bronnen, 
terwijl inkomsten uit een belasting op 
financiële transacties, een groene/CO2-
belasting en de veiling van emissierechten 
in het kader van het herziene ETS kunnen 
worden gebruikt om het financieringstekort 
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vereisten van hernieuwbare energie; te overbruggen en investeringen aan te 
moedigen, bijvoorbeeld om onze 
energienetwerken aan te passen aan de 
vereisten van hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 8
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke 
investeringen in energie-infrastructuur 
zullen moeten worden gedaan om onze 
doelstelling van een koolstofarme 
economie tegen 2050 te verwezenlijken;
merkt op dat als deze investeringen niet 
worden gedaan, dit zou leiden tot veel 
hogere kosten qua milieuschade, stijgende 
energieprijzen, meer energieonzekerheid 
en -afhankelijkheid en minder 
werkgelegenheid en welvaart; deze 
investeringen kunnen afkomstig zijn van 
zowel particuliere als openbare bronnen, 
terwijl inkomsten uit een belasting op 
financiële transacties, een groene/CO2-
belasting en de veiling van emissierechten 
in het kader van het herziene ETS kunnen 
worden gebruikt om het financieringstekort 
te overbruggen en investeringen aan te 
moedigen, bijvoorbeeld om onze 
energienetwerken aan te passen aan de 
vereisten van hernieuwbare energie;

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke 
investeringen in energie-infrastructuur 
zullen moeten worden gedaan om onze 
doelstelling van een koolstofarme 
economie tegen 2050 te verwezenlijken als 
onderdeel van een noodzakelijk plan voor 
aanpassing aan de klimaatverandering op 
basis van territoriale zorg; merkt op dat als 
deze investeringen niet worden gedaan, dit 
zou leiden tot veel hogere kosten qua 
milieuschade, stijgende energieprijzen, 
meer energieonzekerheid en -
afhankelijkheid en minder 
werkgelegenheid en welvaart; deze 
investeringen kunnen afkomstig zijn van 
zowel particuliere als openbare bronnen, 
terwijl inkomsten uit een belasting op 
financiële transacties, euro-obligaties, 
projectobligaties, een groene/CO2-
belasting en de veiling van emissierechten 
in het kader van het herziene ETS kunnen 
worden gebruikt om het financieringstekort 
te overbruggen en investeringen aan te 
moedigen, bijvoorbeeld om onze 
energienetwerken aan te passen aan de 
vereisten van hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 9
Sabine Wils
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke 
investeringen in energie-infrastructuur 
zullen moeten worden gedaan om onze 
doelstelling van een koolstofarme 
economie tegen 2050 te verwezenlijken;
merkt op dat als deze investeringen niet 
worden gedaan, dit zou leiden tot veel 
hogere kosten qua milieuschade, stijgende 
energieprijzen, meer energieonzekerheid 
en -afhankelijkheid en minder 
werkgelegenheid en welvaart; deze 
investeringen kunnen afkomstig zijn van
zowel particuliere als openbare bronnen, 
terwijl inkomsten uit een belasting op 
financiële transacties, een groene/CO2-
belasting en de veiling van emissierechten 
in het kader van het herziene ETS kunnen 
worden gebruikt om het financieringstekort 
te overbruggen en investeringen aan te 
moedigen, bijvoorbeeld om onze 
energienetwerken aan te passen aan de 
vereisten van hernieuwbare energie;

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke
investeringen in energie-infrastructuur 
zullen moeten worden gedaan om onze 
doelstelling van een koolstofarme 
economie tegen 2050 te verwezenlijken;
merkt op dat als deze investeringen niet 
worden gedaan, dit zou leiden tot veel 
hogere kosten qua milieuschade, stijgende 
energieprijzen, meer energieonzekerheid 
en -afhankelijkheid en minder 
werkgelegenheid en welvaart; deze 
investeringen moeten afkomstig zijn van 
openbare bronnen, terwijl inkomsten uit 
een belasting op financiële transacties, een
gecombineerde primaire-energie-/CO2-
belasting op energie-inputs, waaronder 
ook kernenergie, en de veiling van 
emissierechten in het kader van het 
herziene ETS kunnen worden gebruikt om 
het financieringstekort te overbruggen en 
investeringen aan te moedigen, 
bijvoorbeeld om onze energienetwerken 
aan te passen aan de vereisten van 
hernieuwbare energie;

Or. de

Amendement 10
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke 
investeringen in energie-infrastructuur 
zullen moeten worden gedaan om onze 
doelstelling van een koolstofarme 
economie tegen 2050 te verwezenlijken;
merkt op dat als deze investeringen niet 
worden gedaan, dit zou leiden tot veel 
hogere kosten qua milieuschade, stijgende 
energieprijzen, meer energieonzekerheid 

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke 
investeringen in energie-infrastructuur 
zullen moeten worden gedaan om onze 
doelstelling van een koolstofarme 
economie tegen 2050 te verwezenlijken;
merkt op dat als deze investeringen niet 
worden gedaan, dit zou leiden tot veel 
hogere kosten qua milieuschade, stijgende 
energieprijzen, verlies van 
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en -afhankelijkheid en minder 
werkgelegenheid en welvaart; deze 
investeringen kunnen afkomstig zijn van 
zowel particuliere als openbare bronnen, 
terwijl inkomsten uit een belasting op 
financiële transacties, een groene/CO2-
belasting en de veiling van emissierechten 
in het kader van het herziene ETS kunnen 
worden gebruikt om het financieringstekort 
te overbruggen en investeringen aan te 
moedigen, bijvoorbeeld om onze 
energienetwerken aan te passen aan de 
vereisten van hernieuwbare energie;

concurrentievermogen, meer 
energieonzekerheid en -afhankelijkheid en 
minder werkgelegenheid en welvaart; deze 
investeringen kunnen afkomstig zijn van 
zowel particuliere als openbare bronnen, 
terwijl inkomsten uit een belasting op 
financiële transacties, een groene/CO2-
belasting en de veiling van emissierechten 
in het kader van het herziene ETS kunnen 
worden gebruikt om het financieringstekort 
te overbruggen en investeringen aan te 
moedigen, bijvoorbeeld om onze 
energienetwerken aan te passen aan de 
vereisten van hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 11
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke 
investeringen in energie-infrastructuur 
zullen moeten worden gedaan om onze 
doelstelling van een koolstofarme 
economie tegen 2050 te verwezenlijken;
merkt op dat als deze investeringen niet 
worden gedaan, dit zou leiden tot veel 
hogere kosten qua milieuschade, stijgende 
energieprijzen, meer energieonzekerheid 
en -afhankelijkheid en minder 
werkgelegenheid en welvaart; deze 
investeringen kunnen afkomstig zijn van 
zowel particuliere als openbare bronnen, 
terwijl inkomsten uit een belasting op 
financiële transacties, een groene/CO2-
belasting en de veiling van emissierechten 
in het kader van het herziene ETS kunnen 
worden gebruikt om het financieringstekort 
te overbruggen en investeringen aan te 
moedigen, bijvoorbeeld om onze 
energienetwerken aan te passen aan de 
vereisten van hernieuwbare energie;

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke 
investeringen in energie-infrastructuur 
zullen moeten worden gedaan om onze 
doelstelling van een koolstofarme 
economie tegen 2050 te verwezenlijken;
merkt op dat als deze investeringen niet 
worden gedaan, dit zou leiden tot veel 
hogere kosten qua milieuschade, stijgende 
energieprijzen, meer energieonzekerheid 
en -afhankelijkheid en minder 
werkgelegenheid en welvaart; deze 
investeringen kunnen afkomstig zijn van 
zowel particuliere als openbare bronnen, 
terwijl inkomsten uit een belasting op 
financiële transacties, een groene/CO2-
belasting en de veiling van emissierechten 
in het kader van het herziene ETS kunnen 
worden gebruikt om het financieringstekort 
te overbruggen en investeringen aan te 
moedigen, bijvoorbeeld om onze 
energienetwerken aan te passen aan de 
vereisten van hernieuwbare energie; is 
verheugd over het door de Commissie 
voorgestelde "projectobligaties"-initiatief 
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om in financiering voor grote 
infrastructuurprojecten te voorzien, en is
van mening dat deze financiering moet 
worden gebruikt om de aanleg van slimme 
netwerken te bevorderen;

Or. en

Amendement 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat EU-subsidies 
voor energie-infrastructuur alleen mogen 
worden gebruikt als de markt niet voor de 
nodige investeringen kan zorgen, omdat 
deze subsidies eventuele innovatieve 
marktoplossingen zouden kunnen 
belemmeren;

Or. en

Amendement 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept dat de geleidelijke 
afbouw, zowel op nationaal als op EU-
niveau, van energiesubsidies die het 
milieu schaden een centrale doelstelling 
van de Europa 2020-strategie is, 
aangezien zij nadelige gevolgen hebben 
voor de EU-doelstellingen inzake 
klimaatverandering, biodiversiteit, 
energie-efficiëntie en andere belangrijke 
beleidsgebieden;

Or. en
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Amendement 14
Peter Liese

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt vast dat de kosten van de 
noodzakelijke investeringen lager zullen 
zijn als energie-efficiëntie en 
vraagbeheersing integraal deel gaan 
uitmaken van de Europese strategie; pleit 
daarom nogmaals voor de invoering van 
een bindende energie-
efficiëntiedoestelling van 20% voor 2020 
en voor ambitieuze 
langetermijndoelstellingen voor 2030 en 
2050; benadrukt dat vraagbeheersing, 
d.w.z. het sturen van het energieverbruik 
van apparaten en consumenten, bv. door 
variabele energieprijzen die niet aan 
bepaalde uren of minuten gebonden zijn, 
integraal deel moeten uitmaken van het 
Europese energiebeleid;

Or. de

Amendement 15
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vraagt de Commissie de behoeften 
aan infrastructuur tot 2050 te 
onderzoeken op basis van 100% 
hernieuwbare-energiescenario's en 
rekening houdend met een ambitieus 
energiebesparingsbeleid;

Or. en

Amendement 16
Vittorio Prodi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er aan energie-
infrastructuur grote risico's verbonden zijn, 
zoals operationele (bv. congestie, 
continuïteit van de voorziening), 
natuurlijke (bv. aardbevingen, 
overstromingen) en door de mens 
veroorzaakte of politieke risico's (bv. 
veiligheid, terrorisme); vraagt daarom dat 
besluiten over slimme netwerken worden
gebaseerd op een afweging van zowel de 
voordelen als de kosten, overeenkomstig 
Richtlijn 2008/114/EG inzake kritieke 
infrastructuren; stelt de lidstaten voor de 
risico's in kaart te brengen als instrument 
ten behoeve van de besluitvorming en het 
monitoren van de resultaten van de 
tenuitvoerlegging van slimme netwerken, 
teneinde de interconnectiviteit van de 
netwerken te verbeteren;

3. merkt op dat er aan energie-
infrastructuur grote risico's verbonden zijn, 
zoals operationele (bv. congestie, 
continuïteit van de voorziening), 
natuurlijke (bv. aardbevingen, 
overstromingen) en door de mens 
veroorzaakte of politieke risico's (bv. 
veiligheid, terrorisme); vraagt daarom dat 
besluiten over slimme netwerken worden
uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 
2008/114/EG inzake kritieke 
infrastructuren; stelt de lidstaten voor de 
risico's in kaart te brengen als instrument 
ten behoeve van de besluitvorming en het 
monitoren van de resultaten van de 
tenuitvoerlegging van slimme netwerken, 
teneinde de interconnectiviteit van de 
netwerken te verbeteren;

Or. en

Amendement 17
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er aan energie-
infrastructuur grote risico's verbonden zijn, 
zoals operationele (bv. congestie, 
continuïteit van de voorziening), 
natuurlijke (bv. aardbevingen, 
overstromingen) en door de mens 
veroorzaakte of politieke risico's (bv. 
veiligheid, terrorisme); vraagt daarom dat 
besluiten over slimme netwerken worden 
gebaseerd op een afweging van zowel de 
voordelen als de kosten, overeenkomstig 
Richtlijn 2008/114/EG inzake kritieke 
infrastructuren; stelt de lidstaten voor de 
risico's in kaart te brengen als instrument 

3. merkt op dat er aan energie-
infrastructuur grote risico's verbonden zijn, 
zoals operationele (bv. congestie, 
continuïteit van de voorziening), 
natuurlijke (bv. aardbevingen, 
overstromingen), ecologische (bv. 
verontreiniging, verlies van habitats en
biodiversiteit) en door de mens 
veroorzaakte of politieke risico's (bv. 
veiligheid, terrorisme); vraagt daarom dat 
besluiten over slimme netwerken worden 
gebaseerd op een afweging van zowel de 
voordelen als de kosten, overeenkomstig 
Richtlijn 2008/114/EG inzake kritieke 
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ten behoeve van de besluitvorming en het 
monitoren van de resultaten van de 
tenuitvoerlegging van slimme netwerken, 
teneinde de interconnectiviteit van de 
netwerken te verbeteren;

infrastructuren; stelt de lidstaten voor de 
risico's in kaart te brengen als instrument 
ten behoeve van de besluitvorming en het 
monitoren van de resultaten van de 
tenuitvoerlegging van slimme netwerken, 
teneinde de interconnectiviteit van de 
netwerken te verbeteren;

Or. en

Amendement 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat er voordat 
investeringen in energie-infrastructuur 
worden gedaan, moet worden onderzocht 
welke investeringen wenselijk zijn en of er 
coördinatie tussen de lidstaten nodig is; is 
van mening dat bij deze onderzoeken 
rekening moet worden gehouden met de 
voordelen van duurzame 
energieproductie;

Or. en

Amendement 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat verschillen tussen de 
nationale regelgevingen een belemmering 
voor efficiënte investeringen kunnen 
vormen; vraagt de Commissie deze 
belemmeringen te onderzoeken en 
mogelijke oplossingen voor te stellen;

Or. en
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Amendement 20
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat er de naast de kapitaal-
en exploitatiekosten ook aanzienlijke 
milieukosten verbonden zijn aan de bouw, 
exploitatie en buitenbedrijfstelling van 
energie-infrastructuurprojecten; 
benadrukt dat het belangrijk is deze 
milieukosten volgens de 
levenscycluskostenbenadering in 
aanmerking te nemen in de kosten-
batenanalyse.

Or. en

Amendement 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor de strengst mogelijke 
veiligheids- en milieunormen vast te stellen 
voor alle energie-infrastructuur, onder 
meer door middel van programma's voor 
samenwerking tussen de lidstaten, teneinde 
de bij het publiek bestaande twijfels weg te 
nemen en een bredere acceptatie door het 
publiek te bevorderen; beveelt de lidstaten 
aan de burgers, het maatschappelijk 
middenveld, het bedrijfsleven en de sociale 
partners adequate informatie te verstrekken 
over geïntegreerde en betrouwbare
energienetwerken, voorzieningszekerheid 
en de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, en de consumenten in 
staat te stellen profijt te trekken van nieuwe 
technologieën en slimme energie om de 
energie-efficiëntie te vergroten;

4. pleit ervoor de strengst mogelijke 
veiligheids- en milieunormen vast te stellen 
voor alle energie-infrastructuur, onder 
meer door middel van programma's voor 
samenwerking tussen de lidstaten, teneinde 
de bij het publiek bestaande twijfels weg te 
nemen en een bredere acceptatie door het 
publiek te bevorderen; beveelt de lidstaten 
aan de burgers, het maatschappelijk 
middenveld, het bedrijfsleven en de sociale 
partners adequate informatie te verstrekken 
over de noodzaak van de verbetering en 
modernisering van de energie-
infrastructuur om de betrouwbaarheid 
van de energienetwerken te vergroten, de
voorzieningszekerheid en de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen te 
verbeteren, en de consumenten in staat te 
stellen profijt te trekken van nieuwe 
technologieën en slimme energie om de 
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energie-efficiëntie te vergroten;

Or. en

Amendement 22
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor de strengst mogelijke 
veiligheids- en milieunormen vast te 
stellen voor alle energie-infrastructuur, 
onder meer door middel van programma's 
voor samenwerking tussen de lidstaten, 
teneinde de bij het publiek bestaande 
twijfels weg te nemen en een bredere 
acceptatie door het publiek te bevorderen;
beveelt de lidstaten aan de burgers, het 
maatschappelijk middenveld, het 
bedrijfsleven en de sociale partners 
adequate informatie te verstrekken over 
geïntegreerde en betrouwbare 
energienetwerken, voorzieningszekerheid 
en de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, en de consumenten in 
staat te stellen profijt te trekken van nieuwe 
technologieën en slimme energie om de 
energie-efficiëntie te vergroten;

4. pleit ervoor redelijke milieunormen op 
basis van onderzoek en bewijzen vast te 
stellen voor alle energie-infrastructuur, 
onder meer door middel van programma's 
voor samenwerking tussen de lidstaten, 
teneinde de bij het publiek bestaande 
twijfels weg te nemen en een bredere 
acceptatie door het publiek te bevorderen;
beveelt de lidstaten aan de burgers, het 
maatschappelijk middenveld, het 
bedrijfsleven en de sociale partners 
adequate informatie te verstrekken over 
geïntegreerde en betrouwbare 
energienetwerken, voorzieningszekerheid 
en de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, en de consumenten in 
staat te stellen profijt te trekken van nieuwe 
technologieën en slimme energie om de 
energie-efficiëntie te vergroten;

Or. pl

Amendement 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat er een EU-
aanpak nodig is om de Europese energie-
infrastructuur te verbeteren, aangezien 
één lidstaat dit niet alleen kan doen; 
merkt op dat de milieuvoordelen zich niet 
noodzakelijk voordoen in de landen die de 
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nodige investeringen doen; benadrukt 
voorts dat er moet worden nagedacht over 
langetermijndoelstellingen, aangezien 
energie-infrastructuur die nu wordt 
gepland, tientallen jaren moet kunnen 
meegaan;

Or. en

Amendement 24
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de lidstaten hun nationale 
energienetwerken te moderniseren en ze 
met een Europees slim supernetwerk te 
verbinden, en voor een grote 
energieopslagcapaciteit binnen de EU en 
een stabiele en zekere aanvoer van 
betaalbare energie te zorgen; benadrukt 
voorts dat alle netwerken op dergelijke 
wijze moeten worden aangepast dat door 
hernieuwbare energie opgewekte 
elektriciteit onbelemmerd in het netwerk 
kan worden gepompt, en dat de netwerken 
moeten worden gemoderniseerd om 
energieverlies te voorkomen; benadrukt 
ook dat er verdere maatregelen moeten 
worden genomen om afgelegen gebieden
(bv. eilanden en perifere regio's) op het 
Europese elektriciteitsnet aan te sluiten;

5. vraagt de lidstaten hun nationale 
energienetwerken te moderniseren en ze 
met een Europees slim supernetwerk te 
verbinden, en voor een grote 
energieopslagcapaciteit binnen de EU en 
een stabiele en zekere aanvoer van 
betaalbare energie te zorgen; benadrukt 
voorts dat alle netwerken op dergelijke 
wijze moeten worden aangepast dat door 
hernieuwbare energie opgewekte 
elektriciteit onbelemmerd in het netwerk 
kan worden gepompt, dat de tracés van 
elektriciteitskabels op een zo 
milieuvriendelijk mogelijke wijze worden 
gepland, en dat de netwerken moeten 
worden gemoderniseerd om energieverlies 
te voorkomen; benadrukt ook dat er 
verdere maatregelen moeten worden 
genomen om afgelegen gebieden (bv. 
eilanden en perifere regio's) op het 
Europese elektriciteitsnet aan te sluiten;

Or. de

Amendement 25
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de lidstaten hun nationale 
energienetwerken te moderniseren en ze 
met een Europees slim supernetwerk te 
verbinden, en voor een grote 
energieopslagcapaciteit binnen de EU en 
een stabiele en zekere aanvoer van 
betaalbare energie te zorgen; benadrukt 
voorts dat alle netwerken op dergelijke 
wijze moeten worden aangepast dat door 
hernieuwbare energie opgewekte 
elektriciteit onbelemmerd in het netwerk 
kan worden gepompt, en dat de netwerken 
moeten worden gemoderniseerd om 
energieverlies te voorkomen; benadrukt 
ook dat er verdere maatregelen moeten 
worden genomen om afgelegen gebieden
(bv. eilanden en perifere regio's) op het 
Europese elektriciteitsnet aan te sluiten;

5. vraagt de lidstaten hun nationale 
energienetwerken te moderniseren en ze 
met een Europees slim supernetwerk te 
verbinden, en voor een grote 
energieopslagcapaciteit binnen de EU
(waaronder polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, grote en kleine 
waterkrachtcentrales, 
hogetemperatuurzonnecollectoren en 
andere technologieën) en een stabiele en 
zekere aanvoer van betaalbare energie te 
zorgen; benadrukt voorts dat alle 
netwerken op dergelijke wijze moeten 
worden aangepast dat door hernieuwbare 
energie opgewekte elektriciteit 
onbelemmerd in het netwerk kan worden 
gepompt, en dat de netwerken moeten 
worden gemoderniseerd om energieverlies 
te voorkomen; benadrukt ook dat er 
verdere maatregelen moeten worden 
genomen om in de eerste plaats afgelegen 
gebieden (bv. eilanden en perifere regio's) 
op het Europese elektriciteitsnet aan te 
sluiten;

Or. en

Amendement 26
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de lidstaten hun nationale 
energienetwerken te moderniseren en ze 
met een Europees slim supernetwerk te 
verbinden, en voor een grote 
energieopslagcapaciteit binnen de EU en 
een stabiele en zekere aanvoer van 
betaalbare energie te zorgen; benadrukt 
voorts dat alle netwerken op dergelijke 
wijze moeten worden aangepast dat door 
hernieuwbare energie opgewekte 
elektriciteit onbelemmerd in het netwerk 

5. vraagt de lidstaten hun nationale 
energienetwerken te moderniseren en ze 
met een Europees slim supernetwerk te 
verbinden, en voor een grote 
energieopslagcapaciteit binnen de EU en 
een stabiele en zekere aanvoer van 
betaalbare energie te zorgen; benadrukt 
voorts dat netwerken op dergelijke wijze 
moeten worden aangepast dat door 
hernieuwbare energie opgewekte 
elektriciteit in het netwerk kan worden 
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kan worden gepompt, en dat de netwerken 
moeten worden gemoderniseerd om 
energieverlies te voorkomen; benadrukt 
ook dat er verdere maatregelen moeten 
worden genomen om afgelegen gebieden
(bv. eilanden en perifere regio's) op het 
Europese elektriciteitsnet aan te sluiten;

gepompt, en dat de netwerken moeten 
worden gemoderniseerd om energieverlies 
te voorkomen; benadrukt ook dat er 
verdere maatregelen moeten worden 
genomen om afgelegen gebieden (bv. 
eilanden en perifere regio's) op het 
Europese elektriciteitsnet aan te sluiten;

Or. pl

Amendement 27
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat zich bij de 
ontwikkeling van 
elektriciteitsinfrastructuur tussen de EU 
en derde landen een koolstoflekkagerisico 
kan voordoen of dat dit risico kan 
toenemen waar het reeds bestaat; vraagt 
de Commissie de invoer van elektriciteit te 
monitoren en bereid te zijn maatregelen te 
nemen om invoerders te verplichten 
afstand te doen van ETS-emissierechten 
indien zij oneerlijke concurrentie op de 
interne markt vaststelt;

Or. en

Amendement 28
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de Commissie bij de 
ontwikkeling van energie-
infrastructuurplannen rekening te 
houden met het mogelijke risico van 
koolstoflekkage, met name in landen met 
lange grenzen en die dicht bij niet-EU-
landen liggen;
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Or. en

Amendement 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op het belang van onderzoek 
en innovatie op energiegebied om de 
overgang naar een duurzame economie te 
bespoedigen;

Or. en

Amendement 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is het met de Commissie eens dat de 
blauwdrukmethode de prioritaire projecten 
zal realiseren dankzij snellere en 
transparantere vergunningsprocedures; 
vraagt de Commissie en de lidstaten ook de
procedures voor effectbeoordelingen- en 
strategische milieueffectbeoordelingen in 
die zin aan te passen; benadrukt voorts dat 
het publiek meer bij het 
besluitvormingsproces moet worden 
betrokken, hetgeen het vertrouwen van het 
publiek en de acceptatie van de installaties 
kan vergroten.

7. is het met de Commissie eens dat de 
blauwdrukmethode de prioritaire projecten 
zal realiseren dankzij snellere en 
transparantere vergunningsprocedures; 
vraagt de Commissie en de lidstaten ook
voor effectievere, efficiëntere en 
transparantere procedures voor 
effectbeoordelingen- en strategische 
milieueffectbeoordelingen te zorgen;
benadrukt voorts dat het publiek meer bij 
het besluitvormingsproces moet worden 
betrokken, hetgeen het vertrouwen van het 
publiek en de acceptatie van de installaties 
kan vergroten.

Or. en

Amendement 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. is het met de Commissie eens dat de
blauwdrukmethode de prioritaire 
projecten zal realiseren dankzij snellere 
en transparantere vergunningsprocedures; 
vraagt de Commissie en de lidstaten ook 
de procedures voor effectbeoordelingen-
en strategische milieueffectbeoordelingen 
in die zin aan te passen; benadrukt voorts
dat het publiek meer bij het 
besluitvormingsproces moet worden 
betrokken, hetgeen het vertrouwen van het 
publiek en de acceptatie van de installaties 
kan vergroten.

7. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om de vergunningsprocedures 
te versnellen en transparanter te maken;
benadrukt dat het publiek meer bij het 
besluitvormingsproces moet worden 
betrokken, hetgeen het vertrouwen van het 
publiek en de acceptatie van de installaties 
kan vergroten.

Or. en

Amendement 32
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is het met de Commissie eens dat de 
blauwdrukmethode de prioritaire projecten 
zal realiseren dankzij snellere en 
transparantere vergunningsprocedures; 
vraagt de Commissie en de lidstaten ook de 
procedures voor effectbeoordelingen- en 
strategische milieueffectbeoordelingen in 
die zin aan te passen; benadrukt voorts dat 
het publiek meer bij het 
besluitvormingsproces moet worden 
betrokken, hetgeen het vertrouwen van het 
publiek en de acceptatie van de installaties 
kan vergroten.

7. is het met de Commissie eens dat de 
blauwdrukmethode de prioritaire projecten 
zal realiseren dankzij snellere en 
transparantere vergunningsprocedures; 
vraagt de Commissie en de lidstaten ook de 
procedures voor effectbeoordelingen- en 
strategische milieueffectbeoordelingen in 
die zin aan te passen; benadrukt voorts dat 
het publiek alsook regionale en lokale 
instanties meer bij het 
besluitvormingsproces moeten worden 
betrokken, hetgeen het vertrouwen van het 
publiek en de acceptatie van de installaties 
kan vergroten.

Or. en

Amendement 33
Sabine Wils
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is het met de Commissie eens dat de 
blauwdrukmethode de prioritaire projecten 
zal realiseren dankzij snellere en 
transparantere vergunningsprocedures; 
vraagt de Commissie en de lidstaten ook de 
procedures voor effectbeoordelingen- en 
strategische milieueffectbeoordelingen in 
die zin aan te passen; benadrukt voorts dat
het publiek meer bij het 
besluitvormingsproces moet worden 
betrokken, hetgeen het vertrouwen van het 
publiek en de acceptatie van de installaties 
kan vergroten.

7. is het met de Commissie eens dat de 
blauwdrukmethode de prioritaire projecten 
zal realiseren dankzij snellere en 
transparantere vergunningsprocedures; 
vraagt de Commissie en de lidstaten ook de 
procedures voor effectbeoordelingen- en 
strategische milieueffectbeoordelingen in 
die zin aan te passen; benadrukt voorts dat
de lokale bevolking meer en duidelijker 
vroegtijdig moet worden geïnformeerd, bij 
het besluitvormingsproces moet worden 
betrokken en in beroep moet kunnen gaan 
tegen besluiten van de lokale overheid, 
hetgeen het vertrouwen van het publiek en 
de acceptatie van de installaties kan 
vergroten wijst er in dit verband op dat het 
nuttig is plannen via het internet voor alle 
belanghebbende partijen toegankelijk te 
maken.

Or. de

Motivering

In haar mededeling COM(2010)0677, punt 5.2, "Snellere en transparantere 
vergunningsprocedures", pleit de Commissie voor het verduidelijken en versterken van het recht 
van burgers om beroep aan te tekenen.

Amendement 34
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is het met de Commissie eens dat de 
blauwdrukmethode de prioritaire projecten 
zal realiseren dankzij snellere en 
transparantere vergunningsprocedures; 
vraagt de Commissie en de lidstaten ook de 
procedures voor effectbeoordelingen- en 
strategische milieueffectbeoordelingen in 
die zin aan te passen; benadrukt voorts dat 

7. is het met de Commissie eens dat de 
blauwdrukmethode de prioritaire projecten 
zal realiseren dankzij snellere en 
transparantere vergunningsprocedures, 
zonder een aanzienlijk groter Europees 
geografisch gebied uit te sluiten; vraagt de 
Commissie en de lidstaten ook de 
procedures voor effectbeoordelingen- en 
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het publiek meer bij het 
besluitvormingsproces moet worden 
betrokken, hetgeen het vertrouwen van het 
publiek en de acceptatie van de installaties 
kan vergroten.

strategische milieueffectbeoordelingen in 
die zin aan te passen; benadrukt voorts dat 
het publiek meer bij het 
besluitvormingsproces moet worden 
betrokken, hetgeen het vertrouwen van het 
publiek en de acceptatie van de installaties 
kan vergroten.

Or. en

Amendement 35
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt om een onderzoek naar 
mogelijkheden om infrastructuur zoveel 
mogelijk te beperken door energie-
efficiëntiebeleid en prioritair te overwegen 
om bestaande infrastructuur te verbeteren 
en nieuwe infrastructuur naast eventuele 
bestaande elektriciteits- of 
transportinfrastructuur te bouwen;

Or. en


