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Amendement 1
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. erkent dat een groter aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen niet alleen 
de energie-onafhankelijkheid van Europa 
zal vergroten, maar ook aanzienlijke 
voordelen voor het milieu en de 
gezondheid met zich zal brengen door de 
beperking van luchtverontreiniging en 
andere emissies, alsook van een aantal 
andere risico's die inherent zijn aan 
traditionele vormen van 
energieopwekking;

Or. en

Amendement 2
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 
vraagt dat de Commissie redelijke 
streefdoelen vastlegt tot 2030 en daarbij 
rekening houdt met het aandeel aan 
elektriciteit dat met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden 
geproduceerd, het efficiënte gebruik van 
energie, milieuvriendelijke conventionele 
energietechnologieën en de opslag van 
CO2;

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 
vraagt dat de Commissie zo snel mogelijk 
een voorstel indient voor een klimaat- en 
energiepakket voor 2030, met inbegrip 
van bindende en ambitieuze doelstellingen 
ten aanzien van de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen, energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie, 
teneinde de EU tegen 2050 om te vormen 
tot een uiterst efficiënte, voor bijna 100% 
op hernieuwbare energiebronnen 
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gebaseerde economie; wijst erop dat een 
dergelijk pakket de industrie de nodige 
investeringszekerheid zou geven, 
arbeidsplaatsen zou creëren, de energie-
onafhankelijkheid van de EU zou 
vergroten alsook technologisch 
leiderschap en industriële innovatie zou 
bevorderen;

Or. en

Amendement 3
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 
vraagt dat de Commissie redelijke 
streefdoelen vastlegt tot 2030 en daarbij 
rekening houdt met het aandeel aan 
elektriciteit dat met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden 
geproduceerd, het efficiënte gebruik van 
energie, milieuvriendelijke conventionele 
energietechnologieën en de opslag van 
CO2;

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 
vraagt dat de Commissie een bindende 
doelstelling voor hernieuwbare energie 
vaststelt van ten minste 45% voor 2030, 
om investeerders de nodige zekerheid en 
continuïteit te bieden voor hun geplande 
investeringen na 2020 en om ervoor te 
zorgen dat de EU een realistische 
routekaart volgt naar een volledig op 
hernieuwbare energiebronnen gebaseerde 
economie voor 2050;

Or. en

Amendement 4
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 
vraagt dat de Commissie redelijke 
streefdoelen vastlegt tot 2030 en daarbij 
rekening houdt met het aandeel aan 
elektriciteit dat met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden 
geproduceerd, het efficiënte gebruik van 
energie, milieuvriendelijke conventionele 
energietechnologieën en de opslag van 
CO2;

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 
vraagt dat de Commissie redelijke 
streefdoelen vastlegt tot 2030 en daarbij 
rekening houdt met het aandeel aan 
elektriciteit dat met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden 
geproduceerd, het efficiënte gebruik van 
energie, milieuvriendelijke conventionele 
energietechnologieën en de opslag van 
CO2; roept de Commissie op concrete 
doelstellingen voor hernieuwbare energie 
voor 2030 vast te stellen om de overgang 
naar een koolstofarme economie te sturen 
en te zorgen voor een volgehouden 
ambitieus langetermijnbeleid voor 
hernieuwbare energie, met het oog op een 
grotere investerings- en rechtszekerheid 
en op de verwezenlijking van de 
EU-doelstellingen voor een koolstofarme 
economie voor 2050;

Or. en

Amendement 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 
vraagt dat de Commissie redelijke 
streefdoelen vastlegt tot 2030 en daarbij 
rekening houdt met het aandeel aan 
elektriciteit dat met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden 

1. verheugt zich over het feit dat het 
gebruik van hernieuwbare energie in de 
lidstaten zich ontwikkelt met het oog op de 
verwezenlijking van hun doelstellingen 
voor 2020 die in de EU-richtlijn 
hernieuwbare energie zijn vastgesteld; 
vraagt dat de Commissie een ambitieuze 
en bindende doelstelling voor 
hernieuwbare energie voorstelt voor 2030, 



PE504.183v01-00 6/39 AM\925368NL.doc

NL

geproduceerd, het efficiënte gebruik van 
energie, milieuvriendelijke conventionele 
energietechnologieën en de opslag van 
CO2;

teneinde continuïteit en stabiliteit te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 6
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 
vraagt dat de Commissie redelijke 
streefdoelen vastlegt tot 2030 en daarbij 
rekening houdt met het aandeel aan 
elektriciteit dat met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden 
geproduceerd, het efficiënte gebruik van 
energie, milieuvriendelijke conventionele 
energietechnologieën en de opslag van 
CO2;

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 
vraagt dat de Commissie de doelstellingen 
realiseert om hernieuwbare energie te 
promoten, broeikasgasemissies te 
beperken en te zorgen voor 
energie-efficiëntie en 
voorzieningszekerheid, waarbij de 
klimaatdoelstellingen op de middellange 
en lange termijn en het 
concurrentievermogen van de industrie 
moeten worden verzekerd;

Or. en

Amendement 7
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 

1. constateert dat het gebruik van 
hernieuwbare energie in de verschillende 
lidstaten zich ongelijk ontwikkelt en dat 
met het oog op de voor 2020 gestelde 
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vraagt dat de Commissie redelijke
streefdoelen vastlegt tot 2030 en daarbij 
rekening houdt met het aandeel aan 
elektriciteit dat met hernieuwbare
energiebronnen moet worden 
geproduceerd, het efficiënte gebruik van 
energie, milieuvriendelijke conventionele 
energietechnologieën en de opslag van 
CO2;

doelstellingen misschien grotere 
inspanningen moeten worden geleverd; 
vraagt dat de Commissie ambitieuze 
streefdoelen vastlegt tot 2030 en daarbij 
rekening houdt met het aandeel aan 
elektriciteit dat met de verschillende 
energiebronnen moet worden 
geproduceerd, waarbij een steeds groter 
percentage moet worden geleverd door 
hernieuwbare bronnen, zoals de Europese 
Unie voorstelt;

Or. es

Amendement 8
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 
vraagt dat de Commissie redelijke
streefdoelen vastlegt tot 2030 en daarbij 
rekening houdt met het aandeel aan 
elektriciteit dat met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden 
geproduceerd, het efficiënte gebruik van 
energie, milieuvriendelijke conventionele 
energietechnologieën en de opslag van 
CO2;

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen en de 
verbetering van het 
concurrentievermogen van Europa over 
het feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt; 
vraagt dat de Commissie realistische 
streefdoelen vastlegt tot 2030 en daarbij 
rekening houdt met het aandeel aan 
elektriciteit dat met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden
geproduceerd, het efficiënte gebruik van 
energie, milieuvriendelijke conventionele 
energietechnologieën en de opslag van 
CO2;

Or. en

Amendement 9
Jolanta Emilia Hibner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt;
vraagt dat de Commissie redelijke 
streefdoelen vastlegt tot 2030 en daarbij 
rekening houdt met het aandeel aan 
elektriciteit dat met hernieuwbare 
energiebronnen moet worden 
geproduceerd, het efficiënte gebruik van 
energie, milieuvriendelijke conventionele 
energietechnologieën en de opslag van 
CO2;

1. verheugt zich met het oog op de 
voor 2020 gestelde doelstellingen over het 
feit dat het gebruik van hernieuwbare 
energie in de lidstaten zich ontwikkelt;
vraagt dat de Commissie binnen de 
ruimere context van het klimaat- en 
energiebeleid een redelijk kader voor de 
periode na 2020 vaststelt, dat onder meer 
voorzieningszekerheid, innovatie en 
concurrentievermogen bevordert en aldus 
bijdraagt tot een hulpbronnenefficiënte, 
veilige, duurzame en koolstofarme 
Europese economie;

Or. pl

Amendement 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

wijst erop dat de bindende doelstellingen 
op het gebied van hernieuwbare energie 
een impuls hebben gegeven aan het 
gebruik van hernieuwbare energie in de 
EU en hebben gezorgd voor een stabiel 
investeringsklimaat, waardoor Europa 
een concurrentievoordeel heeft op het 
gebied van hernieuwbare bronnen, 
hetgeen aanzienlijk zal bijdragen tot 
duurzame groei en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 11
Marita Ulvskog
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het accent van het 
Europees energiebeleid gelegd moet 
worden op de ontwikkeling, invoering en 
distributie van hernieuwbare energie; 
meent dat de lidstaten voor 2030 en 
daarna ambitieuzere bindende 
doelstellingen voor hernieuwbare energie 
nodig hebben om tegen 2050 
daadwerkelijk een op hernieuwbare 
energie gevestigde economie tot stand te 
kunnen brengen;

Or. en

Amendement 12
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herhaalt dat een klimaatdoelstelling 
alleen niet kan zorgen voor voldoende 
investeringen in hernieuwbare energie en 
energiebesparingen, die het leeuwendeel 
van de noodzakelijke emissiereductie van 
80-95% in 2050 moeten leveren;  bevestigt 
dat deze twee "no regret"-opties als 
bedoeld in het Energiestappenplan 2050 
in het kader na 2020 centraal moeten 
staan;

Or. en

Amendement 13
Marita Ulvskog
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. pleit voor de ontwikkeling van 
nieuwe economische instrumenten om 
hernieuwbare energie te promoten en 
voor de geleidelijke uitdoving van de 
subsidies voor fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 14
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat bij toekomstige 
beleidsimpulsen voor hernieuwbare 
energie rekening moet worden gehouden 
met de doelstellingen voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en de grote 
verschillen qua "koolstofschuld" van de 
verschillende energiebronnen uit 
biomassa;

Or. en

Amendement 15
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op het marktpotentieel voor 
groene technologie en onderstreept dat 
groene technologie moet worden gezien 
als een kans om de Europese industrie te 
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versterken en niet als iets waarvoor per se 
overheidssteun nodig is;

Or. en

Amendement 16
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt ten zeerste dat een aantal 
lidstaten een streng soberheidsbeleid voert 
met besparingen die directe gevolgen 
hebben voor onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie op het gebied van hernieuwbare 
energie, waardoor vertraging ontstaat bij 
de ontwikkeling van de technologie voor 
hernieuwbare bronnen die niet alleen 
noodzakelijk is om de doelen die de EU 
zich voor 2020 heeft gesteld te 
verwezenlijken, maar ook om de 
productiekosten van energie te drukken 
en investeringen te stimuleren;

Or. es

Amendement 17
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is het met de Commissie eens dat 
met een sterke groei van hernieuwbare 
energie in de periode tot 2030 meer dan 
3 miljoen banen kunnen worden 
gecreëerd;

Or. en
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Amendement 18
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet op geïsoleerde 
manier plaatsvindt maar in het kader van 
het volledige energiestelsel; herhaalt dat er 
in het kader van het Connecting Europe-
programma middelen moeten worden 
vrijgemaakt ter financiering van de 
uitwerking van op ICT gebaseerde 
intelligente netwerken, zodat hernieuwbare
energie op grotere schaal kan worden 
geïntegreerd en de stabiliteit van de 
transfersystemen kan worden verbeterd;

2. is van mening dat het accent van het 
Europees energiebeleid voortaan gelegd 
moet worden op de ontwikkeling, 
invoering en distributie van hernieuwbare 
energie; verzoekt de EU-lidstaten en de 
commissies om de lat van de EU hoger te 
leggen en de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie te verhogen naar 
30% hernieuwbare energiebronnen tegen 
2020, met vervolgens een nieuwe 
bindende doelstelling van 45% in 2030 en 
bijkomende indicatieve doelstellingen 
voor 2040 en 2050; verzoekt de Europese 
Commissie om met het oog hierop 
dringend wetsvoorstellen ter herziening 
van het klimaat- en energiepakket in te 
dienen zodat zekerheid voor investeerders 
en innoveerders op de lange termijn 
verzekerd is; herhaalt dat er in het kader 
van het Connecting Europe-programma 
middelen moeten worden vrijgemaakt ter 
financiering van de uitwerking van op ICT 
gebaseerde intelligente netwerken, zodat 
hernieuwbare energie op grotere schaal kan 
worden geïntegreerd en de stabiliteit van 
de transfersystemen kan worden verbeterd;

Or. en

Amendement 19
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet op geïsoleerde 
manier plaatsvindt maar in het kader van 
het volledige energiestelsel; herhaalt dat er 
in het kader van het Connecting Europe-
programma middelen moeten worden 
vrijgemaakt ter financiering van de 
uitwerking van op ICT gebaseerde 
intelligente netwerken, zodat hernieuwbare 
energie op grotere schaal kan worden 
geïntegreerd en de stabiliteit van de 
transfersystemen kan worden verbeterd;

2. herhaalt dat er in het kader van het 
Connecting Europe-programma middelen 
moeten worden vrijgemaakt ter 
financiering van de uitwerking van op ICT 
gebaseerde intelligente netwerken, zodat 
hernieuwbare energie op grotere schaal kan 
worden geïntegreerd en de stabiliteit van 
de transfersystemen kan worden verbeterd;

Or. en

Amendement 20
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet op geïsoleerde 
manier plaatsvindt maar in het kader van 
het volledige energiestelsel; herhaalt dat er 
in het kader van het Connecting Europe-
programma middelen moeten worden 
vrijgemaakt ter financiering van de 
uitwerking van op ICT gebaseerde
intelligente netwerken, zodat hernieuwbare 
energie op grotere schaal kan worden 
geïntegreerd en de stabiliteit van de
transfersystemen kan worden verbeterd;

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet alleen op 
geïsoleerde manier plaatsvindt om de 
ontwikkeling van gedecentraliseerde 
hernieuwbare energiesystemen te 
bevorderen, maar ook in het kader van het 
volledige energiestelsel; herhaalt dat er in 
het kader van het Connecting Europe-
programma middelen moeten worden 
vrijgemaakt ter financiering van de 
uitwerking van grensoverschrijdende 
infrastructuur en intelligente netwerken, 
zodat hernieuwbare energie op grotere 
schaal kan worden geïntegreerd en de 
stabiliteit van de transfersystemen kan 
worden verbeterd;

Or. en
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Amendement 21
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet op geïsoleerde 
manier plaatsvindt maar in het kader van 
het volledige energiestelsel; herhaalt dat er 
in het kader van het Connecting Europe-
programma middelen moeten worden 
vrijgemaakt ter financiering van de 
uitwerking van op ICT gebaseerde 
intelligente netwerken, zodat hernieuwbare 
energie op grotere schaal kan worden 
geïntegreerd en de stabiliteit van de 
transfersystemen kan worden verbeterd;

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet op geïsoleerde 
manier plaatsvindt maar in het kader van 
het volledige energiestelsel; herhaalt dat er 
in het kader van het Connecting Europe-
programma middelen moeten worden 
vrijgemaakt ter financiering van de 
uitwerking van op ICT gebaseerde 
intelligente netwerken, zodat hernieuwbare 
energie op grotere schaal en op een 
kostenefficiëntere en veiligere manier kan 
worden geïntegreerd en de stabiliteit van 
de transfer- en distributiesystemen kan 
worden verbeterd om de 
voorzieningszekerheid te vrijwaren;

Or. en

Amendement 22
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet op geïsoleerde 
manier plaatsvindt maar in het kader van 
het volledige energiestelsel; herhaalt dat er 
in het kader van het Connecting Europe-
programma middelen moeten worden 
vrijgemaakt ter financiering van de 
uitwerking van op ICT gebaseerde 
intelligente netwerken, zodat hernieuwbare 
energie op grotere schaal kan worden 
geïntegreerd en de stabiliteit van de 
transfersystemen kan worden verbeterd;

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet op geïsoleerde 
manier plaatsvindt maar in het kader van 
het volledige energiestelsel; herhaalt dat er 
in het kader van het Connecting Europe-
programma middelen moeten worden 
vrijgemaakt ter financiering van de 
uitwerking van op ICT gebaseerde 
intelligente netwerken, zodat hernieuwbare 
energie op grotere schaal kan worden 
geïntegreerd en de stabiliteit van de 
transfersystemen kan worden verbeterd; 
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onderstreept de noodzaak om kleine en 
middelgrote ondernemingen te 
ondersteunen teneinde meer 
mogelijkheden te creëren wat betreft 
infrastructuurontwikkeling; 

Or. en

Amendement 23
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet op geïsoleerde 
manier plaatsvindt maar in het kader van 
het volledige energiestelsel; herhaalt dat er 
in het kader van het Connecting Europe-
programma middelen moeten worden 
vrijgemaakt ter financiering van de 
uitwerking van op ICT gebaseerde 
intelligente netwerken, zodat hernieuwbare 
energie op grotere schaal kan worden 
geïntegreerd en de stabiliteit van de 
transfersystemen kan worden verbeterd;

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet op geïsoleerde 
manier plaatsvindt maar in het kader van 
het volledige energiestelsel; herhaalt dat er 
investeringen uit particuliere en publieke 
bronnen, zoals het Connecting Europe-
programma, nodig zijn ter financiering van 
de uitwerking van op ICT gebaseerde 
intelligente netwerken, zodat hernieuwbare 
energie op grotere schaal in de 
energiemarkt kan worden geïntegreerd en 
de stabiliteit van de transfersystemen kan 
worden verbeterd;

Or. en

Amendement 24
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet op geïsoleerde 
manier plaatsvindt maar in het kader van 
het volledige energiestelsel; herhaalt dat er 

2. wijst erop dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie niet op geïsoleerde 
manier plaatsvindt maar in het kader van 
het volledige energiestelsel; herhaalt dat er 
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in het kader van het Connecting Europe-
programma middelen moeten worden 
vrijgemaakt ter financiering van de 
uitwerking van op ICT gebaseerde 
intelligente netwerken, zodat hernieuwbare 
energie op grotere schaal kan worden 
geïntegreerd en de stabiliteit van de 
transfersystemen kan worden verbeterd;

in het kader van het Connecting Europe-
programma middelen moeten worden 
vrijgemaakt ter financiering van de 
uitwerking van op ICT gebaseerde 
intelligente netwerken, zodat hernieuwbare 
energie op grotere schaal kan worden 
geïntegreerd en de stabiliteit van de 
transfersystemen kan worden verbeterd; 
onderstreept dat deze financiering niet 
mag leiden tot een verhoging van de 
algemene EU-begroting;

Or. en

Amendement 25
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat de verscheidenheid 
aan regelingen ter bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen ervoor 
zorgt dat de steunregelingen rekening 
houden met de verschillende potentiële 
mogelijkheden en technologiepatronen in 
de lidstaten, waardoor buitensporige 
winsten worden vermeden omdat wordt 
uitgegaan van de werkelijke kosten van de 
technologie; is tevens ingenomen met het 
initiatief van de Commissie om 
richtsnoeren voor steunregelingen op te 
stellen;

Or. en

Amendement 26
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het 
Energiestappenplan  2050 geen ambitieus 
scenario bevat voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie dat 
een groter aandeel van hernieuwbare 
energie in de energiemix van de EU zou 
kunnen behelzen;

Or. en

Amendement 27
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. blijft van mening dat er een 
overgangsperiode nodig is om Europese 
steunregelingen uit te werken; stelt voor 
dat de Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging 
van de investeringen in hernieuwbare 
energie en de genomen risico's op dit 
vlak; onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie 
met behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

Schrappen

Or. en

Amendement 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – inleidende formule
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Ontwerpadvies Amendement

3. blijft van mening dat er een 
overgangsperiode nodig is om Europese 
steunregelingen uit te werken; stelt voor 
dat de Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging 
van de investeringen in hernieuwbare 
energie en de genomen risico's op dit vlak;
onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 
behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

3. meent dat, alvorens aan te dringen op 
een Europese steunregeling, moet worden 
nagegaan of een EU-breed systeem ter 
bevordering van RES niet een 
kostenefficiënter kader biedt voor het 
promoten van hernieuwbare energie; 
erkent dat zekerheid op de lange termijn, 
met inbegrip van een doelstelling voor 
2030 voor hernieuwbare energie zou 
bijdragen tot investeringen in 
hernieuwbare energie en de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie zou 
beperken;

Or. en

Amendement 29
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

3. blijft van mening dat er een 
overgangsperiode nodig is om Europese 
steunregelingen uit te werken; stelt voor 
dat de Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging van 
de investeringen in hernieuwbare energie 
en de genomen risico's op dit vlak; 
onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 
behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

3. blijft van mening dat er een 
overgangsperiode nodig is om het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen te 
ondersteunen; stelt voor dat de Commissie 
rekening houdt met de gevolgen van de 
economische crisis en de lagere 
kredietratings van de lidstaten, die zich 
onder meer uiten in een verlaging van de 
investeringen in hernieuwbare energie en 
de genomen risico's op dit vlak; 
onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 
behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

Or. en
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Amendement 30
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. blijft van mening dat er een 
overgangsperiode nodig is om Europese 
steunregelingen uit te werken; stelt voor 
dat de Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging 
van de investeringen in hernieuwbare 
energie en de genomen risico's op dit 
vlak; onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 
behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

3. meent dat nationale steunregelingen 
voor hernieuwbare energie geleidelijk 
moeten worden afgebouwd zodra deze 
marktwaardig en concurrerend is 
geworden; erkent de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie en 
meent dat in geval van marktfalen 
overheidssteun kan worden gebruikt om 
de investeringsrisico's te beperken en 
aldus particuliere financiering aan te 
trekken;

Or. en

Amendement 31
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. blijft van mening dat er een 
overgangsperiode nodig is om Europese 
steunregelingen uit te werken; stelt voor 
dat de Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging 
van de investeringen in hernieuwbare 
energie en de genomen risico's op dit 
vlak; onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 

3. is bezorgd over de gevolgen van de 
economische crisis en de lagere 
kredietratings van de lidstaten op de 
investeringen in hernieuwbare energie; 
betreurt dat steeds meer landen 
retroactieve maatregelen nemen die de 
risico's van investeringen in 
hernieuwbare energie en dus ook de 
kapitaalkosten doen toenemen, waardoor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
voor 2020 duurder wordt; onderstreept dat 
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behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

de risico's voor investeerders in 
hernieuwbare energie met behulp van een 
duidelijke Europese langetermijnstrategie 
moeten worden verminderd, aangezien een 
betere energie-efficiëntie en een groter 
aandeel van hernieuwbare energie zouden 
kunnen bijdragen tot de consolidatie van 
de begroting in vele crisislanden die sterk 
afhankelijk zijn van de invoer van olie en 
gas;

Or. en

Amendement 32
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. blijft van mening dat er een 
overgangsperiode nodig is om Europese 
steunregelingen uit te werken; stelt voor 
dat de Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging van 
de investeringen in hernieuwbare energie 
en de genomen risico's op dit vlak;
onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 
behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

3. stelt voor dat de Commissie rekening 
houdt met de gevolgen van de 
economische crisis en de lagere 
kredietratings van de lidstaten, die zich 
onder meer uiten in een verlaging van de 
investeringen in hernieuwbare energie en 
de genomen risico's op dit vlak;
onderstreept dat een Europese 
langetermijnstrategie de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie zou 
kunnen verminderen;

Or. pl

Amendement 33
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. blijft van mening dat er een
overgangsperiode nodig is om Europese 
steunregelingen uit te werken; stelt voor 
dat de Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging van 
de investeringen in hernieuwbare energie 
en de genomen risico's op dit vlak; 
onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 
behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

3. blijft van mening dat het nodig is om 
Europese steunregelingen uit te werken; 
stelt voor dat de Commissie rekening houdt 
met de gevolgen van de economische crisis 
en de lagere kredietratings van de lidstaten, 
die zich onder meer uiten in een verlaging 
van de investeringen in hernieuwbare 
energie en de genomen risico's op dit vlak; 
onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 
behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

Or. es

Amendement 34
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. blijft van mening dat er een 
overgangsperiode nodig is om Europese 
steunregelingen uit te werken; stelt voor 
dat de Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging van 
de investeringen in hernieuwbare energie 
en de genomen risico's op dit vlak; 
onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 
behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

3. blijft van mening dat er een 
overgangsperiode nodig is om Europese 
steunregelingen uit te werken; onderstreept 
echter dat deze steunregelingen moeten 
worden gefinancierd door de 
herschikking van bestaande middelen, en 
niet door budgetverhogingen; stelt voor 
dat de Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging van 
de investeringen in hernieuwbare energie 
en de genomen risico's op dit vlak; 
onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 
behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;
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Or. en

Amendement 35
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. blijft van mening dat er een 
overgangsperiode nodig is om Europese 
steunregelingen uit te werken; stelt voor 
dat de Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging van 
de investeringen in hernieuwbare energie 
en de genomen risico's op dit vlak; 
onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 
behulp van een duidelijke Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

3. blijft van mening dat er een 
overgangsperiode nodig is om 
geharmoniseerde Europese 
steunregelingen uit te werken; stelt voor 
dat de Commissie rekening houdt met de 
gevolgen van de economische crisis en de 
lagere kredietratings van de lidstaten, die 
zich onder meer uiten in een verlaging van 
de investeringen in hernieuwbare energie 
en de genomen risico's op dit vlak; 
onderstreept dat de risico's voor 
investeerders in hernieuwbare energie met 
behulp van een duidelijke, stabiele en 
voorspelbare Europese 
langetermijnstrategie moeten worden 
verminderd;

Or. en

Amendement 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

herhaalt dat de Europese Unie en haar 
lidstaten in het kader van de Conferentie 
van Nagoya inzake biodiversiteit, de 
G20-top in Pittsburgh, het Stappenplan 
voor efficiënt hulpbronnengebruik in 
Europa van de Commissie en conclusies 
van de Raad hebben toegezegd 
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milieuschadelijke subsidies tegen 2020 
geleidelijk te zullen afbouwen; 
onderstreept de dringende noodzaak om 
het probleem van milieuschadelijke 
subsidies in de energiesector zowel op 
nationaal als op EU-niveau aan te 
pakken; pleit daarom voor gecoördineerde 
actie om alle milieuschadelijke subsidies 
in de energiesector te identificeren en 
deze in de periode tot 2020 geleidelijk af te 
schaffen.

Or. en

Amendement 37
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. herinnert aan de conclusie van 
de Raad inzake hernieuwbare energie, 
waarin wordt aangedrongen op het 
afschaffen van subsidies voor fossiele 
brandstoffen; roept de lidstaten op 
subsidies voor fossiele brandstoffen en 
kernenergie geleidelijk af te schaffen;

Or. en

Amendement 38
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ervan overtuigd dat een stabiel 
beleidskader op de lange termijn van 
cruciaal belang is om de kosten van de 
onzekerheid te verminderen en de toegang 
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tot kapitaal te verbeteren, en aldus zal 
bijdragen tot een kosteneffectieve en 
efficiënte overschakeling;

Or. en

Amendement 39
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie de crisis aan 
te grijpen als een kans om de 
noodzakelijke investeringen in schone 
technologieën te doen en zo 
werkgelegenheid en economische groei te 
creëren;

Or. en

Amendement 40
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat, hoewel de Unie de 
ambitie heeft om duurzame 
energiebronnen te vinden, het 
concurrentievermogen en de 
aantrekkelijkheid van hernieuwbare 
energie door de verscherping van de 
desbetreffende normen, bv. het hanteren 
van te strenge duurzaamheidscriteria voor 
hernieuwbare energiebronnen, 
verminderen ten opzichte van fossiele 
energiebronnen, die niet aan dergelijke 
criteria moeten voldoen;
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Or. en

Amendement 41
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het belang van 
strategieën en stimuleringsmaatregelen op 
de lange termijn, alsook van een stabiel
reglementair en fiscaal kader op 
nationaal niveau, om voorspelbaarheid 
voor investeerders te waarborgen en de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie in 
alle lidstaten daadwerkelijk te bevorderen;

Or. en

Amendement 42
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat, gezien het feit dat veel 
energiecentrales in de EU in de komende 
tien jaar uit gebruik moeten worden 
genomen of moeten worden 
gemoderniseerd en gezien de constante 
stijging van de fossiele brandstofprijzen, 
de energieprijzen ongeacht de 
uiteindelijke energiemix zullen stijgen; 
benadrukt dat sommige hernieuwbare 
energiebronnen zoals on-shore 
windenergie en zonnepanelen al kunnen 
concurreren met kernenergie en CCS, 
waardoor dit de meest kostenefficiënte 
optie is voor het koolstofvrij maken van de 
economie; merkt op dat stijgingen van de 
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energierekening eerst en vooral moeten 
worden aangepakt met energie-efficiëntie 
en besparingsmaatregelen; onderstreept 
dat energie betaalbaar moet zijn voor 
iedereen en dat kwetsbare consumenten 
en huishoudens met een laag inkomen 
speciale aandacht moeten krijgen; 
verzoekt de lidstaten om het concept 
kwetsbare consument te definiëren en de 
nodige maatregelen te treffen zodat deze 
consumenten doeltreffend worden 
beschermd;

Or. en

Amendement 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat hernieuwbare 
energiebronnen niet alleen helpen om de 
klimaatverandering aan te pakken, maar 
ook bijkomende milieuvoordelen bieden 
zoals minder luchtverontreiniging, minder 
afval en een lager waterverbruik; 

Or. en

Amendement 44
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat de sleutel om het 
potentieel voor hernieuwbare 
energiesystemen ten volle te benutten en 
tot een koolstofvrije economie te komen 



AM\925368NL.doc 27/39 PE504.183v01-00

NL

ligt in de doeltreffende ondersteuning van 
kleine en middelgrote ondernemingen;

Or. en

Amendement 45
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verwelkomt het voornemen van de 
Commissie om richtsnoeren uit te werken 
voor beste praktijken in de 
steunregelingen voor hernieuwbare 
energie, maar betreurt dat de mededeling 
van de Commissie "Hernieuwbare 
energie: een belangrijke speler op de 
Europese energiemarkt" tegenstrijdig en 
onduidelijk is over de noodzaak van steun 
op zich; constateert dat de sector van de 
hernieuwbare energie nog onvoldoende 
geconsolideerd is om zonder steun het 
hoofd te bieden aan de markteconomie en 
meent derhalve dat op strikte en 
transparante wijze beheerde steun 
noodzakelijk blijft om de sector te 
versterken en de EU in staat te stellen 
haar model voor een koolstofvrije 
toekomst te realiseren; 

Or. es

Amendement 46
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is bezorgd over de abrupte 
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wijzigingen van nationale steunregelingen 
voor hernieuwbare energie, in het 
bijzonder retroactieve wijzigingen of 
bevriezing van steun; verzoekt de lidstaten 
om stabiele kaders te bieden voor 
investeringen in hernieuwbare energie, 
onder meer in de vorm van op gezette 
tijden herziene steunregelingen en 
gestroomlijnde administratieve 
procedures;

Or. en

Amendement 47
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is in dit verband verheugd over het 
feit dat de technologie voor bepaalde 
hernieuwbare energiebronnen stilaan kan 
wedijveren met conventionele 
energiebronnen, ondanks het feit dat deze 
laatste een groot deel van hun sociale en 
milieukosten nog steeds niet hebben 
geïnternaliseerd;

Or. es

Amendement 48
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de nood aan technologieën voor 
de opslag van energie en CO2; herhaalt dat 
er in het kader van het Horizon 2020-
programma middelen moeten worden 

4. wijst op de nood aan 
overheidsinvesteringen in O&O op het 
gebied van schone en energiebesparende 
technologieën en technologieën voor de 
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toegekend voor de financiering van de 
ontwikkeling van technologieën voor de 
opslag van energie en CO2;

opslag van energie; herhaalt dat er in het 
kader van het Horizon 2020-programma 
middelen moeten worden toegekend voor 
de financiering van de ontwikkeling van 
deze technologieën; verzoekt de 
Commissie om samen met de Europese 
Investeringsbank en nationale 
overheidsinstellingen te onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn om middelen van 
de huidige en toekomstige EU-begroting 
in te zetten voor de financiering van 
hernieuwbare-energieprojecten;

Or. en

Amendement 49
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de nood aan technologieën voor 
de opslag van energie en CO2; herhaalt dat 
er in het kader van het Horizon 2020-
programma middelen moeten worden 
toegekend voor de financiering van de 
ontwikkeling van technologieën voor de 
opslag van energie en CO2;

4. wijst op de nood aan technologieën voor 
de opslag van energie en CO2; 
onderstreept dat technologieën voor de 
opslag van energie nodig zijn om de 
gedecentraliseerde hernieuwbare bronnen 
in het distributienet te integreren;
herhaalt dat er in het kader van het 
Horizon 2020-programma middelen 
moeten worden toegekend voor de 
financiering van de ontwikkeling van 
technologieën voor de opslag van energie 
en CO2;

Or. en

Amendement 50
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de nood aan technologieën voor 
de opslag van energie en CO2; herhaalt dat 
er in het kader van het Horizon 2020-
programma middelen moeten worden 
toegekend voor de financiering van de 
ontwikkeling van technologieën voor de 
opslag van energie en CO2;

4. wijst erop dat onderzoek van cruciaal 
belang is voor de ontwikkeling en 
betaalbaarheid van nieuwe en schone
technologieën; herhaalt dat er in het kader 
van het Horizon 2020-programma 
middelen moeten worden toegekend voor 
de financiering van de ontwikkeling van 
technologieën voor de opslag van energie 
en CO2;

Or. en

Amendement 51
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de nood aan technologieën voor 
de opslag van energie en CO2; herhaalt dat 
er in het kader van het Horizon 2020-
programma middelen moeten worden 
toegekend voor de financiering van de 
ontwikkeling van technologieën voor de 
opslag van energie en CO2;

4. wijst op de nood aan meer middelen 
voor onderzoek naar technologieën voor 
hernieuwbare energie; herhaalt dat er in 
het kader van het Horizon 2020-
programma middelen moeten worden 
toegekend voor de financiering van de 
ontwikkeling van technologieën voor 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 52
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de nood aan technologieën voor 
de opslag van energie en CO2; herhaalt dat 

4. wijst op de nood aan technologieën voor 
de opslag van energie (met inbegrip van 
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er in het kader van het Horizon 2020-
programma middelen moeten worden 
toegekend voor de financiering van de 
ontwikkeling van technologieën voor de 
opslag van energie en CO2;

elektriciteit) en CO2; herhaalt dat er in het 
kader van het Horizon 2020-programma 
middelen moeten worden toegekend voor 
de financiering van de ontwikkeling van 
technologieën voor de opslag van energie 
en CO2;

Or. pl

Amendement 53
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat het toegenomen 
gebruik van hernieuwbare energie en 
groene technologieën niet alleen bijdraagt 
tot het halen van de emissiedoelstellingen, 
maar ook de voorzieningszekerheid 
vergroot en de behoefte aan ingevoerde 
brandstoffen vermindert; 

Or. en

Amendement 54
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie-
efficiëntie te kunnen halen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 55
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie-
efficiëntie te kunnen halen;

Schrappen

Or. es

Amendement 56
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie-
efficiëntie te kunnen halen;

5. is van mening dat gericht onderzoek en 
ontwikkeling met bestaande instrumenten 
doeltreffender moeten worden gemaakt en 
is bezorgd dat onderzoek en ontwikkeling 
in delen van de hernieuwbare 
energiesector zijn verwaarloosd, wat tot 
afzetproblemen heeft geleid; merkt op dat 
onderzoek en ontwikkeling inzake het 
efficiënte gebruik van afval voor de 
productie van elektriciteit, gas en warmte 
belangrijk kunnen zijn om de 
doelstellingen qua energie-efficiëntie te 
halen; constateert voorts dat de 
vervoersector een zeer grote consument is 
van fossiele brandstoffen en dat 
onderzoek naar verbeterde energie-
efficiëntie en beperking van de 
CO2-emissies in de vervoersector een 
positief effect zullen hebben;

Or. en
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Amendement 57
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie-
efficiëntie te kunnen halen;

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het efficiënte gebruik 
van afval, met inbegrip van 
levensmiddelenafval en zwerfvuil op zee, 
voor de productie van elektriciteit, gas en 
warmte belangrijk zijn om de 
doelstellingen qua energie-efficiëntie te 
kunnen halen;

Or. en

Amendement 58
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie-
efficiëntie te kunnen halen;

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het verminderen van 
de milieueffecten en het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie-
efficiëntie te kunnen halen;

Or. en

Amendement 59
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie-
efficiëntie te kunnen halen;

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie-
efficiëntie te kunnen halen, mits aan de 
energie-efficiëntienorm van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen is voldaan;

Or. en

Amendement 60
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie-
efficiëntie te kunnen halen;

5. benadrukt dat onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie inzake het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie- en 
hulpbronnenefficiëntie te kunnen halen;

Or. en

Amendement 61
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie-

5. benadrukt dat onderzoek en 
ontwikkeling inzake het efficiënte gebruik 
van afval voor de productie van 
elektriciteit, gas en warmte belangrijk zijn 
om de doelstellingen qua energie-
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efficiëntie te kunnen halen; efficiëntie te kunnen halen en 
energiearmoede te bestrijden;

Or. en

Amendement 62
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de subsidies die 
de mededinging verstoren en die 
milieuonvriendelijke fossiele brandstoffen 
ondersteunen, geleidelijk moeten worden 
afgeschaft;

Or. en

Amendement 63
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat al veel kan worden 
bereikt door gebruik te maken van 
bestaande technologieën, gewoon door de 
energie-efficiëntie te verhogen en 
verouderde technologieën voor 
elektriciteitsopwekking door nieuwere en 
minder vervuilende methoden te 
vervangen;

Or. en

Amendement 64
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op de noodzaak van een 
duurzaam gebruik van biomassa en 
biobrandstoffen op de lange termijn, met 
name wat hun klimaateffecten en directe 
en indirecte impact op de biodiversiteit 
betreft;

Or. en

Amendement 65
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst op het belang van blijvend 
betaalbare en internationaal 
concurrerende prijzen voor de 
consumenten, zowel voor huishoudens als 
voor de industrie;

Or. en

Amendement 66
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt dat de Commissie het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) de nodige 
financiële middelen verleent voor de 
uitvoering van zijn taken en de 

Schrappen
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verwezenlijking van de doelstellingen die 
zijn vastgelegd in de verordening 
betreffende de integriteit en transparantie 
van de groothandelsmarkt voor energie; 
merkt op dat dit noodzakelijk is voor de 
voltooiing tegen 2014 van een 
geïntegreerde en transparante interne 
markt voor elektriciteit en gas.

Or. en

Amendement 67
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt dat de Commissie het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) de nodige 
financiële middelen verleent voor de 
uitvoering van zijn taken en de 
verwezenlijking van de doelstellingen die 
zijn vastgelegd in de verordening 
betreffende de integriteit en transparantie 
van de groothandelsmarkt voor energie; 
merkt op dat dit noodzakelijk is voor de 
voltooiing tegen 2014 van een 
geïntegreerde en transparante interne markt 
voor elektriciteit en gas.

6. vraagt dat de Commissie, de lidstaten en 
de nationale regelgevende instanties het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) de nodige 
financiële middelen verlenen voor de 
uitvoering van zijn taken en de 
verwezenlijking van de doelstellingen die 
zijn vastgelegd in de verordening 
betreffende de integriteit en transparantie 
van de groothandelsmarkt voor energie; 
merkt op dat dit noodzakelijk is voor de 
voltooiing tegen 2014 van een 
geïntegreerde en transparante interne markt 
voor elektriciteit en gas.

Or. en

Amendement 68
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt dat de Commissie het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) de nodige 
financiële middelen verleent voor de 
uitvoering van zijn taken en de 
verwezenlijking van de doelstellingen die 
zijn vastgelegd in de verordening 
betreffende de integriteit en transparantie 
van de groothandelsmarkt voor energie; 
merkt op dat dit noodzakelijk is voor de 
voltooiing tegen 2014 van een
geïntegreerde en transparante interne markt 
voor elektriciteit en gas.

6. vraagt dat de Commissie het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) de nodige 
financiële middelen verleent voor de 
uitvoering van zijn taken en de 
verwezenlijking van de doelstellingen die 
zijn vastgelegd in de verordening 
betreffende de integriteit, transparantie en 
efficiëntie van de groothandelsmarkt voor 
energie; merkt op dat dit noodzakelijk is 
voor de voltooiing tegen 2014 van een 
geïntegreerde en transparante interne markt 
voor elektriciteit en gas.

Or. en

Amendement 69
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt dat het wanbeheer in de 
energiesector in bepaalde lidstaten 
rechtstreekse gevolgen heeft voor de 
consument, zoals de tariefverhogingen, 
die niet alleen de levensvatbaarheid van 
honderden bedrijven en duizenden 
arbeidsplaatsen bedreigen, maar zelfs 
hebben geleid tot de sluiting van een 
aanzienlijk deel van de ondernemingen in 
de hernieuwbare energiesector in landen 
die tot dusver een duidelijke 
voortrekkersrol op dat gebied hebben 
gespeeld;

Or. es

Amendement 70
Andres Perello Rodriguez
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is het niet eens met de Commissie 
dat het beperkte succes van kleinschalige 
opwekking te wijten is aan "een 
gebrekkige publieke aanvaarding van 
bepaalde projecten voor hernieuwbare 
energie"; meent dat dit beperkte 
huishoudelijke gebruik veeleer het gevolg 
is van de hoge installatiekosten en het 
ontbreken van substantiële steun voor 
consumenten en kleine ondernemers die 
mogelijk als microproducent zouden 
kunnen fungeren;

Or. es

Amendement 71
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. geeft uiting aan zijn bezorgdheid 
ten aanzien van besluiten om niet 
gerechtvaardigde moratoria op schone 
energie in te stellen en uit kritiek op de 
bovenmatige compensatie die soms wordt 
gegeven aan reeds afgeschreven 
installaties, zoals het geval is voor 
bepaalde waterkracht- en kerncentrales, 
die nationale steun blijven ontvangen;

Or. es


