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Amendement 1
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 7 oktober 2009 getiteld "Investeren in 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologieën (SET-Plan)" (COM 
(2009)519) en onder verwijzing naar zijn 
resolutie van 11 maart 2010 over 
investeren in de ontwikkeling van 
koolstofarme technologieën (SET-Plan),

Or. en

Amendement 2
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
juni 2010 over de Europa 2020-strategie –
een nieuwe Europese strategie voor 
werkgelegenheid en groei,

Or. en

Amendement 3
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuw tijdperk voor de Unie 
aanbreekt, dat een aanpassing van doelen 
en strategieën vergt om dit Verdrag ten 
volle ten uitvoer te leggen,

A. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuw tijdperk voor de Unie 
aanbreekt, dat een aanpassing van doelen 
en strategieën en ook van de EU-begroting
vergt om dit Verdrag ten volle ten uitvoer 
te leggen,

Or. en

Amendement 4
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuw tijdperk voor de Unie 
aanbreekt, dat een aanpassing van doelen
en strategieën vergt om dit Verdrag ten 
volle ten uitvoer te leggen,

A. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuw tijdperk voor de Unie 
aanbreekt, dat een aanpassing van doelen,
strategieën en financiën vergt om dit 
Verdrag ten volle ten uitvoer te leggen,

Or. en

Amendement 5
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het aparte 
hoofdstuk over energie dat in het Verdrag 
van Lissabon is opgenomen een stevige 
rechtsbasis biedt voor de ontwikkeling van 
energie-initiatieven op basis van 
duurzaamheid, zekere energievoorziening, 
koppeling van netwerken en solidariteit,
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Or. en

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het energiebeleid 
van de EU vier elkaar aanvullende 
doelstellingen moet bereiken: 
voorzieningszekerheid, solidariteit, 
duurzaamheid en concurrerendheid,

Or. ro

Amendement 7
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Unie zich voor het 
probleem geplaatst ziet dat de 
energiewetgeving en algemene strategieën 
op energiegebied slecht worden
uitgevoerd, waardoor er behoefte is aan 
een Commissie die nadrukkelijk de leiding 
op zich neemt om een eind aan deze 
onbevredigende situatie te maken,

B. overwegende dat de Unie zich voor het 
probleem geplaatst ziet dat de 
energiewetgeving te laat of onvolledig 
wordt uitgevoerd en dat het ontbreekt aan 
algemene en gecoördineerde strategieën 
op energiegebied,

Or. de

Amendement 8
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Unie zich voor het 
probleem geplaatst ziet dat de 
energiewetgeving en algemene strategieën 
op energiegebied slecht worden
uitgevoerd, waardoor er behoefte is aan 
een Commissie die nadrukkelijk de leiding 
op zich neemt om een eind aan deze 
onbevredigende situatie te maken,

B. overwegende dat de Unie zich voor het 
probleem geplaatst ziet dat de 
energiewetgeving te laat wordt uitgevoerd 
en dat het ontbreekt aan algemene en 
gecoördineerde strategieën op 
energiegebied,

Or. de

Amendement 9
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Unie zich voor het 
probleem geplaatst ziet dat de 
energiewetgeving en algemene strategieën 
op energiegebied slecht worden uitgevoerd, 
waardoor er behoefte is aan een Commissie 
die nadrukkelijk de leiding op zich neemt 
om een eind aan deze onbevredigende 
situatie te maken,

B. overwegende dat de Unie zich voor het 
probleem geplaatst ziet dat de 
energiewetgeving en algemene strategieën 
op energiegebied slecht worden uitgevoerd, 
waardoor er behoefte is aan een Commissie 
die nadrukkelijk de leiding op zich neemt 
om een eind aan deze onbevredigende 
situatie te maken, naast de duidelijk en 
overtuigend geuite wil en steun van de 
lidstaten,

Or. en

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat trage uitvoering 
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van het beleid gericht decarbonisering en 
energie-efficiëntie ertoe kan leiden dat er 
in de komende tien jaar een grote 
energiecrisis optreedt,

Or. ro

Amendement 11
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de afhankelijkheid van 
Europa van ingevoerde buitenlandse 
energiebronnen nog steeds groeit, vooral 
voor wat fossiele brandstoffen betreft,

C. overwegende dat de afhankelijkheid van 
Europa van ingevoerde buitenlandse 
energiebronnen nog steeds groeit, vooral 
voor wat fossiele brandstoffen betreft; 
overwegende dat de afhankelijkheid van 
olie bijzonder groot is en in de toekomst 
nog zal toenemen,

Or. en

Amendement 12
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de afhankelijkheid van 
Europa van ingevoerde buitenlandse 
energiebronnen nog steeds groeit, vooral 
voor wat fossiele brandstoffen betreft,

C. overwegende dat de afhankelijkheid van 
Europa van ingevoerde buitenlandse 
energiebronnen nog steeds groeit, vooral 
voor wat fossiele brandstoffen betreft, en 
dat het energiebeleid van de EU derhalve 
een internationale dimensie moet hebben,

Or. en
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Amendement 13
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de 
levensstandaard en het 
concurrentievermogen afhankelijk zijn 
van de prijs en beschikbaarheid van 
energie,

Or. pl

Amendement 14
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de huidige 
koolstofprijzen geen sterk effect op de 
industrie hebben en dat bedrijfstakken 
buiten het systeem voor 
emissierechtenhandel onvoldoende 
prikkels krijgen om hun 
koolstofvoetafdruk te verkleinen,

Or. en

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het 
energieverbruik een betrouwbare 
graadmeter is voor de economische 
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bedrijvigheid en met name de industriële
productie, 

Or. ro

Amendement 16
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het energiebeleid 
van de EU ertoe moet bijdagen dat zij zich 
kan houden aan haar belofte om de 
emissie van broeikasgassen in 2050 met 
80 tot 95% te hebben teruggebracht,

Or. en

Amendement 17
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er in het komende 
decennium grootschalige investeringen in 
de energiesector nodig zijn, met name in 
nieuwe energiecentrales en netwerken, die
voor een nog langere termijn bepalend 
voor de energiemix zullen zijn en om een 
nieuwe diversificatie van de 
financieringsinstrumenten zullen vragen,

D. overwegende dat er in het komende 
decennium grootschalige investeringen in 
de energiesector nodig zijn, met name in 
nieuwe energiecentrales en netwerken, en 
dat deze investeringen voor een nog 
langere termijn bepalend voor de 
energiemix zullen zijn; overwegende dat 
ervoor moet worden gezorgd dat daarmee 
kan worden overgeschakeld op een 
koolstofarme economie; overwegende dat 
een en ander een nieuwe diversificatie van 
de financieringsinstrumenten vergt,

Or. en
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Amendement 18
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er in het komende 
decennium grootschalige investeringen in 
de energiesector nodig zijn, met name in 
nieuwe energiecentrales en netwerken, die 
voor een nog langere termijn bepalend 
voor de energiemix zullen zijn en om een 
nieuwe diversificatie van de 
financieringsinstrumenten zullen vragen,

D. overwegende dat er in het komende 
decennium grootschalige investeringen in 
de energiesector nodig zijn, met name in 
nieuwe energiecentrales, koppelingen en 
netwerken, met name in de regio's die op 
energiegebied het meest geïsoleerd zijn,
die voor een nog langere termijn bepalend 
voor de energiemix zullen zijn en om een 
nieuwe diversificatie van de 
financieringsinstrumenten zullen vragen,

Or. en

Amendement 19
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er in het komende 
decennium grootschalige investeringen in 
de energiesector nodig zijn, met name in 
nieuwe energiecentrales en netwerken, die 
voor een nog langere termijn bepalend 
voor de energiemix zullen zijn en om een 
nieuwe diversificatie van de 
financieringsinstrumenten zullen vragen,

D. overwegende dat er in het komende 
decennium grootschalige investeringen in 
de energiesector nodig zijn, met name in 
nieuwe energiecentrales en netwerken, die 
voor een nog langere termijn bepalend 
voor de energiemix zullen zijn en om een 
nieuwe diversificatie van de 
financieringsinstrumenten of een nieuwe 
marktopzet zullen vragen,

Or. de
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Amendement 20
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de EU27 over 
aanzienlijke biomassavoorraden beschikt 
waarmee grote hoeveelheden biobrandstof 
van de tweede generatie kunnen worden 
geproduceerd, zodat er honderdduizenden 
niet naar buiten Europa te verplaatsen 
banen in de landbouw zullen worden 
geschapen, de emissies van het 
wegvervoer zullen worden teruggebracht, 
aanzienlijke interne inkomsten voor de 
EU zullen ontstaan, en de afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen en andere 
externe energiebronnen zal afnemen,

Or. en

Amendement 21
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat steenkool een 
belangrijke primaire energiebron voor 
huishoudens en bedrijven zal blijven,

Or. pl

Amendement 22
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat investeringen in de 
energiesector uiterst kapitaalintensief zijn 
en er behoefte bestaat aan de 
verwezenlijking van een stabiel 
regelgevingskader voor de lange termijn 
waarmee bedrijven milieutechnisch en 
economisch verstandige 
investeringsbeslissingen kunnen nemen,

E. overwegende dat investeringen in de 
energiesector uiterst kapitaalintensief zijn 
en er behoefte bestaat aan de 
verwezenlijking van een stabiel 
regelgevingskader voor de lange termijn 
waarmee bedrijven milieutechnisch en 
economisch verstandige 
investeringsbeslissingen kunnen nemen, 
waarbij concurrentievervalsing absoluut 
vermeden moet worden,

Or. de

Amendement 23
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat investeringen in de 
energiesector uiterst kapitaalintensief zijn 
en er behoefte bestaat aan de 
verwezenlijking van een stabiel 
regelgevingskader voor de lange termijn 
waarmee bedrijven milieutechnisch en 
economisch verstandige 
investeringsbeslissingen kunnen nemen,

E. overwegende dat investeringen in de 
energiesector uiterst kapitaalintensief zijn 
en er behoefte bestaat aan de 
verwezenlijking van een stabiel 
regelgevingskader voor de lange termijn 
waarmee bedrijven milieutechnisch en 
economisch verstandige 
investeringsbeslissingen kunnen nemen, 
waarbij concurrentievervalsing absoluut 
vermeden moet worden,

Or. de

Amendement 24
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de ambitieuze 
emissiereductiedoelstellingen van de EU 
voor de lange termijn geplaatst moeten 
worden in de context van een mondiaal 
akkoord over klimaatverandering om de 
positieve bijdrage van de EU tot de 
internationale onderhandelingen te 
maximaliseren en het gevaar van 
koolstoflekkage en verlies aan 
concurrentiekracht voor het Europese 
bedrijfsleven te minimaliseren,

Or. en

Amendement 25
Herbert Reul, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat infrastructuren voor 
energie in de allereerste plaats via de 
energietarieven gefinancierd moeten 
worden; dat er echter ook behoefte aan EU-
financiering kan bestaan als markten alléén 
zulke investeringen niet kunnen opbrengen, 
iets wat vooral in de minst ontwikkelde 
regio's het geval kan zijn,

F. overwegende dat infrastructuren voor 
energienetwerken in de allereerste plaats 
via de energietarieven gefinancierd moeten 
worden; dat er echter ook behoefte aan EU-
financiering kan bestaan als markten alléén 
zulke investeringen niet kunnen opbrengen,

Or. de

Amendement 26
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat infrastructuren voor 
energie in de allereerste plaats via de 
energietarieven gefinancierd moeten 
worden; dat er echter ook behoefte aan EU-
financiering kan bestaan als markten alléén 
zulke investeringen niet kunnen opbrengen,
iets wat vooral in de minst ontwikkelde 
regio's het geval kan zijn,

F. overwegende dat infrastructuren voor 
energienetwerken in de allereerste plaats 
via de energietarieven gefinancierd moeten 
worden; dat er echter ook behoefte aan EU-
financiering kan bestaan als markten alléén 
zulke investeringen niet kunnen opbrengen,

Or. de

Amendement 27
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat infrastructuren voor 
energie in de allereerste plaats via de 
energietarieven gefinancierd moeten 
worden; dat er echter ook behoefte aan EU-
financiering kan bestaan als markten 
alléén zulke investeringen niet kunnen 
opbrengen, iets wat vooral in de minst 
ontwikkelde regio's het geval kan zijn,

F. overwegende dat infrastructuren voor 
energie in de allereerste plaats via de 
energietarieven gefinancierd moeten 
worden; dat er echter ook behoefte aan EU-
financiering kan bestaan om tot goed 
functionerende netwerken te komen 
waarmee de Europese energiemarkten 
opengebroken kunnen worden,

Or. en

Amendement 28
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat infrastructuren voor 
energie in de allereerste plaats via de 
energietarieven gefinancierd moeten 

F. overwegende dat infrastructuren voor 
energie in de allereerste plaats via de 
energietarieven gefinancierd moeten 
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worden; dat er echter ook behoefte aan EU-
financiering kan bestaan als markten alléén 
zulke investeringen niet kunnen opbrengen, 
iets wat vooral in de minst ontwikkelde 
regio's het geval kan zijn,

worden; dat er echter ook behoefte aan EU-
financiering kan bestaan als markten alléén 
zulke investeringen niet kunnen opbrengen, 
iets wat vooral in de minst ontwikkelde en 
verafgelegen regio's het geval kan zijn;

Or. el

Amendement 29
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat infrastructuren voor 
energie in de allereerste plaats via de 
energietarieven gefinancierd moeten 
worden; dat er echter ook behoefte aan 
EU-financiering kan bestaan als markten 
alléén zulke investeringen niet kunnen 
opbrengen, iets wat vooral in de minst 
ontwikkelde regio's het geval kan zijn,

F. overwegende dat infrastructuren voor 
energie in de allereerste plaats via de 
energietarieven gefinancierd moeten 
worden; dat er echter ook behoefte aan 
EU-steun kan bestaan als markten alléén 
zulke investeringen niet kunnen opbrengen, 
iets wat vooral in de minst ontwikkelde 
regio's het geval kan zijn;

Or. en

Amendement 30
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er in een duurzame en 
dynamische economie naar gestreefd moet 
worden de economische groei los te 
koppelen van het energieverbruik, met 
name door verhoging van de energie-
efficiency per geproduceerde eenheid,

H. overwegende dat er in een duurzame en 
dynamische economie naar gestreefd moet 
worden de economische groei los te 
koppelen van het energieverbruik,

Or. de
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Amendement 31
Niki Tzavela, Ioannis A. Tsoukalas, Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de Commissie in 
2009 ook aankondigde dat zij de mondiale 
LNG-situatie en eventuele lacunes in 
kaart wilde brengen om een LNG-
actieplan te formuleren,

Or. en

Amendement 32
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en -
besparingen alsmede de bevordering van 
energienetwerken, en dat zo'n strategie 
dient uit te monden in een geringere 
afhankelijkheid van ingevoerde energie en 
een grotere binnenlandse energieproductie;

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en -
besparingen en de ontwikkeling van 
nieuwe en duurzame vormen van energie
alsmede de bevordering van gekoppelde, 
geïntegreerde en interoperabele
energienetwerken, en dat zo'n strategie 
dient uit te monden in een geringere 
afhankelijkheid van ingevoerde energie en 
een grotere binnenlandse duurzame-
energieproductie;

Or. en
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Amendement 33
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en -
besparingen alsmede de bevordering van 
energienetwerken, en dat zo'n strategie 
dient uit te monden in een geringere 
afhankelijkheid van ingevoerde energie en 
een grotere binnenlandse energieproductie;

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon en het aparte hoofdstuk over 
energie te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en -
besparingen en de ontwikkeling van 
nieuwe en duurzame vormen van energie
alsmede de bevordering en onderlinge 
koppeling van energienetwerken, en dat 
zo'n strategie dient uit te monden in een 
geringere afhankelijkheid van ingevoerde 
energie en een grotere binnenlandse 
energieproductie;

Or. el

Amendement 34
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en -
besparingen alsmede de bevordering van 
energienetwerken, en dat zo'n strategie 
dient uit te monden in een geringere 
afhankelijkheid van ingevoerde energie en 
een grotere binnenlandse energieproductie;

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, terugdringing van 
emissie van broeikasgassen door 
bevordering van alle vormen van 
koolstofarme energieproductie, energie-
efficiëntie en -besparingen alsmede de 
bevordering van energienetwerken, en dat 
zo'n strategie dient uit te monden in een 
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geringere afhankelijkheid van ingevoerde 
energie en een grotere binnenlandse 
energieproductie;

Or. en

Amendement 35
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en -
besparingen alsmede de bevordering van 
energienetwerken, en dat zo'n strategie 
dient uit te monden in een geringere 
afhankelijkheid van ingevoerde energie en 
een grotere binnenlandse energieproductie;

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen in het 
kader van duurzame energieproductie,
energie-efficiëntie en -besparingen alsmede 
de bevordering van energienetwerken, en 
dat zo'n strategie dient uit te monden in een 
geringere afhankelijkheid van ingevoerde 
energie en een grotere binnenlandse 
energieproductie;

Or. en

Amendement 36
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt ten bate van de 



AM\829930NL.doc 19/110 PE448.780v01-00

NL

energievoorziening, energie-efficiëntie en -
besparingen alsmede de bevordering van 
energienetwerken, en dat zo'n strategie 
dient uit te monden in een geringere 
afhankelijkheid van ingevoerde energie en 
een grotere binnenlandse 
energieproductie;

consumenten, continuïteit van de 
energievoorziening, duurzaamheid, 
concurrerendheid, energie-efficiency en -
besparingen alsmede de bevordering van 
energienetwerken, en dat zo'n strategie 
dient uit te monden in een geringere 
afhankelijkheid van ingevoerde energie en 
een grotere inheemse energieproductie;

Or. en

Amendement 37
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en -
besparingen alsmede de bevordering van 
energienetwerken, en dat zo'n strategie 
dient uit te monden in een geringere 
afhankelijkheid van ingevoerde energie en 
een grotere binnenlandse energieproductie;

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, betaalbare energieprijzen,
continuïteit van de energievoorziening, 
energie-efficiëntie en -besparingen alsmede 
de bevordering van energienetwerken, en 
dat zo'n strategie dient uit te monden in een 
geringere afhankelijkheid van ingevoerde 
energie en een grotere binnenlandse 
energieproductie met behoud van 
toegenomen concurrentiekracht en 
industriële groei;

Or. en

Amendement 38
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en -
besparingen alsmede de bevordering van 
energienetwerken, en dat zo'n strategie 
dient uit te monden in een geringere 
afhankelijkheid van ingevoerde energie en 
een grotere binnenlandse energieproductie;

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, duurzaamheid,
energie-efficiëntie en -besparingen alsmede 
de bevordering van energienetwerken, en 
dat zo'n strategie dient uit te monden in een 
geringere afhankelijkheid van ingevoerde 
energie en een grotere binnenlandse 
energieproductie, met name uit 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 39
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en -
besparingen alsmede de bevordering van 
energienetwerken, en dat zo'n strategie 
dient uit te monden in een geringere 
afhankelijkheid van ingevoerde energie en 
een grotere binnenlandse energieproductie;

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie 
voor de toekomst naar gestreefd moet 
worden de doelen van het Verdrag van 
Lissabon te bereiken, namelijk één 
energiemarkt, continuïteit van de 
energievoorziening, duurzaamheid,
energie-efficiëntie en -besparingen alsmede 
de bevordering van energienetwerken, en 
dat zo'n strategie dient uit te monden in een 
geringere afhankelijkheid van ingevoerde 
energie en een grotere binnenlandse 
energieproductie, met name uit 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en
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Amendement 40
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van oordeel dat er bij iedere 
strategie voor de toekomst naar gestreefd 
moet worden de doelen van het Verdrag 
van Lissabon te bereiken, namelijk 
volledige werkgelegenheid, sociale 
vooruitgang en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu; stelt dat het 
energiebeleid van de EU ook betrekking 
moet hebben op sociale uitsluiting en 
moet bijdragen tot de economische, 
sociale en territoriale samenhang;

Or. en

Amendement 41
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie in haar 
voorstellen voor een Europees 
energiebeleid aan te geven hoe het beleid 
zal bijdragen tot verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Protocol 
betreffende de diensten van algemeen 
belang en met name een hoog niveau van 
kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid, 
gelijke behandeling en de bevordering van 
de algemene toegang en van de rechten 
van de gebruiker;

Or. en
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Amendement 42
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. is van oordeel dat er bij iedere 
strategie voor de toekomst naar gestreefd 
moet worden de doelen van het Verdrag 
van Lissabon te bereiken, namelijk 
volledige werkgelegenheid, sociale 
vooruitgang en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu; stelt dat het 
Europese energiebeleid betrekking moet 
hebben op sociale uitsluiting en moet 
bijdragen tot de economische, sociale en 
territoriale samenhang;

Or. en

Amendement 43
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de voorgestelde 
strategie bovenal moet worden uitgevoerd 
in een geest van solidariteit en 
verantwoordelijkheidsbesef waarbij geen 
enkele lidstaat kan achterblijven of 
geïsoleerd raken en waarbij alle lidstaten 
zich onderling inzetten voor continuïteit 
in de energievoorziening; wijst erop dat 
een speciaal hoofdstuk over energie 
(artikel 194 VWEU) werd opgenomen dat 
een solide basis biedt voor maatregelen 
van de Unie uitgaande van de 
communautaire methode;

3. onderstreept dat de voorgestelde 
strategie ook moet worden uitgevoerd in 
een geest van solidariteit en 
verantwoordelijkheidsbesef; 

Or. de
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Amendement 44
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de voorgestelde 
strategie bovenal moet worden uitgevoerd 
in een geest van solidariteit en 
verantwoordelijkheidsbesef waarbij geen 
enkele lidstaat kan achterblijven of 
geïsoleerd raken en waarbij alle lidstaten 
zich onderling inzetten voor continuïteit 
in de energievoorziening; wijst erop dat 
een speciaal hoofdstuk over energie 
(artikel 194 VWEU) werd opgenomen dat 
een solide basis biedt voor maatregelen 
van de Unie uitgaande van de 
communautaire methode;

3. onderstreept dat de voorgestelde 
strategie ook moet worden uitgevoerd in 
een geest van solidariteit en 
verantwoordelijkheidsbesef; 

Or. de

Amendement 45
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de voorgestelde 
strategie bovenal moet worden uitgevoerd 
in een geest van solidariteit en 
verantwoordelijkheidsbesef waarbij geen 
enkele lidstaat kan achterblijven of 
geïsoleerd raken en waarbij alle lidstaten 
zich onderling inzetten voor continuïteit in 
de energievoorziening; wijst erop dat een 
speciaal hoofdstuk over energie (artikel 
194 VWEU) werd opgenomen dat een 
solide basis biedt voor maatregelen van de 
Unie uitgaande van de communautaire 

3. onderstreept, overeenkomstig het 
beginsel van wederkerigheid, dat voor het 
eerst in het verdrag is opgenomen, dat de 
voorgestelde strategie bovenal moet 
worden uitgevoerd in een geest van 
solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef 
waarbij geen enkele lidstaat kan 
achterblijven of geïsoleerd raken en 
waarbij alle lidstaten zich onderling 
inzetten voor continuïteit in de 
energievoorziening; wijst erop dat een 
speciaal hoofdstuk over energie (artikel 
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methode; 194 VWEU) werd opgenomen dat een 
solide basis biedt voor maatregelen van de 
Unie uitgaande van de communautaire 
methode;

Or. el

Amendement 46
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. beklemtoont dat de voorgestelde 
strategie op gediversifieerde 
energieproductie gericht moet zijn, met 
inbegrip van hernieuwbare energie en 
efficiënte en concurrerende conventionele 
en nucleaire energieopwekking, teneinde 
de drieledige doelstelling duurzaamheid, 
voorzieningszekerheid en 
concurrerendheid te realiseren;

Or. en

Amendement 47
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan
een energiebeleidsvisie voor de lange 
termijn, aangevuld door exacte en 
uitgebreide actieprogramma's voor de korte 
termijn waarmee naar deze doelen kan 
worden toegewerkt;

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een volkomen duurzame
energiebeleidsvisie voor de lange termijn 
met de emissiereductiedoelstelling voor 
2050 als overkoepelend doel, aangevuld 
door exacte en uitgebreide 
actieprogramma's voor de korte termijn 
waarmee naar een volledig op energie-
efficiëntie en duurzame energiebronnen 
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gebaseerde economie als doel voor 2050
kan worden toegewerkt;

Or. en

Amendement 48
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een energiebeleidsvisie voor de lange 
termijn, aangevuld door exacte en 
uitgebreide actieprogramma's voor de korte 
termijn waarmee naar deze doelen kan 
worden toegewerkt;

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een energiebeleidsvisie voor de lange 
termijn met de emissiereductiedoelstelling 
voor 2050 als overkoepelend doel, 
aangevuld door exacte en uitgebreide 
actieprogramma's voor de korte termijn 
waarmee naar deze doelen kan worden 
toegewerkt;

Or. en

Amendement 49
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een energiebeleidsvisie voor de lange 
termijn, aangevuld door exacte en 
uitgebreide actieprogramma's voor de korte 
termijn waarmee naar deze doelen kan 
worden toegewerkt;

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een duurzame energiebeleidsvisie voor de 
lange termijn, aangevuld door exacte en 
uitgebreide actieprogramma's voor de korte 
termijn waarmee naar een volledig op 
energie-efficiëntie en duurzame 
energiebronnen gebaseerde economie als 
doel voor 2050 kan worden toegewerkt;

Or. en
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Amendement 50
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft 
aan een energiebeleidsvisie voor de lange 
termijn, aangevuld door exacte en 
uitgebreide actieprogramma's voor de korte 
termijn waarmee naar deze doelen kan 
worden toegewerkt;

4. benadrukt dat de Unie zich een volledig 
op duurzame energiebronnen gebaseerde 
economie in 2050 als langetermijndoel 
moet stellen, aangevuld door exacte en 
uitgebreide actieprogramma's voor de korte 
termijn waarmee naar deze doelen kan 
worden toegewerkt;

Or. en

Amendement 51
Niki Tzavela, Ioannis A. Tsoukalas, Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een energiebeleidsvisie voor de lange 
termijn, aangevuld door exacte en 
uitgebreide actieprogramma's voor de korte 
termijn waarmee naar deze doelen kan 
worden toegewerkt;

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een energiebeleidsvisie voor de lange 
termijn, aangevuld door exacte en 
uitgebreide actieprogramma's voor de korte 
en middellange termijn waarmee naar deze 
doelen kan worden toegewerkt;

Or. en

Amendement 52
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een energiebeleidsvisie voor de lange 

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een energiebeleidsvisie voor 2050, 
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termijn, aangevuld door exacte en 
uitgebreide actieprogramma's voor de korte 
termijn waarmee naar deze doelen kan 
worden toegewerkt;

aangevuld door exacte en uitgebreide 
actieprogramma's voor de korte termijn 
waarmee naar deze doelen kan worden 
toegewerkt;

Or. en

Amendement 53
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een energiebeleidsvisie voor de lange 
termijn, aangevuld door exacte en 
uitgebreide actieprogramma's voor de korte 
termijn waarmee naar deze doelen kan 
worden toegewerkt;

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een energiebeleidsvisie voor 2050, 
aangevuld door exacte en uitgebreide 
actieprogramma's voor de korte termijn 
waarmee naar deze doelen kan worden 
toegewerkt;

Or. en

Amendement 54
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt aan op planning van stappen 
in de richting van een Europese 
Energiegemeenschap, die onder meer 
nauwe samenwerking inzake 
energienetwerken, Europese financiering 
van nieuwe energietechnologieën en 
oprichting van gezamenlijke 
gasaankoopbedrijven inhoudt; de 
Europese Energiegemeenschap heeft, 
zonder dat direct al het Verdrag van 
Lissabon wordt gewijzigd, ten doel dat we 
de huidige versnippering van het 
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Europese energiebeleid te boven komen 
en dat de Unie internationaal een sterke 
stem in energiekwesties krijgt;

Or. en

Amendement 55
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van oordeel dat de EU met het 
oog op decarbonisering behoefte heeft 
aan een energiestrategie die alle 
koolstofarme energiebronnen omvat, 
waaronder hernieuwbare energiebronnen, 
kernenergie en CCS; stelt in dit verband 
dat alle beschikbare financiële 
instrumenten, inclusief Euratom-
leningen, voor koolstofarme energie 
moeten worden ingezet;

Or. fr

Amendement 56
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie een 
gemeenschappelijke benadering voor te 
stellen om de externe kosten van sectoren 
die buiten de emissierechtenhandel vallen 
te internaliseren, bijvoorbeeld met behulp 
van een in de gehele EU geldende 
koolstoftaks; dringt in dat verband aan op 
herziening van de richtlijn inzake 
energiebelasting;
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Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat de EU een sociale 
markteconomie is en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de 
energiearmoede te bestrijden; 

Or. ro

Amendement 58
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verklaart met nadruk dat de afronding 
van de interne Europese energiemarkt 
absoluut noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de EU; is van 
oordeel dat een en ander moet stoelen op
een duidelijk rechtskader waarbij de 
wetgeving strikt gehandhaafd wordt en de 
Commissie zo nodig meer lidstaten voor 
het Europees Hof van Justitie wegens 
inbreuken vervolgt dan vroeger;

5. verklaart met nadruk dat de afronding 
van de interne Europese energiemarkt 
absoluut noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de EU; is van 
oordeel dat hiervoor een duidelijk 
rechtskader bestaat, dat nu in de praktijk 
moet worden toegepast;

Or. de
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Amendement 59
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verklaart met nadruk dat de afronding 
van de interne Europese energiemarkt 
absoluut noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de EU; is van 
oordeel dat een en ander moet stoelen op
een duidelijk rechtskader waarbij de 
wetgeving strikt gehandhaafd wordt en de 
Commissie zo nodig meer lidstaten voor 
het Europees Hof van Justitie wegens 
inbreuken vervolgt dan vroeger;

5. verklaart met nadruk dat de afronding 
van de interne Europese energiemarkt 
absoluut noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de EU; is van 
oordeel dat hiervoor een duidelijk 
rechtskader bestaat, dat nu in de praktijk 
moet worden toegepast;

Or. de

Amendement 60
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van oordeel dat de EU 
symmetrisch moet reageren op het 
energiebeleid van derde landen, met name 
invloedrijke partners, door 
buitenlandspolitieke en diplomatieke 
ondersteuning van haar eigen 
energiebeleid;

Or. pl
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Amendement 61
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket snel ten 
uitvoer te leggen;

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket in alle 27 
lidstaten snel en op de juiste wijze ten 
uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 62
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket snel ten 
uitvoer te leggen;

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket in alle 27 
lidstaten snel en op de juiste wijze ten 
uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 63
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket snel ten 
uitvoer te leggen;

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket in alle 27 
lidstaten snel en op de juiste wijze ten 
uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 64
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket snel ten 
uitvoer te leggen;

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket in alle 
lidstaten snel en op de juiste wijze ten 
uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 65
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
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energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket snel ten 
uitvoer te leggen;

energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket in elke 
lidstaat snel, volledig en nauwgezet ten 
uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 66
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket snel ten 
uitvoer te leggen;

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket en het
energie-efficiëntiepakket snel ten uitvoer 
te leggen;

Or. en

Amendement 67
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen;
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket snel ten 
uitvoer te leggen;

6. onderstreept de noodzaak volledig 
uitvoering te geven aan de huidige EU-
wetgeving op energiegebied en de 
energiedoelstellingen van de EU te halen; 
acht het eveneens noodzakelijk de regels 
van het derde energiepakket stipt ten 
uitvoer te leggen;

Or. de
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Amendement 68
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van oordeel dat de hoge 
vertegenwoordiger voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid overeenkomstig 
haar mandaat en de voor het Europees 
Parlement gedane beloften sterke steun 
moet geven aan het energiebeleid van de 
EU, met inbegrip van specifieke projecten 
en investeringen ter versterking van de 
voorzieningszekerheid;

Or. pl

Amendement 69
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is van mening dat de EU zich aan de 
letter van de wet moet houden en deze 
moet handhaven met energiesolidariteit 
en eerbiediging van de mededingings- en 
internemarktregels als uitgangspunten, en 
niet moet wijken voor het eigenbelang van 
bepaalde Europese landen, met name die 
welke geen aardgas op de Europese markt 
afzetten; 

Or. pl
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Amendement 70
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie, wanneer een 
reactie van de lidstaten mocht uitblijven, 
als uiteindelijke maatregel te overwegen 
de huidige richtlijnen in de vorm van 
verordeningen opnieuw voor te leggen om 
zeker te zijn van een volledige, directe 
toepassing op de gehele interne markt;

Schrappen

Or. de

Amendement 71
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie, wanneer een 
reactie van de lidstaten mocht uitblijven, 
als uiteindelijke maatregel te overwegen 
de huidige richtlijnen in de vorm van 
verordeningen opnieuw voor te leggen om 
zeker te zijn van een volledige, directe 
toepassing op de gehele interne markt;

Schrappen

Or. en

Amendement 72
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie, wanneer een 
reactie van de lidstaten mocht uitblijven, 
als uiteindelijke maatregel te overwegen 
de huidige richtlijnen in de vorm van 
verordeningen opnieuw voor te leggen om 
zeker te zijn van een volledige, directe 
toepassing op de gehele interne markt;

Schrappen

Or. de

Amendement 73
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie, wanneer een 
reactie van de lidstaten mocht uitblijven, 
als uiteindelijke maatregel te overwegen 
de huidige richtlijnen in de vorm van 
verordeningen opnieuw voor te leggen om 
zeker te zijn van een volledige, directe 
toepassing op de gehele interne markt;

7. verzoekt de Commissie en de andere 
betrokken Europese instellingen erop toe 
te zien dat de huidige richtlijnen door de 
lidstaten volledig en juist ten uitvoer 
worden gelegd en in nationaal recht 
worden omgezet;

Or. en

Amendement 74
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat het beleid van 
ontvlechting en deregulering van de 
Europese energiemarkten moet worden 
voortgezet omwille van de concurrentie en 
een energieaanbod tegen een zo laag 
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mogelijke prijs;

Or. en

Amendement 75
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. beklemtoont dat de Europese 
elektriciteitscentrales gegarandeerd 
brandstof geleverd moeten krijgen, 
waarvoor een industriebeleid nodig is dat 
langetermijninvesteringen in de 
elektriciteitsproductie in de EU bevordert; 
verzoekt de Commissie in dat verband te 
overwegen een aanvullend 
marktmechanisme in te voeren waarmee 
een beter evenwicht kan worden bereikt 
tussen stroomvraag en -aanbod, 
gebaseerd op de verplichting voor de 
Europese stroomproducenten om 
capaciteiten aan te houden die afgestemd 
zijn op hun klantenkring; 

Or. fr

Amendement 76
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst een nadrukkelijker rol voor de 
energiemarktregulators en voor de 
samenwerking tussen de nationale 
regulators en de Commissie, vooral ten 
aanzien van de klein- en 
grootverbruiksmarkten; constateert dat, 

8. wenst een nadrukkelijker rol voor de 
samenwerking tussen de nationale 
bevoegde instanties, vooral ten aanzien 
van de klein- en grootverbruiksmarkten; 
wijst erop dat ACER en ENTSO eerst op 
reguliere wijze aan het werk moeten gaan 
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mochten de bevoegdheden van ACER en 
het ENTSO onvoldoende zijn voor de 
verwezenlijking van meer geïntegreerde 
regionale en Europese energiemarkten, een 
wijziging van hun mandaten wellicht 
noodzakelijk zal zijn;

voordat ze extra taken toebedeeld krijgen; 
constateert dat, mocht uit een grondige 
evaluatie blijken dat de bevoegdheden van 
ACER onvoldoende zijn voor de 
verwezenlijking van meer geïntegreerde 
regionale en Europese energiemarkten, 
wellicht overwogen moet worden zijn 
mandaat te wijzigen;

Or. de

Amendement 77
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst een nadrukkelijker rol voor de 
energiemarktregulators en voor de 
samenwerking tussen de nationale 
regulators en de Commissie, vooral ten 
aanzien van de klein- en 
grootverbruiksmarkten; constateert dat, 
mochten de bevoegdheden van ACER en 
het ENTSO onvoldoende zijn voor de 
verwezenlijking van meer geïntegreerde 
regionale en Europese energiemarkten, een 
wijziging van hun mandaten wellicht 
noodzakelijk zal zijn;

8. wenst een nadrukkelijker rol voor de 
energiemarktregulators en voor de 
samenwerking tussen de nationale 
regulators en mededingingsautoriteiten en 
de Commissie, vooral ten aanzien van de 
klein- en grootverbruiksmarkten; 
constateert dat, mochten de bevoegdheden 
van ACER en het ENTSO onvoldoende 
zijn voor de verwezenlijking van meer 
geïntegreerde regionale en Europese 
energiemarkten, een wijziging van hun 
mandaten wellicht noodzakelijk zal zijn; 
verzoekt de Commissie en ACER 
voorstellen te formuleren voor een 
sterkere inbreng van belanghebbenden als 
milieuorganisaties, mkb, vakbonden, 
consumentenorganisaties, 
vertegenwoordigers van lagere-
inkomensgroepen en lagere overheden;

Or. en
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Amendement 78
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst een nadrukkelijker rol voor de 
energiemarktregulators en voor de 
samenwerking tussen de nationale 
regulators en de Commissie, vooral ten 
aanzien van de klein- en 
grootverbruiksmarkten; constateert dat, 
mochten de bevoegdheden van ACER en 
het ENTSO onvoldoende zijn voor de 
verwezenlijking van meer geïntegreerde 
regionale en Europese energiemarkten, 
een wijziging van hun mandaten wellicht 
noodzakelijk zal zijn;

8. wenst een nadrukkelijker rol voor de 
energiemarktregulators en voor de 
samenwerking tussen de nationale 
regulators en de Commissie, vooral ten 
aanzien van de klein- en 
grootverbruiksmarkten; verlangt dat de 
Commissie al het mogelijke doet om te 
bereiken dat ACER en ENTSO hun taken 
efficiënt kunnen vervullen;

Or. en

Amendement 79
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst een nadrukkelijker rol voor de 
energiemarktregulators en voor de 
samenwerking tussen de nationale 
regulators en de Commissie, vooral ten 
aanzien van de klein- en 
grootverbruiksmarkten; constateert dat, 
mochten de bevoegdheden van ACER en 
het ENTSO onvoldoende zijn voor de 
verwezenlijking van meer geïntegreerde 
regionale en Europese energiemarkten, een 
wijziging van hun mandaten wellicht 
noodzakelijk zal zijn;

8. wenst een nadrukkelijker rol voor de 
energiemarktregulators en voor de 
samenwerking tussen de nationale 
regulators en de Commissie, vooral ten 
aanzien van de klein- en 
grootverbruiksmarkten; constateert dat, 
mochten de bevoegdheden van ACER 
onvoldoende zijn voor de verwezenlijking 
van meer geïntegreerde regionale en 
Europese energiemarkten, een wijziging 
van zijn mandaat wellicht noodzakelijk zal 
zijn;

Or. de
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Amendement 80
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wenst een nadrukkelijker rol voor de 
energiemarktregulators en voor de 
samenwerking tussen de nationale 
regulators en de Commissie, vooral ten 
aanzien van de klein- en 
grootverbruiksmarkten; constateert dat, 
mochten de bevoegdheden van ACER en 
het ENTSO onvoldoende zijn voor de 
verwezenlijking van meer geïntegreerde 
regionale en Europese energiemarkten, 
een wijziging van hun mandaten wellicht 
noodzakelijk zal zijn;

8. wenst een nadrukkelijker rol voor de 
energiemarktregulators en voor de 
samenwerking tussen de nationale 
regulators en de Commissie, vooral ten 
aanzien van de klein- en 
grootverbruiksmarkten; constateert dat, 
mochten de bevoegdheden van ACER en 
het ENTSO onvoldoende zijn voor de 
verwezenlijking van een geïntegreerde 
Europese energiemarkt, een wijziging van 
hun mandaten wellicht noodzakelijk zal 
zijn;

Or. en

Amendement 81
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat, om te voorkomen dat 
dominante gevestigde leveranciers met 
een machtspositie de opening van de 
markt tegenwerken, het zaak is de 
ontwikkeling van nieuwe marktmodellen 
te ontwikkelen, bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om tegelijkertijd met 
verschillende leveranciers contracten te 
sluiten;

Or. en
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Amendement 82
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. beklemtoont dat de consumenten 
slechts dan volledig van de interne 
energiemarkt van de EU kunnen 
profiteren als de grootverbruiksmarkten 
goed functioneren;

Or. en

Amendement 83
Ivari Padar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt vast dat er behoefte is aan meer 
transparantie op de grootverbruiksmarkten; 
is er in dit verband verheugd over dat de 
Commissie heeft aangekondigd met een 
voorstel te komen over transparantie en 
integriteit op de energiehandelsmarkten;

9. benadrukt dat er behoefte is aan meer 
transparantie op de grootverbruiksmarkten 
en wijst erop dat het ontbreekt aan 
consistent toezicht op de 
grootverbruiksmarkten; is er in dit 
verband verheugd over dat de Commissie 
heeft aangekondigd met een voorstel te 
komen over transparantie en integriteit op 
de energiehandelsmarkten; beklemtoont 
dat met het oog hierop in beginsel één 
toezichthouder verantwoordelijk moet zijn 
voor energie- en emissiehandel op 
nationaal niveau, in nauwe 
samenwerking met andere autoriteiten 
van die lidstaat en vergelijkbare instanties 
van andere lidstaten;

Or. en
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Amendement 84
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt vast dat er behoefte is aan meer 
transparantie op de grootverbruiksmarkten; 
is er in dit verband verheugd over dat de 
Commissie heeft aangekondigd met een 
voorstel te komen over transparantie en 
integriteit op de energiehandelsmarkten;

9. beklemtoont dat er behoefte is aan meer 
transparantie op de grootverbruiksmarkten, 
vooral ten aanzien van de financiële 
producten die op de energiemarkt 
verhandeld worden; is er in dit verband 
verheugd over dat de Commissie heeft 
aangekondigd met een voorstel te komen 
over transparantie en integriteit op de 
energiehandelsmarkten;

Or. en

Amendement 85
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is ontevreden over het ontbreken 
van werkelijke mededinging op de 
kleinverbruiksmarkt in vrijwel alle 
lidstaten; wijst op de talrijke 
belemmeringen voor echte vooruitgang op 
de kleinverbruiksmarkten, zoals sterke 
marktconcentratie, gereguleerde 
consumentenprijzen, zwakke 
consumentenrechten, gebrek aan 
transparantie, enz.; wijst erop dat de 
Europese consument door de ontbrekende 
concurrentie meer betaalt voor slechtere 
dienstverlening;

Or. en
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Amendement 86
Ivari Padar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat de meeste 
uitwisselingen van energie los van elkaar 
staan en louter in nationaal verband 
plaatsvinden; wijst er voorts op dat het 
derde pakket niet ingaat op energie-
uitwisseling en evenmin op toezicht op 
energie-uitwisseling tussen landen; 
verzoekt de Commissie iets aan deze 
tekortkomingen te doen;

Or. en

Amendement 87
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op het belang van efficiënte 
intraday-markets in geheel Europa om de 
toenemende omvang van windenergie te 
kunnen beheren;

Or. en

Amendement 88
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op het belang van efficiënte 
intraday-markets in geheel Europa om de 



PE448.780v01-00 44/110 AM\829930NL.doc

NL

toenemende omvang van windenergie te 
kunnen beheren;

Or. en

Amendement 89
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt erop aan 
dat in 2010 een tweede onderzoek van de 
energiesector wordt gelanceerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 90
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt erop aan 
dat in 2010 een tweede onderzoek van de 
energiesector wordt gelanceerd;

Schrappen

Or. de

Amendement 91
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt erop aan 
dat in 2010 een tweede onderzoek van de 
energiesector wordt gelanceerd;

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt erop aan 
dat in 2012 een tweede onderzoek van de 
energiesector wordt gelanceerd, dat met 
name een uitvoerige en omvattende 
evaluatie moet behelzen van het 
functioneren van de interne markt en de 
invloed daarvan op investeringen, 
werkgelegenheid, hernieuwbare 
energiebronnen en terugdringing van 
CO2-uitstoot, consumenten en lagere-
inkomensgroepen;

Or. en

Amendement 92
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt erop aan 
dat in 2010 een tweede onderzoek van de 
energiesector wordt gelanceerd;

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt aan op een 
uitvoerige en omvattende evaluatie moet 
behelzen van het functioneren van de 
interne markt en de invloed daarvan op 
investeringen, werkgelegenheid, 
hernieuwbare energiebronnen, 
terugdringing van CO2-uitstoot, 
consumenten en lagere-
inkomensgroepen;

Or. en

Amendement 93
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt erop aan 
dat in 2010 een tweede onderzoek van de 
energiesector wordt gelanceerd;

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt erop aan 
dat in 2012 een tweede onderzoek van de 
energiesector wordt gelanceerd, mochten 
er serieuze tekenen zijn die op 
grootschalig marktmisbruik wijzen;

Or. en

Amendement 94
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt erop aan 
dat in 2010 een tweede onderzoek van de 
energiesector wordt gelanceerd;

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt erop aan 
dat in 2013 een tweede onderzoek van de 
energiesector wordt gelanceerd;

Or. en

Amendement 95
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt erop aan 
dat in 2010 een tweede onderzoek van de 
energiesector wordt gelanceerd;

10. herinnert aan het sectoronderzoek van 
de Commissie van 2005; dringt erop aan 
dat in 2018 een tweede onderzoek van de 
energiesector wordt gelanceerd;

Or. de
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Amendement 96
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie jaarlijks een 
topbijeenkomst te organiseren met 
vertegenwoordigers van de in 
energievraagstukken gespecialiseerde 
commissies van de nationale parlementen 
en leden van het Europees Parlement over 
het beleid, de wetgeving en andere 
daarmee verband houdende kwesties op 
energiegebied op EU-niveau, teneinde het 
wederzijdse begrip te vergroten;

11. is voorstander van een speciale zitting 
van de Europese Raad, gewijd aan 
energiebeleid;

Or. en

Amendement 97
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie jaarlijks een 
topbijeenkomst te organiseren met 
vertegenwoordigers van de in 
energievraagstukken gespecialiseerde 
commissies van de nationale parlementen 
en leden van het Europees Parlement over 
het beleid, de wetgeving en andere 
daarmee verband houdende kwesties op 
energiegebied op EU-niveau, teneinde het 
wederzijdse begrip te vergroten;

11. vraagt de Commissie jaarlijks een 
topbijeenkomst te organiseren met 
vertegenwoordigers van de in 
energievraagstukken gespecialiseerde 
commissies van de nationale parlementen 
en leden van het Europees Parlement over 
het beleid, de wetgeving en andere 
daarmee verband houdende kwesties op 
energiegebied op EU-niveau, teneinde het 
wederzijdse begrip te vergroten; wenst dat 
deskundigen en vertegenwoordigers van 
de energiesector voor deze bijeenkomsten 
worden uitgenodigd;

Or. en
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Amendement 98
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie jaarlijks een 
topbijeenkomst te organiseren met 
vertegenwoordigers van de in 
energievraagstukken gespecialiseerde 
commissies van de nationale parlementen 
en leden van het Europees Parlement over 
het beleid, de wetgeving en andere 
daarmee verband houdende kwesties op 
energiegebied op EU-niveau, teneinde het 
wederzijdse begrip te vergroten;

11. vraagt de Commissie jaarlijks een 
topbijeenkomst te organiseren met 
vertegenwoordigers van de in 
energievraagstukken gespecialiseerde 
commissies van de nationale parlementen 
en leden van het Europees Parlement, en 
met inbreng van de energiesector, over het 
beleid, de wetgeving en andere daarmee 
verband houdende kwesties op 
energiegebied op EU-niveau, teneinde het 
wederzijdse begrip te vergroten;

Or. en

Amendement 99
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern, de EU omspannend 
elektriciteitsnetwerk een gevaar kan 
betekenen voor het streven van de EU om 
vóór 2020 20% van het energieverbruik 
uit hernieuwbare energiebronnen te 
halen, en voor het bereiken van de 
energie-efficiencydoelstellingen; is er 
daarom verheugd over dat de 
energiestrategie zich in de eerste plaats 
richt op de infrastructuur die de 
ontwikkeling van de gehele EU 
omspannende geïntegreerde netwerken 
moet bevorderen;

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern, de EU omspannend 
elektriciteitsnetwerk een gevaar kan 
betekenen voor de voorzieningszekerheid 
en het bereiken van de doelstellingen van 
de energiestrategie 2020 van de EU en de 
energie-efficiencydoelstellingen; is er 
daarom verheugd over dat de 
energiestrategie zich in de eerste plaats 
richt op de infrastructuur die de 
ontwikkeling van de gehele EU 
omspannende geïntegreerde netwerken 
moet bevorderen;



AM\829930NL.doc 49/110 PE448.780v01-00

NL

Or. ro

Amendement 100
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern, de EU omspannend 
elektriciteitsnetwerk een gevaar kan 
betekenen voor het streven van de EU om 
vóór 2020 20% van het energieverbruik 
uit hernieuwbare energiebronnen te 
halen, en voor het bereiken van de 
energie-efficiencydoelstellingen; is er 
daarom verheugd over dat de 
energiestrategie zich in de eerste plaats 
richt op de infrastructuur die de 
ontwikkeling van de gehele EU 
omspannende geïntegreerde netwerken 
moet bevorderen;

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern en intelligent, de EU 
omspannend elektriciteitsnetwerk een 
gevaar kan betekenen voor het bereiken 
van het streefcijfer van 20% energie uit 
duurzame bronnen en 20% energie-
efficiëntie in 2020 en van het streefcijfer 
van 80-95% vermindering van 
broeikasgassen; is er daarom verheugd 
over dat de energiestrategie zich in de 
eerste plaats richt op de infrastructuur die 
de ontwikkeling van de gehele EU 
omspannende geïntegreerde netwerken 
moet bevorderen;

Or. en

Amendement 101
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern, de EU omspannend 
elektriciteitsnetwerk een gevaar kan 
betekenen voor het streven van de EU om 
vóór 2020 20% van het energieverbruik uit 
hernieuwbare energiebronnen te halen, en 
voor het bereiken van de energie-
efficiencydoelstellingen; is er daarom 

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern, de EU omspannend 
elektriciteitsnetwerk een gevaar kan 
betekenen voor het streven van de EU om 
vóór 2020 20% van het energieverbruik uit 
hernieuwbare energiebronnen te halen, en 
voor het bereiken van de energie-
efficiencydoelstellingen; is er daarom 
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verheugd over dat de energiestrategie zich 
in de eerste plaats richt op de infrastructuur 
die de ontwikkeling van de gehele EU 
omspannende geïntegreerde netwerken 
moet bevorderen;

verheugd over dat de energiestrategie zich 
in de eerste plaats richt op de infrastructuur 
die de ontwikkeling van de gehele EU 
omspannende geïntegreerde netwerken 
moet bevorderen; stelt dat voor de 
ontwikkeling van deze infrastructuur een 
uitvoerige kosten-batenanalyse nodig is, 
alsmede een onderzoek naar de 
haalbaarheid in het huidige 
investeringsklimaat;

Or. en

Amendement 102
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern, de EU omspannend 
elektriciteitsnetwerk een gevaar kan 
betekenen voor het streven van de EU om 
vóór 2020 20% van het energieverbruik uit 
hernieuwbare energiebronnen te halen, en 
voor het bereiken van de energie-
efficiencydoelstellingen; is er daarom 
verheugd over dat de energiestrategie zich 
in de eerste plaats richt op de infrastructuur 
die de ontwikkeling van de gehele EU 
omspannende geïntegreerde netwerken 
moet bevorderen;

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern, de EU omspannend 
elektriciteitsnetwerk een gevaar kan 
betekenen voor de EU-klimaatdoelstelling 
van 20%, het streven van de EU om vóór 
2020 20% van het energieverbruik uit 
hernieuwbare energiebronnen te halen, en 
voor het bereiken van de energie-
efficiencydoelstelling; is er daarom 
verheugd over dat de energiestrategie zich 
in de eerste plaats richt op intelligente en 
moderne infrastructuur, energie-efficiëntie 
en hernieuwbare energiebronnen om de 
ontwikkeling van de gehele EU 
omspannende geïntegreerde netwerken te
bevorderen die nodig zijn om het 
langetermijndoel van minder 
broeikasgasuitstoot in 2050 te bereiken;

Or. en
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Amendement 103
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern, de EU omspannend 
elektriciteitsnetwerk een gevaar kan 
betekenen voor het streven van de EU om 
vóór 2020 20% van het energieverbruik 
uit hernieuwbare energiebronnen te 
halen, en voor het bereiken van de 
energie-efficiencydoelstellingen; is er 
daarom verheugd over dat de 
energiestrategie zich in de eerste plaats 
richt op de infrastructuur die de 
ontwikkeling van de gehele EU 
omspannende geïntegreerde netwerken 
moet bevorderen;

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern, de EU omspannend 
elektriciteitsnetwerk een gevaar kan 
betekenen voor het bereiken van het 
minimumstreefcijfer van 20% 
hernieuwbare energiebronnen in 2020; is 
er daarom verheugd over dat de 
energiestrategie zich in de eerste plaats 
richt op de infrastructuur die de 
ontwikkeling van de gehele EU 
omspannende geïntegreerde netwerken 
moet bevorderen;

Or. en

Amendement 104
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern, de EU omspannend 
elektriciteitsnetwerk een gevaar kan 
betekenen voor het streven van de EU om 
vóór 2020 20% van het energieverbruik uit 
hernieuwbare energiebronnen te halen, en 
voor het bereiken van de energie-
efficiencydoelstellingen; is er daarom 
verheugd over dat de energiestrategie zich 
in de eerste plaats richt op de infrastructuur 
die de ontwikkeling van de gehele EU 

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op 
dat iedere vertraging bij de ontwikkeling 
van een modern, de EU omspannend 
elektriciteits- en gasnetwerk een gevaar 
kan betekenen voor het streven van de EU 
om vóór 2020 20% van het energieverbruik 
uit hernieuwbare energiebronnen te halen, 
en voor het bereiken van de energie-
efficiencydoelstellingen; is er daarom 
verheugd over dat de energiestrategie zich 
in de eerste plaats richt op de infrastructuur 
die de ontwikkeling van de gehele EU 
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omspannende geïntegreerde netwerken 
moet bevorderen;

omspannende geïntegreerde netwerken 
moet bevorderen;

Or. en

Amendement 105
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de definitieve 
verwezenlijking van de interne 
energiemarkt alleen mogelijk zal zijn met 
een pan-Europees energienetwerk dat zich 
niet naar de grenzen van de lidstaten richt;

13. wijst erop dat de definitieve 
verwezenlijking van de interne 
energiemarkt alleen mogelijk zal zijn met 
een pan-Europees energienetwerk dat zich 
niet naar de grenzen van de lidstaten richt;
acht het dringend gewenst dat de in het 
Verdrag en secundaire wetgeving 
geschetste financiële instrumenten 
worden ontwikkeld en volledig in de 
praktijk omgezet om tijdig ontbrekende of 
zwakke schakels in de trans-Europese 
energienetwerken aan te pakken;

Or. es

Amendement 106
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat de definitieve 
verwezenlijking van de interne 
energiemarkt alleen mogelijk zal zijn met 
een pan-Europees energienetwerk dat zich 
niet naar de grenzen van de lidstaten richt;

13. wijst erop dat de definitieve 
verwezenlijking van de interne 
energiemarkt alleen mogelijk zal zijn met 
een pan-Europees energienetwerk dat zich 
niet naar de grenzen van de lidstaten richt; 
waarbij alle Europese energieproductie 
optimaal zal worden benut zodat minder 
invoer nodig is;
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Or. en

Amendement 107
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt er bij de lidstaten op aan dat 
zij de Commissie tijdig de informatie 
verstrekken ingevolge Verordening 
617/2010 van de Raad inzake mededeling 
aan de Commissie van 
investeringsprojecten met betrekking tot 
energie-infrastructuur, zodat er zicht is op 
de potentiële leemten in vraag en aanbod 
en belemmeringen voor investeringen, in 
afwachting van de uitspraak van het Hof 
over de rechtsgeldigheid van de 
verordening, die overeenkomstig artikel 
194 van het Verdrag volgens de 
medebeslissingsprocedure tot stand had 
moeten komen;

Or. en

Amendement 108
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. steunt de ontwikkeling van een 
offshorenetwerk in de Noordzee en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
nodige wettelijke en financiële middelen 
in te zetten om deze elementaire 
bouwsteen van het Europese supernet te 
realiseren, wetende dat alleen al de 
geplande windenergieprojecten op zee met 
een vermogen van ruim 100 GW in 10% 



PE448.780v01-00 54/110 AM\829930NL.doc

NL

van de Europese stroombehoefte kunnen 
voorzien;

Or. en

Amendement 109
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van oordeel dat de blauwdruk 
voor een offshorenetwerk in de Noordzee 
tezamen met de mediterrane energiering 
en het Baltische interconnectorproject een 
van de bouwstenen van een toekomstig 
Europees supernet moet worden, zoals 
geschetst in de tweede strategische 
toetsing van het energiebeleid; 

Or. en

Amendement 110
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. beseft dat de integratie van 
hernieuwbare en decentrale 
energiebronnen (met name windenergie) 
in de bestaande energiesystemen afhangt 
van de verbetering en uitbreiding van het 
Europese hoogspanningsnet;

Or. en
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Amendement 111
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. beseft dat de integratie van 
hernieuwbare en decentrale 
energiebronnen (met name windenergie) 
in de bestaande energiesystemen 
verbetering en uitbreiding van het 
Europese hoogspanningsnet vereist;

Or. en

Amendement 112
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wenst dat de uitvoering van het 
tienjarenplan voor netwerkontwikkeling 
voor de integratie van de EU-netwerken 
voor elektriciteit en gas vóór 2020 voltooid 
zal zijn; onderstreept dat de interconnecties 
van de gasnetwerken en de LNG-terminals 
verbeterd moeten worden zodat een einde 
komt aan de marktisolering van sommige 
lidstaten;

14. verwelkomt het proefplan voor een 
Europawijde netwerkontwikkeling voor de 
integratie van de EU-netwerken voor 
elektriciteit en gas; wijst er evenwel op dat 
de proefplannen de doelstellingen voor 
20202 van de EU en de lidstaten niet 
weergeven; stelt dat deze de plannen, 
zodra eenmaal op die doelstellingen 
afgestemd, vóór 2020 uitgevoerd en 
voltooid moeten zijn en wijst op de rol van 
ACER bij het toezicht op de uitvoering 
van de plannen voor een Europawijde 
netwerkontwikkeling; onderstreept dat 
"energie-eilanden" dringend 
aaneengesloten moeten worden tot 
Europese energienetwerken, met name 
door middel van interconnecties van de 
gasnetwerken en LNG-terminals;

Or. en
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Amendement 113
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wenst dat de uitvoering van het 
tienjarenplan voor netwerkontwikkeling 
voor de integratie van de EU-netwerken 
voor elektriciteit en gas vóór 2020 voltooid 
zal zijn; onderstreept dat de interconnecties 
van de gasnetwerken en de LNG-terminals 
verbeterd moeten worden zodat een einde 
komt aan de marktisolering van sommige 
lidstaten;

14. wenst dat de uitvoering van het 
tienjarenplan voor netwerkontwikkeling 
voor de integratie van de EU-netwerken 
voor elektriciteit en gas vóór 2020 de 
technologische en methodologische 
grondslag moet opleveren voor nieuwe 
wetgeving inzake infrastructuur;
onderstreept dat de interconnecties van de 
gasnetwerken en de LNG-terminals 
verbeterd moeten worden zodat een einde 
komt aan de marktisolering van sommige 
lidstaten;

Or. de

Amendement 114
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wenst dat de uitvoering van het 
tienjarenplan voor netwerkontwikkeling 
voor de integratie van de EU-netwerken 
voor elektriciteit en gas vóór 2020 voltooid 
zal zijn; onderstreept dat de interconnecties 
van de gasnetwerken en de LNG-terminals 
verbeterd moeten worden zodat een einde 
komt aan de marktisolering van sommige 
lidstaten;

14. wenst dat de uitvoering van het 
tienjarenplan voor netwerkontwikkeling 
voor de integratie van de EU-netwerken 
voor elektriciteit en gas vóór 2020 de 
technologische en methodologische 
grondslag moet opleveren voor nieuwe 
wetgeving inzake infrastructuur;
onderstreept dat de interconnecties van de 
gasnetwerken en de LNG-terminals 
verbeterd moeten worden zodat een einde 
komt aan de marktisolering van sommige 
lidstaten;



AM\829930NL.doc 57/110 PE448.780v01-00

NL

Or. de

Amendement 115
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wenst dat de uitvoering van het 
tienjarenplan voor netwerkontwikkeling 
voor de integratie van de EU-netwerken 
voor elektriciteit en gas vóór 2020 voltooid 
zal zijn; onderstreept dat de interconnecties 
van de gasnetwerken en de LNG-terminals
verbeterd moeten worden zodat een einde 
komt aan de marktisolering van sommige 
lidstaten;

14. benadrukt dat de uitvoering van het 
tienjarenplan voor netwerkontwikkeling 
voor de integratie van de EU-netwerken 
voor elektriciteit en gas vóór 2020 voltooid 
zal zijn; onderstreept dat de interconnecties 
van de gasnetwerken en de LNG-terminals 
verbeterd moeten worden zodat een einde 
komt aan de marktisolering van sommige 
lidstaten;

Or. en

Amendement 116
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept de behoefte aan een 
alomvattender informatie-uitwisseling van 
de zijde van de exploitanten ten aanzien 
van het beheer van de 
infrastructuurnetwerken, teneinde 
marktvertekening door ongelijke 
informatieverplichtingen te vermijden;

Or. it
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Amendement 117
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat de 
transmissienetwerken moeten worden 
versterkt om de marktintegratie en de 
ontwikkeling van een grootschalige 
hernieuwbare productie te ondersteunen, 
mede met het oog op versterking van 
interconnecties en koppelingen naar 
derde landen; voorts bestaat dringend 
behoefte aan ontwikkeling en 
modernisering van de 
distributienetwerken, om de toenemende 
hoeveelheden van te distribueren 
opgewekte energie te integreren;

Or. en

Amendement 118
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

15. acht het huidige programma van de 
trans-Europese energienetwerken (TEN-E) 
inefficiënt en is van mening dat het geen 
duidelijke bijdrage aan de interconnectie 
van de lidstaten heeft geleverd; meent 
daarom dat er bij het voorgestelde energie-
infrastructuurpakket en de vervanging van 
TEN-E op de volgend punten moet worden 
gelet:

15. meent dat het huidige programma van 
de trans-Europese energienetwerken (TEN-
E) zich verder laat ontwikkelen en 
aanpassen zodat het de nieuwe 
uitdagingen aankan; in het bijzonder de 
streefdoelen in het klimaat- en 
energiepakket en het derde 
wetgevingspakket interne markt; meent 
daarom dat er bij het voorgestelde energie-
infrastructuurpakket en de vervanging van 
TEN-E op de volgend punten moet worden 
gelet:

Or. en
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Amendement 119
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) evaluatie van het 
vergunningenprobleem voor energie-
infrastructuur en voorkoming van
bureaucratie;

(a) opneming van een evaluatie van het 
vergunningenprobleem voor energie-
infrastructuur tussen de verschillende 
lidstaten en vergelijking van de 
verschillende wijzen van aanpak ter 
voorkoming van bureaucratie;

Or. en

Amendement 120
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) evaluatie van het 
vergunningenprobleem voor energie-
infrastructuur en voorkoming van 
bureaucratie;

(a) evaluatie van het 
vergunningenprobleem voor energie-
infrastructuur en voorkoming van 
bureaucratie ter bekorting van de 
langgerekte goedkeuringsprocedures die 
de aanleg van grensoverschrijdende 
transmissieleidingen belemmeren;

Or. en

Amendement 121
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter a
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Ontwerpresolutie Amendement

(a) evaluatie van het 
vergunningenprobleem voor energie-
infrastructuur en voorkoming van 
bureaucratie;

(a) evaluatie van het 
vergunningenprobleem voor energie-
infrastructuur en voorkoming van 
bureaucratie ter bekorting van de 
langgerekte goedkeuringsprocedures die 
de aanleg van grensoverschrijdende 
transmissieleidingen belemmeren;

Or. en

Amendement 122
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) evaluatie van het 
vergunningenprobleem voor energie-
infrastructuur en voorkoming van 
bureaucratie;

(a) evaluatie van het 
vergunningenprobleem voor energie-
infrastructuur en voorkoming van 
bureaucratie, onder waarborging van 
transparente en democratische 
procedures;

Or. en

Amendement 123
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) evaluatie van het 
vergunningenprobleem voor energie-
infrastructuur en voorkoming van 
bureaucratie;

(a) evaluering van het probleem rond 
vergunningen voor energie-infrastructuur 
en rond de weerstand van het publiek 
daartegen, en voorkoming van 
bureaucratie;
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Or. de

Amendement 124
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) evaluatie van het 
vergunningenprobleem voor energie-
infrastructuur en voorkoming van 
bureaucratie;

(a) evaluering van het probleem rond 
vergunningen voor energie-infrastructuur 
en rond de weerstand van het publiek 
daartegen, en voorkoming van 
bureaucratie;

Or. de

Amendement 125
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) vaststellen van prioriteitsprojecten en
van criteria voor het aanwijzen van
investeringen met een sleutelfunctie voor 
de ontwikkeling van de interne
energiemarkt;

(b) bespreken van criteria voor 
investeringen in infrastructuur met een 
sleutelfunctie en evalueren hoe de nieuwe 
structuur uit het 3de internemarktpakket 
beter zou beantwoorden aan de politieke 
doelstellingen voor de lange termijn;

Or. en

Amendement 126
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter b



PE448.780v01-00 62/110 AM\829930NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

(b) vaststellen van prioriteitsprojecten en
van criteria voor het aanwijzen van
investeringen met een sleutelfunctie voor 
de ontwikkeling van de interne 
energiemarkt;

(b) bespreken van criteria voor 
investeringen in infrastructuur met een 
sleutelfunctie en evalueren hoe de nieuwe 
structuur uit het 3de internemarktpakket 
beter zou kunnen beantwoorden aan de 
politieke doelstellingen voor de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 127
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) vaststellen van prioriteitsprojecten en 
van criteria voor het aanwijzen van 
investeringen met een sleutelfunctie voor 
de ontwikkeling van de interne 
energiemarkt;

(b) vaststellen van prioriteitsprojecten en 
van criteria voor het aanwijzen van 
investeringen met een sleutelfunctie voor 
de ontwikkeling van de interne 
energiemarkt, mede rekening houdende 
met de geografische omvang van de 
projecten, om te zorgen dat investeringen 
in energie-infrastructuur de economische
en sociale samenhang en de schepping 
van nieuwe arbeidsplaatsen voor alle 
Europese burgers helpen bevorderen;

Or. el

Amendement 128
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) vaststellen van prioriteitsprojecten en (b) vaststellen van prioriteitsprojecten en 



AM\829930NL.doc 63/110 PE448.780v01-00

NL

van criteria voor het aanwijzen van 
investeringen met een sleutelfunctie voor 
de ontwikkeling van de interne 
energiemarkt;

van criteria voor het aanwijzen van 
investeringen met een sleutelfunctie voor 
de ontwikkeling van de interne 
energiemarkt; in die criteria wordt 
rekening gehouden met de mate waarin 
de projecten bijdragen aan de 
marktwerking en de 
voorzieningszekerheid, én met hun 
economische levensvatbaarheid, welke 
wordt beoordeeld aan de hand van een 
kosten-/batenanalyse;

Or. en

Amendement 129
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) vaststellen van prioriteitsprojecten en 
van criteria voor het aanwijzen van 
investeringen met een sleutelfunctie voor 
de ontwikkeling van de interne 
energiemarkt;

(b) ondersteunen van prioriteitsprojecten 
en van criteria voor het aanwijzen van 
investeringen met een sleutelfunctie voor 
de ontwikkeling van de interne 
energiemarkt;

Or. de

Amendement 130
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) vaststellen van prioriteitsprojecten en 
van criteria voor het aanwijzen van 
investeringen met een sleutelfunctie voor 
de ontwikkeling van de interne 
energiemarkt;

(b) ondersteunen van prioriteitsprojecten 
en van criteria voor het aanwijzen van 
investeringen met een sleutelfunctie voor 
de ontwikkeling van de interne 
energiemarkt;
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Or. de

Amendement 131
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) duidelijke criteria en richtsnoeren over 
overheids- en EU-financiering voor 
energie-infrastructuur aan de lidstaten 
geven;

(c) duidelijke criteria en richtsnoeren over 
overheids- en EU-financiering voor 
energie-infrastructuur en hernieuwbare 
energiebronnen aan de lidstaten geven;

Or. en

Amendement 132
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) uitbreiding van de financiële steun tot 
de uitvoeringsfase van projecten;

(d) uitbreiding van de financiële steun, ook 
van de Europese Investeringsbank en 
andere nationale en internationale 
financiële instellingen, tot de 
uitvoeringsfase van projecten;

Or. en

Amendement 133
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) uitbreiding van de financiële steun tot (d) als analyses wijzen op marktfalen dat 
de markt alleen niet kan rechttrekken: 
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de uitvoeringsfase van projecten; evaluatie van de behoefte aan uitbreiding 
van de financiële steun tot de 
uitvoeringsfase van projecten;

Or. en

Amendement 134
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) uitbreiding van de financiële steun tot 
de uitvoeringsfase van projecten;

(d) als analyses wijzen op marktfalen dat 
de markt alleen niet kan rechttrekken: 
evaluatie van de behoefte aan uitbreiding 
van de financiële steun tot de 
uitvoeringsfase van projecten;

Or. en

Amendement 135
Herbert Reul, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) uitbreiding van de financiële steun tot
de uitvoeringsfase van projecten;

(d) concentratie van bestaande financiële 
steun, in eerste instantie meer strategisch 
op de uitvoeringsfase van projecten en 
uitbreiding van die steun alleen indien 
nodig voor projecten die positief van 
invloed zijn voor voorzieningszekerheid;

Or. de
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Amendement 136
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) uitbreiding van de financiële steun tot 
de uitvoeringsfase van projecten;

(d) uitbreiding van de financiële steun tot 
de uitvoeringsfase van projecten indien 
deze hun nut bewijzen uit oogpunt van 
voorzieningszekerheid en concurrentie;

Or. de

Amendement 137
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) uitbreiding van de financiële steun tot 
de uitvoeringsfase van projecten;

(d) uitbreiding van de financiële steun tot 
de uitvoeringsfase van projecten indien 
deze hun nut bewijzen uit oogpunt van 
voorzieningszekerheid en concurrentie;

Or. en

Amendement 138
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) ontwerp van een model voor 
grensoverschrijdende kostenverdeling, met 
name in termen van een gecoördineerde 
ontwikkeling van infrastructuur en 
hernieuwbare energiebronnen;

(e) ontwerp van een model voor 
grensoverschrijdende kostenverdeling, met 
name in termen van een gecoördineerde 
ontwikkeling van infrastructuur en 
hernieuwbare energiebronnen, aangezien 
hier een van de belangrijkste 
belemmeringen ligt voor de ontwikkeling 
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van interconnecties;

Or. en

Amendement 139
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) ontwerp van een model voor 
grensoverschrijdende kostenverdeling, met 
name in termen van een gecoördineerde 
ontwikkeling van infrastructuur en 
hernieuwbare energiebronnen;

(e) ontwerp van een model voor 
grensoverschrijdende kostenverdeling, met 
name in termen van een gecoördineerde 
ontwikkeling van infrastructuur en 
hernieuwbare energiebronnen naar het 
voorbeeld van de verdeling van sociale 
kosten en baten in Californië;

Or. en

Amendement 140
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) ontwerp van een model voor 
grensoverschrijdende kostenverdeling, met 
name in termen van een gecoördineerde 
ontwikkeling van infrastructuur en 
hernieuwbare energiebronnen;

(e) ontwerp van een model voor 
grensoverschrijdende kostenverdeling, met 
name in termen van een gecoördineerde 
ontwikkeling van infrastructuur;

Or. de
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Amendement 141
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) ontwerp van een model voor 
grensoverschrijdende kostenverdeling, met 
name in termen van een gecoördineerde 
ontwikkeling van infrastructuur en 
hernieuwbare energiebronnen;

(e) ontwerp van een model voor 
grensoverschrijdende kostenverdeling, met 
name in termen van een gecoördineerde 
ontwikkeling van infrastructuur;

Or. de

Amendement 142
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter e bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(e bis) nagaan of aanbesteding van 
infrastructuurprojecten van EU-belang 
investeringen in infrastructuur kunnen 
aanzwengelen, zoals met succes is 
gedemonstreerd in Texas;

Or. en

Amendement 143
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – letter e bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(e bis) overeenstemming met EU-
beleidsdoelstellingen voor de lange 
termijn;
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Or. en

Amendement 144
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. acht het van cruciaal belang dat 
een "intelligent" EU- netwerk wordt 
aangelegd dat gelijktijdig alle 
verschillende productie- en 
consumptiepatronen kan beheren, 
transporteren en meten, zodat gezorgd 
kan worden voor een zekere en efficiënte 
exploitatie van het toekomstig elektrisch 
systeem;

Or. en

Amendement 145
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Nieuwe titel na paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

Financiering van energiebeleid

Or. en

Amendement 146
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat in de nieuwe Financiële 
Vooruitzichten de beleidprioriteiten van 
de EU zoals vermeld in de 2020-strategie 
tot uiting moeten komen, wat betekent dat 
een groter deel van de begroting aan het 
energiebeleid, waaronder de 
infrastructuur, zal moeten worden 
toegewezen;

Schrappen

Or. de

Amendement 147
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat in de nieuwe Financiële 
Vooruitzichten de beleidprioriteiten van de 
EU zoals vermeld in de 2020-strategie tot 
uiting moeten komen, wat betekent dat een 
groter deel van de begroting aan het 
energiebeleid, waaronder de 
infrastructuur, zal moeten worden 
toegewezen;

16. meent dat in de nieuwe Financiële 
Vooruitzichten de prioriteiten van de EU 
op gebied van energiebeleid tot uiting 
moeten komen. Daarom moeten meer 
financiële middelen worden toegewezen 
aan projecten voor hernieuwbare energie, 
energie-efficiëntie (met speciale aandacht 
voor flatgebouwen) en onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten. De bevindingen 
en prioriteiten van het tweede strategische 
toetsing van het energiebeleid moeten bij 
de komende onderhandelingen over de 
financiële vooruitzichten 2014-2021 
worden betrokken;

Or. en

Amendement 148
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat in de nieuwe Financiële 
Vooruitzichten de beleidprioriteiten van de 
EU zoals vermeld in de 2020-strategie tot 
uiting moeten komen, wat betekent dat een 
groter deel van de begroting aan het 
energiebeleid, waaronder de infrastructuur, 
zal moeten worden toegewezen;

16. meent dat in de nieuwe Financiële 
Vooruitzichten de beleidprioriteiten van de 
EU zoals vermeld in de 2020-strategie tot 
uiting moeten komen, wat betekent dat een 
groter deel van de begroting aan het 
energiebeleid, waaronder moderne en 
doordachte infrastructuur, nieuwe 
technologie voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, zal moeten worden 
toegewezen;

Or. en

Amendement 149
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat in de nieuwe Financiële 
Vooruitzichten de beleidprioriteiten van de 
EU zoals vermeld in de 2020-strategie tot 
uiting moeten komen, wat betekent dat een 
groter deel van de begroting aan het 
energiebeleid, waaronder de infrastructuur, 
zal moeten worden toegewezen;

16. meent dat in de nieuwe Financiële 
Vooruitzichten de beleidprioriteiten van de 
EU zoals vermeld in de 2020-strategie tot 
uiting moeten komen, wat betekent dat een 
beduidend groter deel van de begroting aan 
het energiebeleid, waaronder de 
infrastructuur, zal moeten worden 
toegewezen;

Or. en

Amendement 150
Herbert Reul, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. meent dat een modern EU-wijd 
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elektriciteitsnet doorslaggevend zal zijn 
voor realisering van de 
ontwikkelingsdoelstelling van 20% voor 
hernieuwbare energie; vraagt de 
Commissie daarom een adequaat stelsel 
van incentieven uit te werken voor 
investeringen in energiecentrales in 
bepaalde regio's, zodat een optimaal 
economisch effect kan worden verkregen 
en ondoelmatige investeringen in 
netwerken worden vermeden; wijst er in 
dit verband op, dat een overkoepelende 
strategie moet zien op het energiesysteem 
in zijn geheel, van producent tot 
consument;

Or. de

Amendement 151
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. meent dat een modern EU-wijd 
elektriciteitsnet doorslaggevend zal zijn 
voor realisering van de 
ontwikkelingsdoelstelling van 20% voor 
hernieuwbare energie; vraagt de 
Commissie daarom een adequaat stelsel 
van incentieven uit te werken voor 
investeringen in energiecentrales in 
bepaalde regio's, zodat een optimaal 
economisch effect kan worden verkregen 
en ondoelmatige investeringen in 
netwerken worden vermeden; wijst er in 
dit verband op, dat een overkoepelende 
strategie moet zien op het energiesysteem 
in zijn geheel, van producent tot 
consument;

Or. de
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Amendement 152
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat het aanleggen van 
energienetwerken in strategische gebieden 
zoals de Oostzee van beslissend belang is 
voor meer efficiëntie in het 
energieverbruik en veiligstelling van de 
energievoorziening aan EU-landen die op 
dit moment afhankelijk zijn van niet-EU-
landen;

Or. en

Amendement 153
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. moedigt de Commissie daarnaast 
aan om de middelen uit het 
Structuurfonds voor convergentieregio's 
te concentreren op initiatieven die het 
klimaat- en het energiebeleid van de EU 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 154
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. meent dat de nieuwe Financiële 
Vooruitzichten en het infrastructuurbeleid 
moeten voorzien in efficiënte lokale 
infrastructuren, zoals stadsverwarming en 
–koeling, die de ontwikkeling voor 
integrale oplossingen mogelijk maken 
voor verwarming, koeling, en elektriciteit, 
gebaseerd op gecombineerde verwarming 
en energie en efficiënt gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 155
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt voorts dat geleidelijke 
afschaffing van subsidieregelingen in de 
EU die schadelijk zijn voor het klimaat, 
dringend noodzakelijk is, om het verbruik 
van fossiele brandstoffen terug te brengen 
en de mededinging meer gelijk te trekken, 
en ook om gelden vrij te maken voor O&O 
en verbreiding van duurzame 
energietechnologie;

Or. en

Amendement 156
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. herinnert aan de behoefte aan een 
evenwichtige strategie die zich meer richt 
op infrastructuur die invoer onnodig 
maakt, zoals stadsverwarmingsnetten en 
plaatselijke energieproductie, dan op 
nieuwe infrastructuur voor nieuwe 
invoer;

Or. en

Amendement 157
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. meent dat, zoals ook de 
Commissie onderstreept in de strategie 
EU 2020, dat de EU de belastingdruk 
moet verleggen van belastingheffing op 
arbeid naar belastingheffing op 
activiteiten die schadelijk zijn voor het 
milieu; verzoekt de Commissie om na te 
denken over minimumnormen voor 
belastingheffing op uitstoot en verhoging 
van de minimumheffing op 
energieverbruik; spoort de Commissie aan 
om de energiebelastingrichtlijn 
dienovereenkomstig te herzien;

Or. en

Amendement 158
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat innovatieve 
financiële instrumenten (zoals 
voorzieningen en leningprogramma's voor 
risicodeling van particuliere banken) 
belangrijk kunnen zijn voor de 
ondersteuning van investeringen in 
energie-infrastructuur en energie-
efficiency; vraagt de Commissie daarom de 
traditionele leningen meer en meer door 
dit soort instrumenten te vervangen; is 
een sterk voorstander van het voorstel de 
activa op de EU-begroting in te zetten als 
leninggarantie ter aanmoediging van 
particuliere en PPP-investeringen;

17. is van mening dat innovatieve 
financiële instrumenten (zoals 
voorzieningen en leningprogramma's voor 
risicodeling van particuliere banken) 
belangrijk kunnen zijn voor de 
ondersteuning van investeringen in 
energie-infrastructuur en energie-
efficiency; vraagt de Commissie daarom de 
lidstaten bij de introductie van innovatieve 
financiële instrumenten te steunen;

Or. de

Amendement 159
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat innovatieve 
financiële instrumenten (zoals 
voorzieningen en leningprogramma's voor 
risicodeling van particuliere banken) 
belangrijk kunnen zijn voor de 
ondersteuning van investeringen in 
energie-infrastructuur en energie-
efficiency; vraagt de Commissie daarom de 
traditionele leningen meer en meer door dit 
soort instrumenten te vervangen; is een 
sterk voorstander van het voorstel de activa 
op de EU-begroting in te zetten als 
leninggarantie ter aanmoediging van 
particuliere en PPP-investeringen;

17. is van mening dat innovatieve 
financiële instrumenten (zoals 
voorzieningen en leningprogramma's voor 
risicodeling van particuliere banken) 
belangrijk kunnen zijn voor de 
ondersteuning van investeringen in 
energie-infrastructuur en energie-
efficiency; vraagt de Commissie daarom de 
traditionele leningen meer en meer door dit 
soort instrumenten te vervangen; merkt in 
dit verband op dat ook gekeken moet 
worden naar andere beschikbare 
instrumenten en fondsen die vergelijkbare 
incentieven hanteren, zoals het Elena 
fonds en de faciliteit die de overblijvende 
gelden beheert van het EEHP, die voor 
projecten voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen kunnen 
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worden aangewend; is een sterk 
voorstander van het voorstel de activa op 
de EU-begroting in te zetten als 
leninggarantie ter aanmoediging van 
particuliere en PPP-investeringen;

Or. en

Amendement 160
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17.is van mening dat innovatieve financiële 
instrumenten (zoals voorzieningen en 
leningprogramma's voor risicodeling van 
particuliere banken) belangrijk kunnen zijn 
voor de ondersteuning van investeringen in 
energie-infrastructuur en energie-
efficiency; vraagt de Commissie daarom de 
traditionele leningen meer en meer door dit 
soort instrumenten te vervangen; is een 
sterk voorstander van het voorstel de activa 
op de EU-begroting in te zetten als 
leninggarantie ter aanmoediging van 
particuliere en PPP-investeringen;

17. is van mening dat innovatieve 
financiële instrumenten (zoals 
voorzieningen en leningprogramma's voor 
risicodeling van particuliere banken) 
belangrijk kunnen zijn voor de 
ondersteuning van investeringen in 
energie-infrastructuur en energie-
efficiëntie; vraagt de Commissie daarom de 
traditionele leningen meer en meer door dit 
soort instrumenten te vervangen; is een 
sterk voorstander van het voorstel de activa 
op de EU-begroting in te zetten als 
leninggarantie ter aanmoediging van 
particuliere en PPP-investeringen; meent 
dat projecten in de energie-infrastructuur 
die de strategische energiedoelstellingen 
van de EU dienen, ook kunnen worden 
gefinancierd door uitgifte van euro-
obligaties;

Or. el

Amendement 161
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat innovatieve 
financiële instrumenten (zoals 
voorzieningen en leningprogramma's voor 
risicodeling van particuliere banken) 
belangrijk kunnen zijn voor de 
ondersteuning van investeringen in 
energie-infrastructuur en energie-
efficiency; vraagt de Commissie daarom de 
traditionele leningen meer en meer door dit 
soort instrumenten te vervangen; is een 
sterk voorstander van het voorstel de activa 
op de EU-begroting in te zetten als 
leninggarantie ter aanmoediging van 
particuliere en PPP-investeringen;

17. is van mening dat innovatieve 
financiële instrumenten (zoals 
voorzieningen en leningprogramma's voor 
risicodeling van particuliere banken) 
belangrijk kunnen zijn voor de 
ondersteuning van de investeringen die 
nodig zijn voor de overgang naar een 
koolstofarm systeem; vraagt de Commissie 
daarom de traditionele leningen meer en 
meer door dit soort instrumenten te 
vervangen; is een sterk voorstander van het 
voorstel de activa op de EU-begroting in te 
zetten als leninggarantie ter aanmoediging 
van particuliere en PPP-investeringen;

Or. fr

Amendement 162
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat innovatieve 
financiële instrumenten (zoals 
voorzieningen en leningprogramma's voor 
risicodeling van particuliere banken) 
belangrijk kunnen zijn voor de 
ondersteuning van investeringen in 
energie-infrastructuur en energie-
efficiency; vraagt de Commissie daarom de 
traditionele leningen meer en meer door dit 
soort instrumenten te vervangen; is een 
sterk voorstander van het voorstel de activa 
op de EU-begroting in te zetten als 
leninggarantie ter aanmoediging van 
particuliere en PPP-investeringen;

17. is van mening dat innovatieve 
financiële instrumenten (zoals 
voorzieningen en leningprogramma's voor 
risicodeling van particuliere banken) 
belangrijk kunnen zijn voor de 
ondersteuning van investeringen in 
energie-infrastructuur, energie-efficiency 
en onderzoek naar en verbreiding van 
hernieuwbare energiebronnen; vraagt de 
Commissie daarom de traditionele leningen 
meer en meer door dit soort instrumenten 
te vervangen; is een sterk voorstander van 
het voorstel de activa op de EU-begroting 
in te zetten als leninggarantie ter 
aanmoediging van particuliere en PPP-
investeringen;

Or. en
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Amendement 163
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat innovatieve 
financiële instrumenten (zoals 
voorzieningen en leningprogramma's voor 
risicodeling van particuliere banken) 
belangrijk kunnen zijn voor de 
ondersteuning van investeringen in 
energie-infrastructuur en energie-
efficiency; vraagt de Commissie daarom de 
traditionele leningen meer en meer door dit 
soort instrumenten te vervangen; is een 
sterk voorstander van het voorstel de activa 
op de EU-begroting in te zetten als 
leninggarantie ter aanmoediging van 
particuliere en PPP-investeringen;

17. is van mening dat innovatieve 
financiële instrumenten (zoals 
voorzieningen en leningprogramma's voor 
risicodeling van particuliere banken) 
belangrijk kunnen zijn voor de 
ondersteuning van investeringen in 
energie-infrastructuur en energie-
efficiency; vraagt de Commissie daarom de 
traditionele leningen meer en meer door dit 
soort instrumenten te vervangen; is een 
sterk voorstander van het voorstel de activa 
op de EU-begroting in te zetten als 
leninggarantie ter aanmoediging van 
particuliere en openbare investeringen;

Or. en

Amendement 164
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt in verband hiermee de 
behoefte aan een gunstig markt- en 
regelgevingskader dat de markt aanzet tot 
investering in een nieuw en duurzaam 
energiestelsel; meent dat dit ambitieuze en 
bindende doelstellingen veronderstelt voor 
de markt en dat de zekerheid moet worden 
geboden dat de investeringen zullen 
lonen; wijst in dit verband nog eens op de 
blijvende noodzaak van een 
gemeenschappelijk EU-octrooi;
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Or. en

Amendement 165
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept dat in het kader van 
een koolstofarme economie, een 
doeltreffende energieheffing nodig is die 
energie-efficiëntie en energiebesparing 
aanmoedigt, en dat hernieuwbare 
energiebronnen moeten worden 
gestimuleerd; is van mening dat dit niet 
alleen heffing van belastingen inhoudt, 
maar ook het aanbieden van fiscale 
incentieven in de vorm van redelijke 
aftrek of vrijstellingen;

Or. es

Amendement 166
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. Er moet meer nadruk komen op 
investeringen ter financiering van de 
decarbonisering van de energiemix. Om 
het huidige marktfalen te corrigeren 
moeten bestaande 
financieringsinstrumenten daarom 
worden versterkt en moeten er nieuwe 
financieringsinstrumenten worden 
ontwikkeld;

Or. en
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Amendement 167
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept dat invoering, op 
gecoördineerde manier, van een 
koolstofheffing, als innovatief financieel 
instrument, van groot nut zou zijn als 
aanvulling van bestaande financiering 
van de beoogde initiatieven voor de 
aanleg van energie-infrastructuur in de 
EU, en de consument en de industrie voor 
lange termijn een klimaatvriendelijk 
incentief zou bieden;

Or. en

Amendement 168
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. acht het essentieel dat toekomstige 
fondsen op het gebied van energie-
investeringen zich richten op projecten 
waarvan de uitvoering het hoogst 
mogelijke aantal nieuwe banen oplevert;

Or. en

Amendement 169
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. acht het cruciaal, met de gascrisis 
van 2009 in gedachten, dat nieuwe 
financieringsbronnen worden 
gereserveerd voor nieuwe gas-
infrastructuur, met speciale aandacht 
voor alternatieve in- en toevoerroutes en 
nieuwe interconnecties tussen de lidstaten 
die het meest kwetsbaar zijn voor 
mogelijke onderbreking van de 
gastoevoer;

Or. en

Amendement 170
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. onderstreept dat met het oog op 
de ambitieuze streefdoelen op gebied van 
energie-efficiëntie verdere financiële 
bijdragen nodig zijn op EU-niveau. Aan 
uitbreiding van energie-
efficiëntieprogramma's die gericht zijn op 
flatgebouwen moet hoge prioriteit worden 
toegekend;

Or. en

Amendement 171
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat sommige lidstaten Schrappen
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extra steun van de Unie voor 
infrastructuur nodig hebben die de 
markten alléén niet kunnen fourneren, 
onder meer voor de vervanging van oude 
energiecentrales, elektriciteitsnetwerken 
en voorzieningsnetwerken;

Or. de

Amendement 172
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor 
infrastructuur nodig hebben die de 
markten alléén niet kunnen fourneren, 
onder meer voor de vervanging van oude 
energiecentrales, elektriciteitsnetwerken 
en voorzieningsnetwerken;

Schrappen

Or. de

Amendement 173
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor
infrastructuur nodig hebben die de 
markten alléén niet kunnen fourneren, 
onder meer voor de vervanging van oude 
energiecentrales, elektriciteitsnetwerken 
en voorzieningsnetwerken;

Schrappen

Or. de
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Amendement 174
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat sommige lidstaten
extra steun van de Unie voor infrastructuur 
nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor de 
vervanging van oude energiecentrales, 
elektriciteitsnetwerken en 
voorzieningsnetwerken;

18. onderstreept dat enige steun van de 
Unie voor belangrijke investeringen in 
infrastructuur nodig kan zijn indien de 
markten alléén deze niet kunnen fourneren;

Or. en

Amendement 175
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor infrastructuur 
nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor de 
vervanging van oude energiecentrales, 
elektriciteitsnetwerken en 
voorzieningsnetwerken;

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor infrastructuur 
nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, in het bijzonder voor de 
veiligstelling van de energievoorziening 
en de realisering van klimaat- en 
milieudoelstellingen;

Or. en

Amendement 176
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor infrastructuur 
nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor de 
vervanging van oude energiecentrales, 
elektriciteitsnetwerken en 
voorzieningsnetwerken;

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor infrastructuur 
nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor de 
vervanging van oude energiecentrales, 
elektriciteitsnetwerken en 
voorzieningsnetwerken, alsmede de 
aansluiting van eilanden en afgelegen 
gebieden op de netwerken op het 
Europese vasteland;

Or. el

Amendement 177
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor infrastructuur 
nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor de 
vervanging van oude energiecentrales, 
elektriciteitsnetwerken en 
voorzieningsnetwerken;

18. merkt op dat sommige lidstaten extra 
steun van de Unie voor infrastructuur 
zullen gebruiken die de markten alléén 
niet kunnen fourneren;

Or. en

Amendement 178
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor infrastructuur 

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor infrastructuur 
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nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor de 
vervanging van oude energiecentrales, 
elektriciteitsnetwerken en 
voorzieningsnetwerken;

nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren;

Or. en

Amendement 179
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor infrastructuur 
nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor de 
vervanging van oude energiecentrales, 
elektriciteitsnetwerken en 
voorzieningsnetwerken;

18. merkt op dat sommige lidstaten steun 
van de Unie voor infrastructuur zullen 
gebruiken die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor 
elektriciteitsnetwerken en 
voorzieningsnetwerken

Or. en

Amendement 180
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor infrastructuur 
nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor de 
vervanging van oude energiecentrales, 
elektriciteitsnetwerken en 
voorzieningsnetwerken;

18. merkt op dat sommige lidstaten extra 
steun van de Unie voor infrastructuur 
nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor 
elektriciteitsnetwerken en 
voorzieningsnetwerken

Or. en



AM\829930NL.doc 87/110 PE448.780v01-00

NL

Amendement 181
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor infrastructuur 
nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor de 
vervanging van oude energiecentrales, 
elektriciteitsnetwerken en 
voorzieningsnetwerken;

18. onderstreept dat sommige lidstaten 
extra steun van de Unie voor infrastructuur 
nodig hebben die de markten alléén niet 
kunnen fourneren, onder meer voor de 
vervanging van oude energiecentrales, 
elektriciteitsnetwerken en 
warmtevoorzieningsnetwerken;

Or. en

Amendement 182
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat marktintegratie 
een betere benutting van bestaande 
functionele netten vergt, gebaseerd op een 
geharmoniseerde marktopzet over de 
grenzen heen, en de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke Europese regelingen 
voor het beheer van de interconnecties;

Or. en

Amendement 183
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. meent dat de EU de mogelijkheid 
voor de lidstaten om de kolenwinning te 
subsidiëren, tot 2021 moet handhaven, om 
ernstige negatieve sociaal-economische 
gevolgen in de EU-regio's waar de 
kolenwinning nog steeds een belangrijke 
bron van werkgelegenheid is, te 
vermijden; elke beperking op dit punt, met 
name vanaf 2014, zou onvermijdelijk 
armoede en werkloosheid veroorzaken en 
andere negatieve sociale consequenties 
hebben; 

Or. pl

Amendement 184
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. onderstreept dat de EU de nadruk 
meer moet leggen op exploratie en 
winning van gas uit eigen bronnen, met 
name gezien de technologie voor de 
winning van onconventioneel gas en 
"tight gas" (gas in zandachtige 
reservoirgesteenten);

Or. pl

Amendement 185
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt voor coördinatiemechanismen in 
te stellen die ervoor moeten zorgen dat de 
programmering van de ontwikkeling van 
elektriciteitsnetwerken door de diverse 
lidstaten spoort met het tienjarenplan voor 
netwerkontwikkeling;

Schrappen

Or. de

Amendement 186
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt voor coördinatiemechanismen in 
te stellen die ervoor moeten zorgen dat de 
programmering van de ontwikkeling van 
elektriciteitsnetwerken door de diverse 
lidstaten spoort met het tienjarenplan voor 
netwerkontwikkeling;

Schrappen

Or. en

Amendement 187
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt voor coördinatiemechanismen in 
te stellen die ervoor moeten zorgen dat de 
programmering van de ontwikkeling van 
elektriciteitsnetwerken door de diverse 
lidstaten spoort met het tienjarenplan voor 
netwerkontwikkeling;

19. stelt voor coördinatiemechanismen in 
te stellen die ervoor moeten zorgen dat de 
programmering van de ontwikkeling van 
elektriciteitsnetwerken door de diverse 
lidstaten spoort met het tienjarenplan voor 
netwerkontwikkeling; stelt daarnaast voor 
een twintigjarenplan voor 
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netwerkontwikkeling uit te werken om 
gebieden met een sterk potentieel aan 
grootschalige windenergie te verbinden 
met industriële oplaadcentra;

Or. en

Amendement 188
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt voor coördinatiemechanismen in 
te stellen die ervoor moeten zorgen dat de 
programmering van de ontwikkeling van 
elektriciteitsnetwerken door de diverse 
lidstaten spoort met het tienjarenplan voor 
netwerkontwikkeling;

19. wijst op de verantwoordelijkheid van 
ACER die ervoor moet zorgen dat de 
programmering van de ontwikkeling van 
elektriciteitsnetwerken door de diverse 
lidstaten spoort met het tienjarenplan voor 
netwerkontwikkeling;

Or. en

Amendement 189
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat veel van de 
nieuwe lidstaten bijzonder kwetsbaar zijn 
voor onderbreking van hun 
energievoorziening van buitenaf, en 
bijzondere steun van de Unie nodig 
hebben om te kunnen zorgen voor een 
stabiele energiezekerheid;

Or. en
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Amendement 190
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters;

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, 
hetgeen de netwerkexploitanten een 
behoorlijke stimulans biedt om te 
investeren in operationele efficiëntie, om 
de overgang naar een koolstofarme 
economie vooruit te helpen en de 
Europese burger daarbij de meeste 
waarde voor zijn geld te bieden; met voor 
de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters, alsook innovatieve 
communicatie, automatisering en 
netcontroletechnologie, bij voorkeur 
volgens het SET-Plan-initiatief "slimme 
steden";

Or. en

Amendement 191
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 

20. verwelkomt de oprichting van een 
"task force" voor slimme netten bij de 
Commissie en raadt aan rekening te 
houden met de standpunten van alle 
belanghebbenden; verzoekt de Commissie 
regelmatig aan het Parlement verslag uit 
te brengen over de voortgang van de 
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steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters;

werkzaamheden; wijst erop dat de 
Commissie aan de hand van de conclusies 
van de werkgroep slimme 
elektriciteitsnetwerken op EU-niveau voor 
een gunstig regelgevingskader voor zulke 
netwerken moet zorgen, met voor de 
gehele EU geldende gemeenschappelijke 
ontwikkelingsnormen; steunt 
proefprojecten voor de invoering van 
slimme meters;

Or. en

Amendement 192
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters;

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke en in nauwe 
samenwerking met de energie-industrie te 
definiëren ontwikkelingsnormen, waarbij 
ook wordt gelet op de kosten van het 
definiëren van zulke normen; steunt 
proefprojecten voor de invoering van 
slimme meters; herinnert eraan dat bij de 
invoering van slimme gasmeters naar 
behoren rekening moet worden gehouden 
met de kosten-/batenanalyse van 
dergelijke maatregelen, zoals geregeld in 
richtlijn 2009/73/EG;

Or. en
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Amendement 193
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters;

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters, bijvoorbeeld in het 
kader van het initiatief "Slimme steden"; 
onderstreept dat die gemeenschappelijke 
EU-normen ook moeten gelden voor 
slimme meters, uit oogpunt van gemak 
voor de consument;

Or. en

Amendement 194
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters;

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters wanneer blijkens de 
positieve uitslag van een kosten-
/batenanalyse de consumenten en 
gebruikers met een laag inkomen worden 
beschermd en de privacy gewaarborgd 
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blijft;

Or. en

Amendement 195
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters;

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters en herinnert eraan dat 
volgens het wettelijk bindende streefdoel 
tegen 2020 ten minste 80% van de 
consumenten voorzien moet zijn van 
slimme meetsystemen;

Or. en

Amendement 196
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 
steunt proefprojecten voor de invoering 

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat 
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van slimme meters; periodieke hernieuwbare energie kan 
worden ingeschakeld naast een 
betrouwbaar basisaanbod van elektriciteit; 
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters;

Or. en

Amendement 197
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen;
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters;

20. wijst erop dat de Commissie aan de 
hand van de conclusies van de werkgroep 
slimme elektriciteitsnetwerken op EU-
niveau voor een gunstig regelgevingskader 
voor zulke netwerken moet zorgen, met 
voor de gehele EU geldende 
gemeenschappelijke ontwikkelingsnormen; 
steunt proefprojecten voor de invoering 
van slimme meters en vervaardiging van 
intelligente consumentenapparatuur;

Or. el

Amendement 198
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven van
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven van 
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
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schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen 
in de EU voor de toekomstige continuïteit 
van de gasvoorziening en voor de prijzen;

schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) ;

Or. en

Amendement 199
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven van 
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening en voor de prijzen;

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven, in 
het licht van de verplicht nagestreefde 
CO2-vermindering per 2020, van de 
toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening en voor de prijzen;

Or. en

Amendement 200
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven van 
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-

21. vraagt de Commissie, in het licht van 
de verplicht nagestreefde CO2-
vermindering per 2020, om voor het einde 
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markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening en voor de prijzen;

van het jaar een beoordeling te geven van 
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening en voor de prijzen;

Or. en

Amendement 201
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven van 
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening en voor de prijzen;

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven van 
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening en voor de prijzen; 
vraagt de Commissie na te gaan wat het 
effect is van piekolie en welke 
maatregelen moeten worden genomen om 
de Europese economie aan te passen;

Or. en
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Amendement 202
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de Commissie om voor het 
einde van het jaar een beoordeling te 
geven van de toekomst van de wereldmarkt 
en de EU-markt voor gas, met inbegrip van 
de gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening en voor de prijzen;

21. vraagt de Commissie om voor volgend 
jaar een onderzoek te doen naar de 
toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening; deze studie moet 
uitgaan van de huidige stand van de 
infrastructuurontwikkeling en daarop 
voortbouwen;

Or. de

Amendement 203
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de Commissie om voor het 
einde van het jaar een beoordeling te 
geven van de toekomst van de 
wereldmarkt en de EU-markt voor gas, 
met inbegrip van de gevolgen van de reeds 
geplande gasinfrastructuurprojecten 
(Nabucco), nieuwe LNG-terminals, de 
gevolgen van schaliegas voor de VS-markt 
(vooral voor de importvraag naar LNG) en 
de gevolgen van eventuele 
schaliegasontwikkelingen in de EU voor de 
toekomstige continuïteit van de 

21. vraagt de Commissie om voor volgend
jaar een beoordeling te geven van de 
toekomst van de markt voor gas, met 
inbegrip van de gevolgen van de reeds 
geplande gasinfrastructuurprojecten 
(Nabucco), nieuwe LNG-terminals, de 
gevolgen van schaliegas voor de VS-markt 
(vooral voor de importvraag naar LNG) en 
de gevolgen van eventuele 
schaliegasontwikkelingen in de EU voor de 
toekomstige continuïteit van de 
gasvoorziening; deze studie moet uitgaan 
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gasvoorziening en voor de prijzen; van de huidige stand van de 
infrastructuurontwikkeling en daarop 
voortbouwen;

Or. de

Amendement 204
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven van 
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco),
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening en voor de prijzen;

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven van 
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (zoals de 
projecten rond de zuidelijke corridor), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening en voor de prijzen; alle 
partijen, met name de energie-industrie, 
moeten nauw bij deze beoordeling worden 
betrokken;

Or. en

Amendement 205
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven van 
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-

21. vraagt de Commissie om voor het einde
van het jaar de coördinatie op zich te 
nemen van een door een onafhankelijke 
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markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening en voor de prijzen;

instelling te verrichten beoordeling van de 
toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco, 
ITGI), nieuwe LNG-terminals, de 
gevolgen van schaliegas voor de VS-markt 
(vooral voor de importvraag naar LNG) en 
de gevolgen van eventuele 
schaliegasontwikkelingen in de EU voor de 
toekomstige continuïteit van de 
gasvoorziening en voor de prijzen;

Or. el

Amendement 206
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven van 
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), 
nieuwe LNG-terminals, de gevolgen van 
schaliegas voor de VS-markt (vooral voor 
de importvraag naar LNG) en de gevolgen 
van eventuele schaliegasontwikkelingen in 
de EU voor de toekomstige continuïteit van 
de gasvoorziening en voor de prijzen;

21. vraagt de Commissie om voor het einde 
van het jaar een beoordeling te geven van 
de toekomst van de wereldmarkt en de EU-
markt voor gas, met inbegrip van de 
gevolgen van de reeds geplande 
gasinfrastructuurprojecten (Nabucco, 
South Stream), nieuwe LNG-terminals, de 
gevolgen van schaliegas voor de VS-markt 
(vooral voor de importvraag naar LNG) en 
de gevolgen van eventuele 
schaliegasontwikkelingen in de EU voor de 
toekomstige continuïteit van de 
gasvoorziening en voor de prijzen;

Or. el

Amendement 207
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Titel voor paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

Een beter gebruik van de efficiencykansen 
van de EU

Een beter gebruik van het potentieel van 
de EU voor energie-efficiency en 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 208
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat energie-efficiency en 
energiebesparing de voornaamste plaats in 
iedere strategie voor de toekomst moeten 
innemen, omdat zij een kosteneffectieve 
oplossing bieden voor de beperking van de 
afhankelijkheid van de EU op 
energiegebied, bijdragen aan het creëren 
van banen, de bestrijding van de 
klimaatverandering, het tegengaan van de 
verhoging van energietarieven en aan de 
vooruitgang naar een economie die 
efficiënt met haar hulpbronnen omspringt;

22. is van oordeel dat energie-efficiency en 
energiebesparing de voornaamste plaats in 
iedere strategie voor de toekomst moeten 
innemen, omdat zij een kosteneffectieve 
oplossing bieden voor de beperking van de 
afhankelijkheid van de EU op 
energiegebied, bijdragen aan het creëren 
van banen, de bestrijding van de 
klimaatverandering, het tegengaan van de 
verhoging van energietarieven en aan de 
vooruitgang naar een economie die 
efficiënt met haar hulpbronnen omspringt; 
merkt op hoezeer de prestaties van de 
verschillende lidstaten op het vlak van 
energie-efficiëntie uiteenlopen; meent 
daarom dat het streefdoel zo moet worden 
ingevuld dat landen die reeds beduidende 
inspanningen hebben geleverd, niet de 
dupe worden;

Or. en

Amendement 209
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat energie-efficiency en 
energiebesparing de voornaamste plaats in 
iedere strategie voor de toekomst moeten 
innemen, omdat zij een kosteneffectieve 
oplossing bieden voor de beperking van de 
afhankelijkheid van de EU op 
energiegebied, bijdragen aan het creëren 
van banen, de bestrijding van de 
klimaatverandering, het tegengaan van de 
verhoging van energietarieven en aan de 
vooruitgang naar een economie die 
efficiënt met haar hulpbronnen omspringt;

22. is van oordeel dat energie-efficiency en 
energiebesparing de voornaamste plaats in 
iedere strategie voor de toekomst moeten 
innemen, omdat zij de meest
kosteneffectieve oplossing bieden voor de 
beperking van de afhankelijkheid van de 
EU op energiegebied en de bestrijding van 
de klimaatverandering, bijdragen aan het 
creëren van banen en aan de economische 
concurrentiekracht, het tegengaan van de 
verhoging van energierekeningen en aan 
de vooruitgang naar een economie die 
efficiënt met haar hulpbronnen omspringt;

Or. en

Amendement 210
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van oordeel dat energie-efficiency 
en energiebesparing de voornaamste 
plaats in iedere strategie voor de toekomst 
moeten innemen, omdat zij een 
kosteneffectieve oplossing bieden voor de 
beperking van de afhankelijkheid van de 
EU op energiegebied, bijdragen aan het 
creëren van banen, de bestrijding van de 
klimaatverandering, het tegengaan van de 
verhoging van energietarieven en aan de 
vooruitgang naar een economie die 
efficiënt met haar hulpbronnen 
omspringt;

22. herinnert eraan dat efficiënt 
energiegebruik niet alleen het meest 
kosteneffectieve middel is om de emissie 
van broeikasgassen te verminderen en de 
veiligheid van de energievoorziening te 
verbeteren, maar dat hierdoor ook tegen 
2020 een miljoen arbeidsplaatsen zouden 
kunnen worden gecreëerd; merkt op dat 
brandstofgebrek strategisch kan worden 
aangepakt door een hoge mate van 
energie-efficiëntie in gebouwen en 
apparatuur; vraagt de Commissie en de 
lidstaten daarom om energie-efficiëntie 
bovenaan te plaatsen op de EU- agenda 
en in de EU-begroting, en steeds eerst te 
kijken naar de vraagzijde van de 
energiemarkt; pleit meer specifiek voor 
versnelde uitvoering van bestaande 
wetgeving en voor tijdige vaststelling door 
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de Commissie van een ambitieus actieplan 
voor Energie-Efficiëntie, waarin 
minutieus rekening wordt gehouden met 
het standpunt van het Parlement en 
bindende EU- en/of nationale 
doelstellingen moeten worden 
opgenomen;

Or. en

Amendement 211
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is verheugd over de herziening van het 
actieplan energie-efficiency; doet een 
beroep op de Commissie rekening te 
houden met het advies van het Europees 
Parlement;

Schrappen

Or. en

Amendement 212
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is verheugd over de herziening van het 
actieplan energie-efficiency; doet een 
beroep op de Commissie rekening te 
houden met het advies van het Europees 
Parlement;

23. onderkent dat het overwinnen van de 
obstakels die aan realisering van ons 
potentieel voor energie-efficiëntie in de 
weg staan, een nieuw elan vergt voor 
gerichte beleidsmaatregelen en 
programma's, naast innovatieve 
financiële regelingen en duidelijker 
prijssignalen; is verheugd over de 
herziening van het actieplan energie-
efficiency; doet een beroep op de 
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Commissie rekening te houden met het 
advies van het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 213
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is verheugd over de herziening van het 
actieplan energie-efficiency; doet een 
beroep op de Commissie rekening te 
houden met het advies van het Europees 
Parlement;

23. is verheugd over de herziening van het 
actieplan energie-efficiency; onderstreept 
dat de realisering van de 20%-doelstelling 
per 2020 juridisch bindend moet zijn, 
gezien de geringe effectiviteit van de 
huidige maatregelen; doet een beroep op 
de Commissie rekening te houden met het 
advies van het Europees Parlement;

Or. it

Amendement 214
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. onderstreept dat ICT een hoofdrol 
kan en moet spelen in de bevordering van 
een verantwoord energieverbruik in 
huishoudens, vervoer, energieopwekking 
en industriële productie. ziet in slimme 
meters, efficiënte verlichting, "cloud 
computing" en gedistribueerde software 
voldoende potentieel voor verandering in 
de gebruikspatronen met energiebronnen;

Or. en
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Amendement 215
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. beschouwt een afdoende en 
intelligente aanwending van middelen als 
cruciale manier om de juiste stimulans te 
bieden, waarbij ook moet worden gedacht 
aan groene infrastructuurbanken die 
particulier kapitaal kunnen leveragen, 
aan accentverlegging in de heffing van 
milieubelasting zodat gedragsverandering 
wordt beloond, alsook aan gemakkelijke 
en gerichte toegang tot EU-middelen ter 
ondersteuning van de inspanningen voor 
energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 216
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. vraagt de Commissie, de Europese 
Raad en de Raad van de EU om een 
toename in de energie-efficiëntie van 20% 
per 2020 voor alle lidstaten verplicht te 
stellen;

Or. ro
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Amendement 217
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van oordeel dat het streven naar meer
energie-effciency gepaard moet gaan met 
een sterke gerichtheid op het gebruik van 
primaire energie, met inbegrip van de 
omzetting, transmissie, distributie en 
voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik;

24. is van oordeel dat het streven naar meer 
energie-effciency zich moet richten op
effectieve omzetting van primaire energie, 
met inbegrip van kolenenergie, en een 
doelmatige aanwending, omzetting, 
transmissie en distributie daarvan;

Or. pl

Amendement 218
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van oordeel dat het streven naar meer 
energie-efficiency gepaard moet gaan met 
een sterke gerichtheid op het gebruik van 
primaire energie, met inbegrip van de 
omzetting, transmissie, distributie en 
voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik;

24. is van oordeel dat het streven naar meer 
energie-efficiency gepaard moet gaan met 
een sterke gerichtheid op het gebruik van 
eindenergie,

Or. fr

Amendement 219
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van oordeel dat het streven naar 24. is van oordeel dat energiebesparing 
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meer energie-efficiency gepaard moet 
gaan met een sterke gerichtheid op het 
gebruik van primaire energie, met inbegrip 
van de omzetting, transmissie, distributie 
en voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik;

gericht moet zijn op het gebruik van 
primaire energie, met inbegrip van de 
omzetting, transmissie, distributie en 
voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik;

Or. en

Amendement 220
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van oordeel dat het streven naar 
meer energie-efficiency gepaard moet 
gaan met een sterke gerichtheid op het 
gebruik van primaire energie, met inbegrip 
van de omzetting, transmissie, distributie 
en voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik;

24. is van oordeel dat energie-efficiency 
ook gericht moet zijn op het gebruik van 
primaire energie, met inbegrip van de 
omzetting, transmissie, distributie en 
voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik;

Or. en

Amendement 221
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van oordeel dat het streven naar meer 
energie-efficiency gepaard moet gaan met 
een sterke gerichtheid op het gebruik van 
primaire energie, met inbegrip van de 
omzetting, transmissie, distributie en 
voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik;

24. is van oordeel dat het streven naar meer 
energie-effciency gepaard moet gaan met 
een sterke gerichtheid op de gehele vraag-
en aanbodketen voor energie, met inbegrip 
van de omzetting, transmissie, distributie 
en voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik;

Or. en
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Amendement 222
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van oordeel dat het streven naar meer 
energie-efficiency gepaard moet gaan met 
een sterke gerichtheid op het gebruik van 
primaire energie, met inbegrip van de 
omzetting, transmissie, distributie en 
voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik;

24. is van oordeel dat het streven naar meer 
energie-efficiency gepaard moet gaan met 
een sterke gerichtheid op het gebruik van 
primaire energie, met inbegrip van de 
omzetting, transmissie, distributie en 
voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik en het verbruik 
door verkeer en vervoer;

Or. en

Amendement 223
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van oordeel dat het streven naar meer 
energie-efficiency gepaard moet gaan met 
een sterke gerichtheid op het gebruik van 
primaire energie, met inbegrip van de
omzetting, transmissie, distributie en 
voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik;

24. is van oordeel dat het streven naar meer 
energie-efficiency gepaard moet gaan met 
een sterke gerichtheid op het gebruik van 
primaire energie, met inbegrip van de 
omzetting, transmissie, distributie en 
voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik en het verbruik 
door verkeer en vervoer;

Or. en

Amendement 224
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. vraagt de Commissie een strategie 
voor te stellen voor meer efficiëntie op de 
warmtemarkt ter ondersteuning van 
efficiënte lokale infrastructuren, zoals 
stadsverwarming en –koeling, die de 
ontwikkeling voor integrale oplossingen 
mogelijk maken voor verwarming, 
koeling, en elektriciteit, gebaseerd op 
gecombineerde verwarming en energie en 
efficiënt gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 225
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst in dit verband op de 
kostenefficiëntie op lange termijn van 
energie-efficiëntere gebouwen en dringt 
er bij de lidstaten op aan dat zij hun 
nationale actieplannen, als bedoeld in de 
herziene richtlijn inzake energieprestaties 
van gebouwen, aanwenden om voor 
zichzelf ambitieuze prestatienormen vast 
te stellen;

Or. en

Amendement 226
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. vraagt de lidstaten dringend om 
vóór 30 juni 2011 nationale actieplannen 
op te stellen, met daarin voorstellen voor 
invoering van bestaande en nieuwe 
financiële en fiscale instrumenten ter 
stimulering van substantiële verbetering 
in de energieprestaties van gebouwen 
waar dit anders economisch niet haalbaar 
zou zijn, en maatregelen om huishoudens 
te helpen die met energiearmoede dreigen 
te worden geconfronteerd, waarbij 
speciale aandacht moet uitgaan naar 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen in plattelandsgebieden;

Or. ro

Amendement 227
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. vraagt de Commissie een energie-
efficiëntiefonds op te richten waaraan 
wordt bijgedragen uit de EU-begroting, en 
door de Europese Investeringsbank en de 
lidstaten, voor financiering van meer 
particuliere en openbare investeringen in 
projecten die de energie-efficiëntie van 
gebouwen moeten verhogen, hetgeen 
mede inhoudt gebruik van hernieuwbare 
energie in gebouwen of gedeelten 
daarvan, en de modernisering van 
energiemaatschappijen teneinde de 
vervuiling te beperken;

Or. ro


