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Amendement 1
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. begroet de mededeling van de 
Commissie met instemming en
onderstreept de noodzaak van concrete 
beleidsvoorstellen; acht het van cruciaal 
belang dat overeenstemming wordt bereikt 
over de richting waarin het lange-
termijnbeleid van de Unie moet gaan, 
omwille van de voorspelbaarheid ten 
behoeve van het bedrijfsleven en de 
samenleving;

1. onderstreept de noodzaak van concrete 
beleidsvoorstellen; acht het van cruciaal 
belang dat overeenstemming wordt bereikt 
over de richting waarin het lange-
termijnbeleid van de Unie moet gaan, 
omwille van de voorspelbaarheid ten 
behoeve van het bedrijfsleven en de 
samenleving;

Or. de

Amendement 2
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. begroet de mededeling van de 
Commissie met instemming en 
onderstreept de noodzaak van concrete 
beleidsvoorstellen; acht het van cruciaal 
belang dat overeenstemming wordt bereikt 
over de richting waarin het lange-
termijnbeleid van de Unie moet gaan, 
omwille van de voorspelbaarheid ten 
behoeve van het bedrijfsleven en de
samenleving;

1. begroet de mededeling van de 
Commissie met instemming en 
onderstreept de noodzaak van concrete 
beleidsvoorstellen; acht het van cruciaal 
belang dat overeenstemming wordt bereikt 
over de richting waarin het
langetermijnbeleid van de Unie moet gaan,
in het bijzonder het uitstippelen van de 
energiestrategie voor de periode na de 
2020-doelstellingen, omwille van de 
voorspelbaarheid ten behoeve van het 
bedrijfsleven en de consumenten;

Or. pt

Amendement 3
Regina Bastos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat tijdige en volledige 
tenuitvoerlegging van de bestaande 
wetgeving, met inbegrip van de 
regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn 
met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, van cruciaal belang is 
om een Europese geïntegreerde markt tot 
stand te kunnen brengen;

2. onderstreept dat het, om tegen 2014 een 
Europese geïntegreerde en competitieve 
interne energiemarkt tot stand te brengen, 
van cruciaal belang is dat de Europese 
Commissie en de lidstaten zorgen voor de
tijdige en volledige tenuitvoerlegging van 
de bestaande wetgeving, met inbegrip van 
de regelgevingswerkzaamheden die nodig 
zijn met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket; dringt erop aan dat 
de Commissie streng toezicht houdt op de 
omzetting van deze wetgeving,
overeenkomstig de bepalingen van het 
VWEU;

Or. pt

Amendement 4
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat tijdige en volledige 
tenuitvoerlegging van de bestaande 
wetgeving, met inbegrip van de 
regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn 
met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, van cruciaal belang is 
om tegen 2014 een competitieve en 
geïntegreerde Europese energiemarkt tot 
stand te kunnen brengen;

2. onderstreept dat tijdige en volledige 
tenuitvoerlegging van de bestaande 
wetgeving, met inbegrip van de 
regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn 
met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, van cruciaal belang is 
om tegen 2014 een competitieve en 
geïntegreerde Europese energiemarkt tot 
stand te kunnen brengen; verzoekt de 
Commissie en het ACER nauwlettender 
toe te zien op de nationale toepassing van 
regels zoals die met betrekking tot het 
beginsel van verval door niet-gebruik;

Or. en
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Amendement 5
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat tijdige en volledige
tenuitvoerlegging van de bestaande 
wetgeving, met inbegrip van de 
regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn 
met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, van cruciaal belang is 
om tegen 2014 een competitieve en
geïntegreerde Europese energiemarkt tot 
stand te kunnen brengen;

2. onderstreept dat tijdige aanpassing van 
de bestaande wetgeving, met inbegrip van 
de regelgevingswerkzaamheden die nodig 
zijn met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, van cruciaal belang is 
om tegen 2014 een geïntegreerde Europese 
energiemarkt die op voorzieningszekerheid 
tegen sociaal verantwoorde prijzen is 
afgestemd, tot stand te kunnen brengen;

Or. de

Amendement 6
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat tijdige en volledige 
tenuitvoerlegging van de bestaande 
wetgeving, met inbegrip van de 
regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn 
met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, van cruciaal belang is 
om tegen 2014 een competitieve en 
geïntegreerde Europese energiemarkt tot 
stand te kunnen brengen;

2. onderstreept dat tijdige en volledige 
tenuitvoerlegging van de bestaande 
wetgeving, met inbegrip van de 
regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn 
met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, van cruciaal belang is 
om tegen 2014 een competitieve en 
geïntegreerde Europese energiemarkt tot 
stand te kunnen brengen, en dringt aan op 
uitwerking van de nodige nieuwe 
bedrijfsmodellen en afschaffing van 
subsidies;

Or. en

Amendement 7
Thomas Händel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. overwegende dat een open, 
geïntegreerde en concurrentiegerichte
interne energiemarkt nodig is om 
concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid en een 
efficiënte grootschalige toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking 
van een dergelijke markt nog steeds een 
belangrijke uitdaging is voor alle lidstaten; 
verwelkomt de liberalisering van de 
interne energiemarkt als noodzakelijke 
stap om de kosten van elektriciteit en gas 
voor de consument omlaag te brengen, en 
daarbij te bewerkstelligen dat de 
energiemarkten transparanter worden en 
beter in het oog kunnen worden 
gehouden;

3. overwegende dat een open, transparante 
en geïntegreerde interne energiemarkt 
nodig is om sociaal verantwoorde 
energieprijzen, energiezekerheid en 
duurzaamheid en een efficiënte 
grootschalige toepassing van hernieuwbare 
energiebronnen te bewerkstelligen, en dat 
de verwezenlijking van een dergelijke 
markt nog steeds een belangrijke uitdaging 
is voor alle lidstaten;

Or. de

Amendement 8
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. overwegende dat een open, 
geïntegreerde en concurrentiegerichte
interne energiemarkt nodig is om 
concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid en een 
efficiënte grootschalige toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking 
van een dergelijke markt nog steeds een 
belangrijke uitdaging is voor alle lidstaten;
verwelkomt de liberalisering van de interne 
energiemarkt als noodzakelijke stap om de 
kosten van elektriciteit en gas voor de 
consument omlaag te brengen, en daarbij te 

3. overwegende dat een open,
transparante, geïntegreerde, geïntegreerde
en competitieve interne energiemarkt nodig 
is om concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid en een 
efficiënte grootschalige toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking 
van een dergelijke markt nog steeds een 
belangrijke uitdaging is voor alle lidstaten;
verwelkomt de liberalisering van de interne 
energiemarkt als noodzakelijke stap om de 
kosten van elektriciteit en gas voor de 
consument omlaag te brengen, en daarbij te 
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bewerkstelligen dat de energiemarkten 
transparanter worden en beter in het oog 
kunnen worden gehouden;

bewerkstelligen dat de energiemarkten 
transparanter worden en beter in het oog 
kunnen worden gehouden opdat de 
consument zou kunnen rekenen op 
concurrentiële en billijke prijzen; daartoe 
is het ook van essentieel belang ervoor te 
zorgen dat de nationale regelgevende 
instanties en de coördinatie ervan op 
Europees niveau goed functioneren; 

Or. pt

Amendement 9
Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. overwegende dat een open, 
geïntegreerde en concurrentiegerichte 
interne energiemarkt nodig is om 
concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid en een 
efficiënte grootschalige toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking 
van een dergelijke markt nog steeds een 
belangrijke uitdaging is voor alle lidstaten; 
verwelkomt de liberalisering van de interne 
energiemarkt als noodzakelijke stap om de 
kosten van elektriciteit en gas voor de 
consument omlaag te brengen, en daarbij te 
bewerkstelligen dat de energiemarkten 
transparanter worden en beter in het oog 
kunnen worden gehouden;

3. overwegende dat een open, 
geïntegreerde en concurrentiegerichte 
interne energiemarkt nodig is om 
concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid en een 
efficiënte grootschalige toepassing van 
hernieuwbare en niet-conventionele 
energiebronnen te bewerkstelligen, en dat 
de verwezenlijking van een dergelijke 
markt nog steeds een zware uitdaging is 
voor alle lidstaten, verwelkomt de 
liberalisering van de interne energiemarkt 
als noodzakelijke stap om de kosten van 
elektriciteit en gas voor de consument 
omlaag te brengen, en daarbij te 
bewerkstelligen dat de energiemarkten 
transparanter worden en beter in het oog 
kunnen worden gehouden;

Or. pl

Amendement 10
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. acht het noodzakelijk dat steun 
wordt verleend aan de decentraal gelegen 
kleine producenten van hernieuwbare 
energie, met inbegrip van regionale en 
lokale overheden, om hun opname in het 
net te in de hand te werken, en is van 
mening dat de regionale en lokale 
overheden moeten kunnen blijven 
profiteren van de vereenvoudigde toegang 
tot de subsidies voor duurzame energie 
van de Europese Investeringsbank (EIB);

Or. pt

Amendement 11
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat het huidige systeem 
voor bevordering van hernieuwbare 
energie economisch onrendabel is wegens 
de vele verschillende programma’s in de 
lidstaten; pleit voor een duidelijk 
beleidskader op Unieniveau met het oog 
op een strategische stimulering van 
economisch rendabele investeringen in 
koolstofarme energiebronnen op 
plaatselijk, regionaal, nationaal en 
Unieniveau;

Or. en

Amendement 12
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. beschouwt de overgang naar een 
koolstofarme economie als kans voor niet 
alleen duurzaamheid, maar ook 
energiezekerheid en concurrentiekracht in 
Europa, en meent dat een verminderde 
uitstoot van broeikasgassen een 
concurrentievoordeel kan opleveren op de 
groeiende wereldmarkt voor 
energiegerelateerde goederen en diensten;
onderstreept dat hier een kans ligt voor de 
Europese kmo's die actief zijn op de markt 
voor hernieuwbare energie;

4. beschouwt de overgang naar een 
koolstofarme economie als kans voor niet 
alleen duurzaamheid, maar ook 
energiezekerheid en concurrentiekracht in 
Europa, en meent dat een verminderde 
uitstoot van broeikasgassen een 
concurrentievoordeel kan opleveren op de 
groeiende wereldmarkt voor 
energiegerelateerde goederen en diensten;
onderstreept dat hier een kans ligt voor de 
Europese kmo's die actief zijn op de markt 
voor hernieuwbare energie, wat de 
ontwikkeling van het ondernemerschap 
en de innovatie fors kan stimuleren en 
een van de belangrijkste middelen kan 
vormen voor het scheppen van banen;

Or. pt

Amendement 13
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. beschouwt de overgang naar een 
koolstofarme economie als kans voor niet 
alleen duurzaamheid, maar ook 
energiezekerheid en concurrentiekracht in 
Europa, en meent dat een verminderde 
uitstoot van broeikasgassen een 
concurrentievoordeel kan opleveren op de 
groeiende wereldmarkt voor 
energiegerelateerde goederen en diensten; 
onderstreept dat hier een kans ligt voor de 
Europese kmo's die actief zijn op de markt 
voor hernieuwbare energie;

4. beschouwt de overgang naar een 
energie-efficiënte economie als kans voor 
niet alleen duurzaamheid, maar ook 
energiezekerheid en concurrentiekracht in 
Europa, en meent dat een verminderde 
uitstoot van broeikasgassen een 
concurrentievoordeel kan opleveren op de 
groeiende wereldmarkt voor 
energiegerelateerde goederen en diensten; 
onderstreept dat hier een kans ligt voor de 
Europese kmo's die actief zijn op de markt 
voor hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 14
António Fernando Correia de Campos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat de samenstelling 
van de energiemix weliswaar tot de 
bevoegdheid van elke lidstaat behoort 
maar niettemin rekening moet houden 
met de gezamenlijke doelstellingen en 
eventueel het onderwerp moet uitmaken 
van een gecoördineerde Europese aanpak, 
omdat anders de gestelde doelen niet 
verwezenlijkt worden, in het bijzonder op 
het gebied van de energiemix uit 
hernieuwbare energiebronnen; herinnert 
eraan dat de behoefte aan investeringen 
in energie-infrastructuur alleen geraamd 
kunnen worden indien men kan 
inschatten hoe de samenstelling van de 
energiemix er in 2030 uit zal zien;

Or. pt

Amendement 15
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beklemtoont de rol van energie bij 
het stimuleren van groei en 
concurrentievermogen in de EU; roept de 
Commissie op strategieën voor na 2020 
voor te stellen en met een beleidskader te 
komen voor het Europees energiebeleid 
voor 2030, met een enkele doelstelling 
voor broeikasgasemissiereductie die 
aansluit op het decarbonisatiestreven van 
de EU voor 2050, een en ander 
onderbouwd met een effectbeoordeling; 
moedigt de lidstaten aan hun huidige 
inspanningen te versterken om de huidige 
streefcijfers voor 2020 op gebied van het 
energiebeleid van de EU te behalen; 
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Or. en

Amendement 16
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. acht het van prioritair belang dat de 
Unie en haar lidstaten hun aandacht 
toespitsen op investeringen in 
infrastructuur om de energiezekerheid en 
de modernisering van de 
energievoorziening te bevorderen, daarbij 
rekening houdend met het feit dat dit 
soort investeringen op lange termijn het 
beste kunnen worden aangemoedigd door 
ze te koppelen aan concrete regelgevende 
en fiscale maatregelen en adequate 
interne beleidsmaatregelen;

Or. pt

Amendement 17
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. onderstreept dat inspanningen 
noodzakelijk zijn om te komen tot een 
model voor onderlinge 
energieafhankelijkheid op Europese 
schaal, met als doel de 
voorzieningszekerheid te garanderen en te 
voorkomen dat nationaal protectionisme 
de kop opsteekt, dat de markten binnen de 
bakens van de zelfvoorziening opsluit; 
acht het tegelijk essentieel de bestaande 
infrastructuurknelpunten, die nog steeds 
een volledige energie-integratie 
belemmeren, uit de weg te ruimen, 
regelgeving goed te keuren die de 
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deelneming van nieuwe concurrenten aan 
de markt stimuleert en daarbij niet uit het 
oog te verliezen dat de nationale 
beslissingen inzake energiebeleid positieve 
en negatieve gevolgen kunnen hebben 
voor andere lidstaten; 

Or. pt

Amendement 18
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat bij projecten voor CO2-
opvang, -vervoer en -opslag gevaarlijk 
afvalmateriaal achterblijft dat moet 
worden opgeslagen; meent dat de 
Commissie zich teveel op deze technologie 
verlaat; verzoekt de Commissie met een 
tussentijds evaluatierapport te komen over 
de resultaten van de door de EU 
gesubsidieerde experimentele technologie 
voor koolstofopvang en –opslag in 
kolencentrales;

Schrappen

Or. en

Amendement 19
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat bij projecten voor CO2-
opvang, -vervoer en -opslag gevaarlijk 
afvalmateriaal achterblijft dat moet 
worden opgeslagen; meent dat de 
Commissie zich teveel op deze technologie 
verlaat; verzoekt de Commissie met een 
tussentijds evaluatierapport te komen over 
de resultaten van de door de EU 

5. wijst erop dat de effecten van de 
technologie voor CO2-opvang, -vervoer en
–opslag nog steeds onbekend zijn: deze 
projecten, die van groot belang zijn voor 
de doelstelling om tegen 2050 de energie 
koolstofvrij te maken, kunnen inderdaad 
negatieve gevolgen hebben voor het 
milieu; verzoekt de Commissie met een
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gesubsidieerde experimentele technologie 
voor koolstofopvang en –opslag in 
kolencentrales;

tussentijds evaluatierapport te komen over 
de resultaten van de door de EU 
gesubsidieerde experimentele technologie 
voor koolstofopvang en –opslag in 
kolencentrales;

Or. pt

Amendement 20
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat bij projecten voor 
CO2-opvang, -vervoer en -opslag 
gevaarlijk afvalmateriaal achterblijft dat 
moet worden opgeslagen; neemt kennis 
van de World Energy Outlook 2011 
waarin het potentieel en de rol van CCS 
in bepaalde beleidsscenario’s naar voren 
werd gehaald; onderkent dat er onder het 
publiek wezenlijke bezwaren leven tegen 
deze technologie; verzoekt de Commissie 
met een tussentijds evaluatierapport te 
komen over de resultaten van de door de 
EU gesubsidieerde experimentele 
technologie voor koolstofopvang en –
opslag in kolencentrales;

Or. en

Amendement 21
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nog meer beleid en gezamenlijke 
infrastructuren te ontwikkelen zodat de 
EU in 2050 zelfvoorzienend en 
zelfproducerend zal zijn voor ten minste 
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50% van de totale behoefte aan energie in 
de EU; 

Or. en

Amendement 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst nadrukkelijk op de rol van slimme 
netten, die een tweerichtingverkeer tussen 
elektriciteitsproducenten en klanten 
mogelijk maken, en klanten in staat stellen 
hun elektriciteitsgebruik in het oog te 
houden en aan te passen;

6. wijst nadrukkelijk op de rol van slimme 
netten, die een tweerichtingverkeer tussen 
elektriciteitsproducenten en klanten 
mogelijk maken, en klanten in staat stellen 
hun elektriciteitsgebruik in het oog te 
houden en aan te passen; wijst erop dat de 
actieve deelname van consumenten en 
voorlichtingscampagnes voor 
consumenten nodig zullen zijn om van de 
verspreiding van intelligente 
energiesystemen te kunnen profiteren;

Or. en

Amendement 23
Olle Schmidt, Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst nadrukkelijk op de rol van slimme 
netten, die een tweerichtingverkeer tussen 
elektriciteitsproducenten en klanten 
mogelijk maken, en klanten in staat stellen 
hun elektriciteitsgebruik in het oog te 
houden en aan te passen;

6. wijst nadrukkelijk op de rol van slimme 
netten, die een tweerichtingverkeer tussen 
elektriciteitsproducenten en klanten 
mogelijk maken, en klanten in staat stellen 
hun elektriciteitsgebruik in het oog te 
houden en aan te passen; meent dat slimme 
meters erbij kunnen helpen dat in grotere 
gebouwen alleen energie wordt gebruikt 
waar en wanneer nodig, en op die manier 
energieverspilling kan worden 
teruggedrongen; onderstreept dat 
krachtige 
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consumentenvoorlichtingsprogramma’s 
en consumentendeelname, alsook het 
programmaontwerp van essentieel belang 
zullen zij voor het feitelijke effect van 
slimme meters;

Or. en

Amendement 24
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst nadrukkelijk op de rol van slimme 
netten, die een tweerichtingverkeer tussen 
elektriciteitsproducenten en klanten 
mogelijk maken, en klanten in staat stellen 
hun elektriciteitsgebruik in het oog te 
houden en aan te passen;

6. wijst nadrukkelijk op de rol van slimme 
netten, die een tweerichtingsverkeer tussen 
elektriciteitsproducenten en klanten 
mogelijk maken, en klanten in staat stellen 
hun elektriciteitsgebruik in het oog te 
houden en aan te passen, wat leidt tot 
minder verbruik en meer energie-
efficiëntie;

Or. pt

Amendement 25
Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst nadrukkelijk op de rol van slimme 
netten, die een tweerichtingverkeer tussen 
elektriciteitsproducenten en klanten 
mogelijk maken, en klanten in staat stellen 
hun elektriciteitsgebruik in het oog te 
houden en aan te passen;

6. wijst nadrukkelijk op de rol van slimme 
netten, die een tweerichtingverkeer tussen 
elektriciteitsproducenten en klanten 
mogelijk maken, en klanten in staat stellen 
hun elektriciteitsgebruik in het oog te 
houden en aan te passen; onderstreept 
tevens dat tegelijkertijd aan de 
gegevensbescherming moet worden 
gedacht, en wel meteen vanaf het 
ontwerpstadium van het netwerk;

Or. pl
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Amendement 26
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. acht het van cruciaal belang de rol 
van de informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) wordt 
versterkt en is van mening dat er behoefte 
is aan een sterk Europees engagement 
voorinnovatie en onderzoek, in de 
wetenschap dat de ontwikkeling van 
innoverende technologieën ertoe zal 
bijdragen de voorzieningszekerheid in de 
sector te verbeteren en investeringen aan 
te trekken;

Or. pt

Amendement 27
Olle Schmidt, Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat energie-efficiëntie 
een bijzonder kosteneffectieve manier is 
voor Europa om zijn energie-, 
klimaatveranderings- en economische 
doelstellingen te verwezenlijken; 
herinnert aan het enorme potentieel van 
energie-efficiëntie om onze 
afhankelijkheid van ingevoerde energie te 
beperken en de economie weer op de rails 
te krijgen; erkent dat de verschuiving 
naar een energie-efficiëntere economie 
ook de verspreiding van innovatieve 
technologische oplossingen zou versnellen 
en het concurrentievermogen van de 
industrie in de Unie zou verbeteren, wat 
de economische groei zal stimuleren en 
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banen van hoge kwaliteit zal scheppen in 
verschillende sectoren die met energie-
efficiëntie verband houden;

Or. en

Amendement 28
Olle Schmidt, Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderstreept dat de lidstaten erop 
moeten toezien dat er informatie over 
slimme meters en ondersteunende 
maatregelen beschikbaar komt ten 
behoeve van alle betrokken actoren zoals 
bouwondernemingen, architecten en 
leveranciers van verwarmings-, koelings-
en elektriciteitsinstallaties;

Or. en

Amendement 29
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vestigt de aandacht op "Een 
energiebeleid voor Europa" waarin de 
potentiële bijdrage van kernenergie wordt 
erkend op gebieden als 
concurrentiekracht, kostenefficiëntie, 
CO2-uitstootvermindering en 
voorzieningszekerheid; wijst erop dat 
kernenergietechnologie het potentieel 
bezit om energie- en klimaatdoelstellingen 
dichterbij te brengen, op zowel korte als 
langere termijn;

Schrappen

Or. de
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Amendement 30
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vestigt de aandacht op "Een 
energiebeleid voor Europa" waarin de
potentiële bijdrage van kernenergie wordt 
erkend op gebieden als concurrentiekracht, 
kostenefficiëntie, CO2-
uitstootvermindering en 
voorzieningszekerheid; wijst erop dat 
kernenergietechnologie het potentieel bezit 
om energie- en klimaatdoelstellingen 
dichterbij te brengen, op zowel korte als 
langere termijn;

7. vestigt de aandacht op "Een 
energiebeleid voor Europa" waarin de 
bijdrage van kernenergie wordt erkend op 
gebieden als concurrentiekracht, 
kostenefficiëntie, CO2-
uitstootvermindering en 
voorzieningszekerheid; wijst erop dat 
kernenergietechnologie het potentieel bezit 
om energie- en klimaatdoelstellingen 
dichterbij te brengen, op zowel korte als 
langere termijn, op voorwaarde dat aan 
alle veiligheidsvereisten van de 
technologie is voldaan en dat de volledige 
levenscyclus van de respectieve projecten 
in overweging wordt genomen;

Or. pt

Amendement 31
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. erkent dat instrumenten als 
energieheffingen, koolstofheffingen en 
emissierechten een belangrijke aanzet 
leveren voor het halen van de 
emissiereductiedoelstellingen op een 
kostenefficiënte manier, maar meent dat zij 
de gebruikers uiteindelijk hogere 
energieprijzen zullen bezorgen;

8. erkent dat instrumenten als 
energieheffingen en koolstofheffingen een 
belangrijke aanzet leveren voor het halen 
van de emissiereductiedoelstellingen op 
een efficiënte manier, maar meent dat zij 
de gebruikers uiteindelijk hogere 
energieprijzen zullen bezorgen; is voorts 
van mening dat bij de regulering via 
heffingen en belastingen het zwaartepunt 
eerder moet komen te liggen bij de 
industriële grootgebruikers dan bij de 
particuliere gebruiker;

Or. de



AM\917706NL.doc 19/27 PE500.382v01-00

NL

Amendement 32
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept dat alle door de 
Commissie gepresenteerde scenario's in 
de richting gaan van een verhoging van 
de energiekosten en is daarom van 
mening dat de lidstaten ondersteunende 
sociale maatregelen moeten nemen 
waarmee de armoede kan worden 
bestreden en alle burgers en consumenten 
toegang tot energie kan worden 
gewaarborgd; dringt er in dat opzicht op 
aan dat duidelijk wordt gemaakt wat met 
energiebeleid en wat met sociaal beleid 
kan worden gedaan;

Or. pt

Amendement 33
Olle Schmidt, Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept het belang van een 
verminderd totaal energieverbruik en van 
grotere energie-efficiëntie in de 
vervoersector, mede door 
vervoersplanning en subsidie voor 
openbaar vervoer op lidstaatniveau, 
alsook van projecten voor hernieuwbare 
energie uit hoofde van het programma 
voor de trans-Europese netwerken voor 
vervoer en energie (TEN-T en TEN-E) die 
moeten worden bespoedigd;

Or. en
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Amendement 34
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. onderstreept de rol van nationale 
streefdoelen energie uit biobrandstoffen 
en andere hernieuwbare brandstoffen 
voor vervoer, die cruciaal is voor de 
realisering van de in de mededeling van 
de Commissie aangegeven doelstellingen; 
wijst erop dat deze streefdoelen zekerheid 
bieden aan investeerders en de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen aanmoedigen; acht het 
evenwel belangrijk dat het gebruik van 
een tweede generatie biobrandstoffen 
wordt aangemoedigd, te produceren uit 
afval, residuen, en ander non-food 
cellulosemateriaal;

Or. en

Amendement 35
Olle Schmidt, Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. meent dat de lidstaten de 
plaatselijke en regionale autoriteiten 
moeten aanmoedigen actieplannen voor 
hernieuwbare energie uit te vaardigen en 
het publiek meer van de voordelen van 
hernieuwbare energiebronnen bewust te 
maken;

Or. en

Amendement 36
Regina Bastos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. meent dat duidelijk moet worden 
gemaakt wat met energiebeleid en wat met 
sociaal beleid kan worden gedaan; stelt 
zich op het standpunt dat het 
armoedeprobleem met sociaal beleid moet 
worden aangepakt, en niet door 
regulering van de energieprijzen.

Schrappen

Or. pt

Amendement 37
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. meent dat duidelijk moet worden 
gemaakt wat met energiebeleid en wat met 
sociaal beleid kan worden gedaan; stelt 
zich op het standpunt dat het 
armoedeprobleem met sociaal beleid moet 
worden aangepakt, en niet door regulering 
van de energieprijzen.

9. meent dat duidelijk moet worden 
gemaakt wat met energiebeleid en wat met 
sociaal beleid kan worden gedaan; stelt 
zich op het standpunt dat het 
armoedeprobleem met sociaal beleid moet 
worden aangepakt, en niet door regulering 
van de energieprijzen; wijst erop dat, 
ongeacht welk scenario voor koolstofvrije 
energie tegen 2030 en 2050 ook wordt 
gevolgd, ervan kan worden uitgegaan dat 
de energieprijzen tegen 2030 zullen 
blijven stijgen en dat de uitgaven voor 
energie en transport een steeds groter deel 
van de uitgaven van de gezinnen en de 
kmo's zullen gaan uitmaken; is daarom 
van mening dat alles in het werk moet 
worden gesteld om de gevolgen van deze 
tendensen zoveel mogelijk te beperken 
door middel van onafhankelijke 
regelgeving van de lidstaten die erop 
gericht is de lasten voor de consumenten 
en de kmo's te milderen;

Or. pt
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Amendement 38
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. meent dat duidelijk moet worden 
gemaakt wat met energiebeleid en wat met 
sociaal beleid kan worden gedaan; stelt 
zich op het standpunt dat het 
armoedeprobleem met sociaal beleid moet 
worden aangepakt, en niet door 
regulering van de energieprijzen.

9. meent dat energiebeleid ook sociaal 
beleid is; meent dat het armoedeprobleem 
ook in het kader van het energiebeleid 
kan worden aangepakt, wanneer men 
bedenkt dat democratisch gecontroleerde 
openbare energieproducenten zonder 
winstoogmerk het beste voor sociaal 
verantwoorde prijzen kunnen instaan.

Or. de

Amendement 39
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van oordeel dat energie-educatie 
de sleutel is voor een gedragsverandering 
en een van de belangrijkste instrumenten 
om een nieuw duurzaam 
ontwikkelingsmodel te ontwikkelen; 
dringt erop aan dat de Commissie in het 
komende meerjarige financiële kader voor 
energie-educatie voldoende middelen 
uittrekt;

Or. pt

Amendement 40
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. neemt met instemming kennis van 



AM\917706NL.doc 23/27 PE500.382v01-00

NL

de toezegging van de Unie om te zorgen 
dat de uitstoot van broeikasgassen vóór 
2050 met 80 tot 95% wordt verminderd ten 
opzichte van de niveaus van 1990; 
benadrukt dat er dringend actie moet 
worden ondernomen op plaatselijk, 
regionaal, nationaal, internationaal en 
mondiaal niveau om de stijging van de 
gemiddelde mondiale temperatuur op het 
aardoppervlak te beperken tot minder dan 
2 graden Celsius, om verdere gevaarlijke 
klimaatverandering tegen te gaan; 

Or. en

Amendement 41
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. onderstreept dat de prijzen op de 
energiemarkt zodanig moeten worden 
vastgesteld dat consumenten een billijke 
prijs betalen voor elektriciteit en gas, 
hetgeen het vertrouwen van de consument 
in de energiemarkt op lange termijn zal 
vergroten en ervoor zal zorgen dat energie 
voor alle burgers betaalbaar, bereikbaar 
en beschikbaar blijft, vooral ook voor de 
meest kwetsbare groepen in de 
samenleving; 

Or. en

Amendement 42
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. vraagt de Commissie in een breed 
verband de mogelijkheden te onderzoeken 



PE500.382v01-00 24/27 AM\917706NL.doc

NL

van de diverse technologieën voor 
energieopslag in de EU, door integratie 
van het EU-beleid op het gebied van de 
interne markt, netwerkcapaciteit en 
klimaatverandering, gecombineerd met de 
belangen van de consument, zodat de 
doelstellingen van het EU-energie- en 
klimaatbeleid worden verwezenlijkt, de 
afhankelijkheid van de invoer van energie 
van buiten de EU afneemt en een 
daadwerkelijke interne markt voor 
energie met gelijke voorwaarden voor de 
deelnemers ontstaat, met de best 
mogelijke energiezekerheid voor de 
toekomst;

Or. en

Amendement 43
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie de EU-regels 
betreffende de interne markt en 
mededinging doeltreffend toe te passen op 
alle ondernemingen die op het EU-
grondgebied in de energiesector 
werkzaam zijn; verwelkomt dan ook het 
recente onderzoek naar anti-
concurrentieel gedrag door Gazprom en 
haar Europese dochters;

Or. en

Amendement 44
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)



AM\917706NL.doc 25/27 PE500.382v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. acht het noodzakelijk dat de 
Commissie, in samenwerking met de 
lidstaten, de regionale en lokale 
overheden en de vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld op 
gezette tijden in de Europese, nationale, 
regionale en lokale media Europese 
informatiecampagnes en interactieve 
campagnes in verband met energie-
educatie lanceert, die alle burgers, 
bedrijven en verenigingen uit de sector 
voorzien van duidelijke, begrijpelijke en 
toegankelijke informatie; dringt eveneens 
aan op informatiecampagnes in scholen 
en universiteiten, met als doel de jonge 
generaties bij de gedragsverandering te 
betrekken;

Or. pt

Amendement 45
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. is van mening dat de financiële 
crisis moet worden aangegrepen om ons 
maatschappelijk ontwikkelingsmodel om 
te vormen tot een in hoge mate energie-
efficiënte, volledig op hernieuwbare 
energie gebaseerde en klimaatbestendige 
economie; benadrukt dat de Commissie 
voorstellen moet indienen voor een 
energie- en klimaatpakket voor de periode 
tot 2030 op basis van de huidige drie 
pijlers: broeikasgassen, hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

Or. en
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Amendement 46
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie om een 
omvattende lijst van prioriteiten voor het 
energiebeleid op korte, middellange en 
lange termijn op te stellen voor de 
buurlanden, met het oog op het tot stand 
brengen van een gezamenlijke juridische 
ruimte op basis van beginselen en normen 
voor de interne energiemarkt die verband 
houden met het acquis;

Or. en

Amendement 47
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. acht het noodzakelijk dat ten 
behoeve van de consumenten diverse 
middelen worden uitgewerkt zoals 
websites, waar zij geactualiseerde 
informatie kunnen halen, prijzen en 
diensten kunnen vergelijken, zodat zij op 
basis daarvan de energieleverancier 
kunnen kiezen die het meest met hun 
verwachtingen overeenkomt;

Or. pt

Amendement 48
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 quater. benadrukt dat het van essentieel 
belang is dat er meer aandacht uitgaat 
naar het gebruik van energie om de 
omvorming van het energiesysteem in de 
praktijk te brengen; wijst erop dat het 
beheer van de vraagzijde een hogere 
prioriteit moet krijgen, om ervoor te 
zorgen dat er technologieën en systemen 
worden gebruikt aan de zijde van de 
eindgebruiker die het mogelijk maken om 
het energiesysteem op een voor de 
maatschappij betaalbare en duurzame 
manier om te vormen;

Or. en

Amendement 49
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. benadrukt dat de verwachte 
toename van gas- en elektriciteitsinvoer 
uit derde landen naar de EU op korte en 
lange termijn moet worden aangepakt met 
het oog op zekerstelling van de 
energievoorziening; herhaalt dat deze 
uitdaging voor sommige regio's en 
lidstaten nauw verband houdt met de 
afhankelijkheid van één enkel derde land 
voor de olie- en gasinvoer; ziet in dat deze 
uitdaging onder meer de voltooiing van de 
interne energiemarkt vergt en een grotere 
rol voor inheemse energiebronnen zoals 
schaliegas;

Or. en


