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Amendement 1
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de grote uitdagingen waarmee 
de Unie geconfronteerd wordt op het vlak 
van energie, informatietechnologie, 
onderzoek en innovatie, met name het 
garanderen van de zekerheid van de 
energievoorziening, de strijd tegen de 
klimaatverandering, het bevorderen van de 
ontwikkeling van een ecologisch 
verantwoorde economie, het voorkómen 
van een digitale kloof en het bieden van 
stimulansen voor innovatie in de nasleep 
van de financiële crisis en in economisch 
slechtere tijden; meent dat grote
bezuinigingen in begrotingslijnen waarmee 
het beleid in verband met deze uitdagingen 
wordt uitgevoerd, een nadelige invloed 
zouden hebben op het duurzame 
economische herstel, de regionale 
ontwikkeling en de werkgelegenheid in de 
EU;

1. wijst op de grote uitdagingen waarmee 
de Unie geconfronteerd wordt op het vlak 
van energie, informatietechnologie, 
onderzoek en innovatie, met name het 
garanderen van de zekerheid van de 
energievoorziening, de strijd tegen de 
klimaatverandering, het bevorderen van de 
ontwikkeling van een ecologisch 
verantwoorde economie, het voorkómen 
van een digitale kloof en het bieden van 
stimulansen voor innovatie in de nasleep 
van de financiële crisis en in economisch 
slechtere tijden; meent dat bezuinigingen in 
begrotingslijnen waarmee het beleid in 
verband met deze uitdagingen wordt 
uitgevoerd, een nadelige invloed hebben op 
het duurzame economische herstel, de 
regionale ontwikkeling en de 
werkgelegenheid in de EU;

Or. de

Amendement 2
Rebecca Harms

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het noodzakelijk is om 
stimulansen te bieden voor de productie 
van hernieuwbare energie, energie-
efficiëntie en technologieën met lage 
koolstofemissie – met inbegrip van 
koolstofafvang en -opslag, wat positief zal 

4. benadrukt dat het noodzakelijk is om de 
energieafhankelijkheid van de EU te 
verminderen door stimulansen te bieden 
voor energiebesparing, hernieuwbare 
energie en maatregelen inzake energie-
efficiëntie, wat positief zal blijken voor de 
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blijken voor de tewerkstelling, duurzame 
regionale ontwikkeling en de evolutie naar 
een milieu-efficiënte economie;

tewerkstelling, duurzame regionale 
ontwikkeling en de evolutie naar een 
milieu-efficiënte economie;

Or. en

Amendement 3
Rebecca Harms

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt om gepaste financiering voor het
verbeteren van de zekerheid en veiligheid
van kerninstallaties en van de ontmanteling 
ervan;

6. vraagt om gepaste financiering zodat in 
overeenstemming met de meest 
geavanceerde methoden een zo hoog 
mogelijk veiligheidsniveau van 
kerninstallaties kan worden gegarandeerd, 
ook tijdens de ontmanteling ervan;

Or. en


