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Amendement 228
Ivari Padar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. ondersteunt de invoering van verdere 
niet-fiscale marktmechanismen ter 
verbetering van de energie-efficiency als 
een manier om de concurrentiepositie van 
de EU- economie te stimuleren;

25. ondersteunt de invoering van verdere 
fiscale en niet-fiscale mechanismen ter 
verbetering van de energiebesparing als 
een manier om de concurrentiepositie van 
de EU-economie te stimuleren; verzoekt de 
Commissie en de Raad voldoende 
financiële middelen op EU- en nationaal 
niveau te reserveren voor 
energiebesparingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 229
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. ondersteunt de invoering van verdere 
niet-fiscale marktmechanismen ter 
verbetering van de energie-efficiency als 
een manier om de concurrentiepositie van 
de EU- economie te stimuleren;

25. ondersteunt de ontwikkeling van een 
goed functionerende markt voor 
energiediensten en de invoering van 
detailhandelsverplichtingen ter 
verbetering van de energie-efficiency als 
een manier om de concurrentiepositie van
de EU-economie te stimuleren;

Or. en

Amendement 230
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. ondersteunt de invoering van verdere 
niet-fiscale marktmechanismen ter 
verbetering van de energie-efficiency als 
een manier om de concurrentiepositie van 
de EU- economie te stimuleren;

ondersteunt de ontwikkeling van een vrije 
en goed functionerende markt voor 
energiediensten ter verbetering van de 
energie-efficiency als een manier om de 
concurrentiepositie van de EU-economie te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 231
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. ondersteunt de invoering van verdere 
niet-fiscale marktmechanismen ter 
verbetering van de energie-efficiency als 
een manier om de concurrentiepositie van 
de EU- economie te stimuleren;

25. ondersteunt de invoering van verdere 
marktconforme mechanismen ter 
verbetering van de energie-efficiency als 
een manier om de concurrentiepositie van 
de EU- economie te stimuleren;

Or. en

Amendement 232
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. ondersteunt de invoering van verdere 
niet-fiscale marktmechanismen ter 
verbetering van de energie-efficiency als 
een manier om de concurrentiepositie van 
de EU- economie te stimuleren;

25. ondersteunt de invoering van verdere 
marktmechanismen ter verbetering van de 
energie-efficiency als een manier om de 
concurrentiepositie van de EU- economie 
te stimuleren;

Or. en
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Amendement 233
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. ondersteunt de invoering van verdere 
niet-fiscale marktmechanismen ter 
verbetering van de energie-efficiency als 
een manier om de concurrentiepositie van 
de EU- economie te stimuleren;

25. ondersteunt de invoering van verdere 
fiscale en niet-fiscale marktmechanismen 
ter verbetering van de energie-efficiency 
als een manier om de concurrentiepositie 
van de EU- economie te stimuleren;

Or. en

Amendement 234
Jens Rohde, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is bovendien van mening dat er 
sterker moet worden gelet op de 
energieprestatie van energieverbruikende 
producten; moedigt de Commissie aan de 
richtlijn ecologisch ontwerp volledig en op 
meer producten toe te passen en een 
dynamisch model voor de vaststelling van 
normen te hanteren om te waarborgen dat 
de doelstellingen ambitieus zijn en 
regelmatig worden bijgesteld;

Or. en

Amendement 235
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de lidstaten het eens te worden 
over een gemeenschappelijke methodiek 
voor het meten van de nationale energie-
efficiency en besparingsdoelstellingen en 
tevens voor het toezicht op de vooruitgang 
bij het bereiken van deze doelstellingen; 
wijst erop dat bindende doelen alleen in 
de wet kunnen worden verankerd als er 
een akkoord over een gemeenschappelijke 
methodiek bestaat;

26. vraagt de lidstaten het eens te worden 
over algemene gemeenschappelijke 
beginselen aan de hand waarvan de 
lidstaten de vooruitgang meten die op 
nationaal vlak bij de energie-efficiency en 
–besparing wordt geboekt, en toezicht
uitoefenen op het nationale beleid;

Or. en

Amendement 236
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de lidstaten het eens te worden 
over een gemeenschappelijke methodiek 
voor het meten van de nationale energie-
efficiency en besparingsdoelstellingen en 
tevens voor het toezicht op de vooruitgang 
bij het bereiken van deze doelstellingen; 
wijst erop dat bindende doelen alleen in de 
wet kunnen worden verankerd als er een 
akkoord over een gemeenschappelijke 
methodiek bestaat;

26. onderstreept dat energiebesparing de 
cruciale derde pijler van het energiebeleid 
van de EU is, wil de EU haar 
doelstellingen inzake klimaat en 
hernieuwbare energie kunnen halen;
vraagt de lidstaten daarom het op korte 
termijn eens te worden over een 
gemeenschappelijke methodiek voor het 
meten van de nationale energie-efficiency 
en besparingsdoelstellingen en tevens voor 
het toezicht op de vooruitgang bij het 
bereiken van deze doelstellingen; 
onderstreept dat er onmiddellijk 
overeenstemming moet worden bereikt 
over en de hand moet worden gehouden 
aan juridisch bindende streefdoelen;

Or. en
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Amendement 237
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de lidstaten het eens te worden 
over een gemeenschappelijke methodiek
voor het meten van de nationale energie-
efficiency en besparingsdoelstellingen en 
tevens voor het toezicht op de vooruitgang 
bij het bereiken van deze doelstellingen; 
wijst erop dat bindende doelen alleen in de 
wet kunnen worden verankerd als er een 
akkoord over een gemeenschappelijke 
methodiek bestaat;

26. herinnert de lidstaten eraan dat er in 
Richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-
efficiëntie bij het eindgebruik en 
energiediensten al een geharmoniseerd 
rekenmodel is ingevoerd voor het meten 
van de nationale energie-efficiency en 
besparingsdoelstellingen en tevens voor het 
toezicht op de vooruitgang bij het bereiken 
van deze doelstellingen; herinnert er 
voorts aan dat de Commissie op grond van 
artikel 15, leden 2 en 3, van die richtlijn 
vóór 1 januari 2012 deze 
geharmoniseerde methodologie verder 
moet hebben verfijnd, aangevuld en 
verbeterd, o.a. door verhoging van het 
percentage van de daarin gebruikte 
geharmoniseerde bottom-up-
berekeningen, zodat de lidstaten deze 
vanaf 1 januari 2012 kunnen gebruiken;

Or. en

Amendement 238
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de lidstaten het eens te worden 
over een gemeenschappelijke methodiek 
voor het meten van de nationale energie-
efficiency en besparingsdoelstellingen en 
tevens voor het toezicht op de vooruitgang 
bij het bereiken van deze doelstellingen; 
wijst erop dat bindende doelen alleen in 
de wet kunnen worden verankerd als er 

vraagt de lidstaten het eens te worden over 
een gemeenschappelijke methodiek voor 
het meten van de nationale energie-
efficiency en besparingsdoelstellingen en 
tevens voor het toezicht op de vooruitgang 
bij het bereiken van deze doelstellingen;
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een akkoord over een gemeenschappelijke 
methodiek bestaat;

Or. en

Amendement 239
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de lidstaten het eens te worden 
over een gemeenschappelijke methodiek 
voor het meten van de nationale energie-
efficiency en besparingsdoelstellingen en 
tevens voor het toezicht op de vooruitgang 
bij het bereiken van deze doelstellingen; 
wijst erop dat bindende doelen alleen in 
de wet kunnen worden verankerd als er 
een akkoord over een gemeenschappelijke 
methodiek bestaat;

26. vraagt de lidstaten het eens te worden 
over een gemeenschappelijke methodiek 
voor het meten van de nationale energie-
efficiency en besparingsdoelstellingen en 
tevens voor het toezicht op de vooruitgang 
bij het bereiken van deze doelstellingen;

Or. en

Amendement 240
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de lidstaten het eens te worden 
over een gemeenschappelijke methodiek 
voor het meten van de nationale energie-
efficiency en besparingsdoelstellingen en 
tevens voor het toezicht op de vooruitgang 
bij het bereiken van deze doelstellingen;
wijst erop dat bindende doelen alleen in 
de wet kunnen worden verankerd als er 
een akkoord over een gemeenschappelijke 
methodiek bestaat;

26. vraagt de lidstaten het eens te worden 
over een gemeenschappelijke methodiek 
voor het meten van de nationale of 
regionale energie-efficiency en 
besparingsdoelstellingen en tevens voor het 
toezicht op de vooruitgang bij het bereiken 
van deze doelstellingen;
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Or. de

Amendement 241
Ivari Padar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de lidstaten het eens te worden 
over een gemeenschappelijke methodiek 
voor het meten van de nationale energie-
efficiency en besparingsdoelstellingen en 
tevens voor het toezicht op de vooruitgang 
bij het bereiken van deze doelstellingen; 
wijst erop dat bindende doelen alleen in de 
wet kunnen worden verankerd als er een 
akkoord over een gemeenschappelijke 
methodiek bestaat;

26. vraagt de lidstaten het eens te worden 
over een gemeenschappelijke methodiek 
voor het meten van de nationale energie-
efficiency en besparingsdoelstellingen en 
tevens voor het toezicht op de vooruitgang 
bij het bereiken van deze doelstellingen; 
wijst erop dat een juridisch bindend 
streefcijfer van 20% energiebesparing in 
2020 onmiddellijk moet worden 
goedgekeurd en toegepast;

Or. en

Amendement 242
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en de 
energie-efficiency en steunt het smart 
cities-initiatief;

27. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en de 
energie-efficiency en steunt het 
Burgemeestersconvenant en het smart 
cities-initiatief; onderstreept het belang 
van een bottom-up-energiebeleid in de EU 
dat gedragen wordt door steden en regio’s 
die schone en energiezuinige 
investeringen willen bevorderen; 
onderstreept dat door het toekomstige 
cohesiebeleid op één lijn te brengen met 
de Europa 2020-strategie, een essentieel 
mechanisme kan ontstaan dat voor 
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slimme en duurzame groei in de lidstaten 
en de regio’s zal zorgen;

Or. en

Amendement 243
Ivari Padar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en de 
energie-efficiency en steunt het smart 
cities-initiatief;

27. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en de 
energie-efficiency en steunt het smart 
cities-initiatief; verzoekt om verdere 
ontwikkeling van het smart cities-initiatief 
om tot een geïntegreerde beleidsrespons te 
komen met het oog op een duurzaam 
stedelijk milieu; onderstreept dat deze 
initiatieven financieel geloofwaardig 
moeten worden ondersteund;

Or. en

Amendement 244
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en de 
energie-efficiency en steunt het smart 
cities-initiatief;

27. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van de energiehuishouding en de 
energie-efficiency en steunt het smart 
cities-initiatief, waarbij 
warmtekrachtkoppeling de basis moet 
vormen voor verwarmings- en 
koelprocessen;
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Or. pl

Amendement 245
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op 
meerdere niveaus van het energiebeleid en 
de energie-efficiency en steunt het smart 
cities-initiatief;

27. is voorstander van een benadering op 
meerdere niveaus van het energiebeleid en 
de energie-efficiency en steunt het smart 
cities-initiatief;

Or. en

Amendement 246
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en de 
energie-efficiency en steunt het smart 
cities-initiatief;

27. is voorstander van een benadering op 
meerdere niveaus van het energiebeleid en 
de energie-efficiency en steunt het smart 
cities-initiatief;

Or. de

Amendement 247
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst op de diverse uitdagingen 
waarmee de EU te maken zal krijgen bij 
het verwezenlijken van haar streefcijfer 
van 20% aan hernieuwbare energie, en 
onderstreept dat de oplossing niet in één, 
maar in een mix van technologieën ligt; 
steunt in dit verband het SET-plan, maar 
benadrukt dat ook niet in het plan 
opgenomen technologieën, zoals 
geothermische en golfenergie, verder 
moeten worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 248
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. is van mening dat Europa met 
name op het gebied van bio-energie 
achterop raakt bij zijn internationale 
partners bij het ontwikkelen van de 
mogelijkheden die deze technologie biedt; 
moedigt daarom de Commissie met klem 
aan een sectoroverkoepelend 
biomassabeleid uit te stippelen om in 
samenwerking met de lidstaten een 
duurzame markt voor biomassa uit land-
en bosbouw tot stand te brengen; dit 
beleid dient duurzaamheidscriteria te 
omvatten om te voorkomen dat een 
stijging van de biomassaproductie een 
toename van de emissies uit koolstofrijke 
gebieden en biodiversiteitsverlies 
veroorzaakt; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer steun te geven voor 
biobrandstoffen die niet tot grotere 
broeikasgasemissies als gevolg van 
veranderd bodemgebruik leiden, met 
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name biobrandstoffen van de tweede 
generatie; verzoekt de Commissie haar 
toezegging gestand te doen en voor het 
einde van het jaar met een factor voor 
indirecte bodemgebruiksverandering te 
komen;

Or. en

Amendement 249
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Nieuwe titel na paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

Verwezenlijking van 20%-streefcijfer voor 
hernieuwbare energie

Or. en

Amendement 250
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen aanmoedigen en 
waarmee een bepaald type hernieuwbare 
energie op die plaatsen in de EU wordt 
verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 

Schrappen
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oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor 
hernieuwbare energie kunnen worden 
opgezet;

Or. en

Amendement 251
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen aanmoedigen en 
waarmee een bepaald type hernieuwbare 
energie op die plaatsen in de EU wordt 
verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor 
hernieuwbare energie kunnen worden 
opgezet;

Schrappen

Or. de

Amendement 252
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28



AM\830437NL.doc 15/104 PE448.829v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen aanmoedigen en 
waarmee een bepaald type hernieuwbare 
energie op die plaatsen in de EU wordt 
verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor
hernieuwbare energie kunnen worden 
opgezet;

28. is van oordeel dat op lange termijn 
hernieuwbare energie een volledig 
geïntegreerd onderdeel van een interne 
energiemarkt van de EU moet vormen;

Or. en

Amendement 253
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is verder 
van mening dat met het oog op een 
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regionale marktgroepen voor hernieuwbare 
energie kunnen worden opgezet;

doeltreffende verspreiding van 
hernieuwbare energie de 
netaansluitingsvoorwaarden moeten 
worden geharmoniseerd om voor 
uniforme winstgevende voorwaarden voor 
hernieuwbare energie te zorgen (bijv. 
betaling van aansluitingskosten via het 
tarief); is van oordeel dat op de 
middellange termijn regionale 
marktgroepen voor hernieuwbare energie 
kunnen worden opgezet; ziet als 
doelstelling op lange termijn dat 
hernieuwbare energie een volledig 
geïntegreerd onderdeel van een interne 
energiemarkt van de EU vormt;

Or. en

Amendement 254
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor hernieuwbare 
energie kunnen worden opgezet;

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht economisch efficiënter kan 
worden met behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn, 
indien er geen alternatieve bronnen 
bestaan of zich leveringsproblemen bij 
andere bronnen voordoen, bijvoorbeeld op 
eilanden, regionale marktgroepen voor 
hernieuwbare energie kunnen worden 
opgezet;
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Or. pl

Amendement 255
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor 
hernieuwbare energie kunnen worden 
opgezet;

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee hernieuwbare 
energie op die plaatsen in de EU wordt 
verspreid waar dit het meest efficiënt is en 
derhalve voor lagere stimuleringskosten 
en een efficiënte toewijzing van de 
stimuleringsmiddelen kan zorgen;

Or. de

Amendement 256
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 

28. vraagt alle bevoegde Europese, 
nationale en lokale autoriteiten de 
verspreiding van hernieuwbare 
energiebronnen binnen de EU efficiënter te 
laten verlopen door, waar van toepassing, 
gebruik te maken van de 
flexibiliteitsmechanismen die de richtlijn 
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gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen aanmoedigen en 
waarmee een bepaald type hernieuwbare 
energie op die plaatsen in de EU wordt 
verspreid waar dit het meest kosteneffectief 
is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor 
hernieuwbare energie kunnen worden 
opgezet;

hernieuwbare energiebronnen biedt; 
daardoor zal het mogelijk worden dat een 
bepaald type hernieuwbare energie op die 
plaatsen in de EU wordt verspreid waar dit 
dankzij de nationale steunregelingen het 
meest kosteneffectief is;

Or. en

Amendement 257
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor hernieuwbare 
energie kunnen worden opgezet;

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor hernieuwbare 
energie kunnen worden opgezet, hetgeen 
investeerders meer zekerheid biedt en tot 
doel heeft speculatie tegen te gaan; 

Or. it
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Amendement 258
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor hernieuwbare 
energie kunnen worden opgezet;

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor hernieuwbare 
energie kunnen worden opgezet; is van 
mening dat een visie voor de middellange 
termijn moet worden ontwikkeld waarin 
wordt gekeken naar het centrale 
vraagstuk van volledige marktintegratie 
van hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 259
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
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gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor hernieuwbare 
energie kunnen worden opgezet;

gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor hernieuwbare 
energie kunnen worden opgezet; is van 
mening dat een visie voor de middellange 
termijn moet worden ontwikkeld waarin 
wordt gekeken naar het centrale 
vraagstuk van volledige marktintegratie 
van hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 260
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor hernieuwbare 
energie kunnen worden opgezet;

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op lange termijn regionale 
marktgroepen voor hernieuwbare energie 
kunnen worden opgezet; 

Or. en
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Amendement 261
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van 
gemeenschappelijke stimulansen die het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor hernieuwbare 
energie kunnen worden opgezet;

28. vraagt de Commissie met een 
mededeling te komen die de vraag moet 
beantwoorden hoe de verspreiding van 
hernieuwbare energiebronnen binnen de 
EU wellicht efficiënter kan verlopen met 
behulp van een stelsel van EU-brede
stimulansen die het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen 
aanmoedigen en waarmee een bepaald type 
hernieuwbare energie op die plaatsen in de 
EU wordt verspreid waar dit het meest 
kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen; is van 
oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor hernieuwbare 
energie kunnen worden opgezet;

Or. en

Amendement 262
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. erkent de belangrijke rol van 
pompcentrales als efficiënte, betrouwbare, 
milieuvriendelijke bron van energie voor 
ondersteunende en compenserende 
diensten;

Or. en
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Amendement 263
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. erkent de belangrijke rol van 
pompcentrales als efficiënte, betrouwbare, 
milieuvriendelijke bron van energie voor 
ondersteunende en compenserende 
diensten;

Or. en

Amendement 264
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. onderstreept in dit verband dat 
eventuele harmonisatie goed moet worden 
voorbereid om verstoring van bestaande 
nationale markten te vermijden; is van 
mening dat een goed functionerende 
interne elektriciteitsmarkt zonder 
verstoringen en een echt “level playing 
field” voorwaarden zijn voor een 
geharmoniseerde steunregeling; 
onderstreept dat de eerste stap in de 
richting van zo’n geharmoniseerd systeem 
moet bestaan uit het wegnemen van 
administratieve lasten, o.a. door het 
harmoniseren van de planning- en 
vergunningenprocedures voor 
netinfrastructuur en aansluiting; is van 
mening dat verder beleid of een 
verdergaande strategie moet worden 
gebaseerd op de steunregelingen die 
doeltreffend zijn gebleken bij het halen 
van de doelstellingen en tegelijkertijd voor 
een brede geografische en technologische 
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verscheidenheid en voor vertrouwen 
onder de investeerders hebben gezorgd;

Or. en

Amendement 265
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat de 
flexibiliteitsmechanismen in de richtlijn 
hernieuwbare energie (statistische 
gegevensoverdracht voor productie van 
hernieuwbare energie en gezamenlijke 
projecten) verder moeten worden 
ontwikkeld met het oog op een zo 
goedkoop mogelijke uitbreiding van de 
sector hernieuwbare energie op EU-
niveau; 

Or. en

Amendement 266
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. moedigt de Commissie aan na te 
gaan hoe oneigenlijke concurrentie bij 
subsidies voor hernieuwbare energie en 
investeringen in de desbetreffende 
technologie kan worden voorkomen, o.a. 
door middel van coördinatie en 
samenwerking bij de uitbreiding van de 
sector hernieuwbare energie in de 
lidstaten. 
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Or. en

Amendement 267
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om een analyse 
van de respectieve door de lidstaten 
gepresenteerde nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie; wenst dat zij zo 
nodig actie onderneemt om lidstaten bij de 
verbetering van hun plannen bij te staan; 
vraagt de Commissie gebruik te maken
van de samenwerkingsmechanismen 
waarin de richtlijn voorziet om hulp te 
bieden aan de lidstaten die daaraan 
behoefte hebben;

29. verzoekt de Commissie om een analyse 
van de respectieve door de lidstaten 
gepresenteerde nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie; wenst dat zij zo 
nodig actie onderneemt om lidstaten bij de 
verbetering van hun plannen bij te staan en 
ervoor te zorgen dat zij hun streefcijfer 
halen; wijst erop dat de lidstaten wettelijk 
verplicht zijn hun nationale bindende 
streefcijfer te halen en er dus op moeten 
kunnen vertrouwen dat hun nationale 
steunmechanisme een betrouwbare weg 
biedt naar verwezenlijking van hun 
streefcijfer; vraagt de Commissie de 
lidstaten die daaraan behoefte hebben, te 
helpen profiteren van de 
samenwerkingsmechanismen waarin de 
richtlijn voorziet;

Or. en

Amendement 268
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om een analyse 
van de respectieve door de lidstaten 
gepresenteerde nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie; wenst dat zij zo 
nodig actie onderneemt om lidstaten bij de 
verbetering van hun plannen bij te staan; 

29. verzoekt de Commissie om een analyse 
van de respectieve door de lidstaten 
gepresenteerde nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie; wenst dat zij zo 
nodig actie onderneemt om lidstaten bij de 
verbetering van hun plannen bij te staan en 
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vraagt de Commissie gebruik te maken van 
de samenwerkingsmechanismen waarin de 
richtlijn voorziet om hulp te bieden aan de 
lidstaten die daaraan behoefte hebben;

ervoor te zorgen dat zij hun streefcijfer 
halen; wijst erop dat de lidstaten wettelijk 
verplicht zijn hun nationale bindende 
streefcijfer te halen en er dus op moeten 
kunnen vertrouwen dat hun nationale 
steunmechanisme een betrouwbare weg 
biedt naar verwezenlijking van hun 
streefcijfer; moedigt de lidstaten niettemin 
aan gebruik te maken van het 
samenwerkingsmechanisme waarin de 
richtlijn voorziet om verdere vooruitgang 
te boeken op basis van de beste praktijken 
en gezamenlijke inspanningen;

Or. en

Amendement 269
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om een analyse 
van de respectieve door de lidstaten 
gepresenteerde nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie; wenst dat zij zo 
nodig actie onderneemt om lidstaten bij de 
verbetering van hun plannen bij te staan; 
vraagt de Commissie gebruik te maken 
van de samenwerkingsmechanismen 
waarin de richtlijn voorziet om hulp te 
bieden aan de lidstaten die daaraan 
behoefte hebben;

29. verzoekt de Commissie om een analyse 
van de respectieve door de lidstaten 
gepresenteerde nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie; wenst dat zij zo 
nodig actie onderneemt om lidstaten bij de 
verbetering van hun plannen bij te staan,
en van al haar bevoegdheden gebruik 
maakt om te waarborgen dat de lidstaten 
voldoen aan hun wettelijke verplichting 
tot het halen van hun nationale 
streefcijfers; herinnert eraan dat de 
richtlijn voorziet in 
samenwerkingsmechanismen tussen de 
lidstaten;

Or. en
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Amendement 270
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om een analyse 
van de respectieve door de lidstaten 
gepresenteerde nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie; wenst dat zij zo 
nodig actie onderneemt om lidstaten bij de 
verbetering van hun plannen bij te staan; 
vraagt de Commissie gebruik te maken 
van de samenwerkingsmechanismen 
waarin de richtlijn voorziet om hulp te 
bieden aan de lidstaten die daaraan 
behoefte hebben;

29. verzoekt de Commissie om een analyse 
van de respectieve door de lidstaten 
gepresenteerde nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie; wenst dat zij zo 
nodig actie onderneemt om lidstaten bij de 
verbetering van hun plannen bij te staan,
en van al haar bevoegdheden gebruik 
maakt om te waarborgen dat de lidstaten 
voldoen aan hun wettelijke verplichting 
tot het halen van hun nationale 
streefcijfer; wijst op de 
samenwerkingsmechanismen in de richtlijn 
die de lidstaten in staat moeten stellen hun 
streefcijfers te halen;

Or. en

Amendement 271
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om een analyse 
van de respectieve door de lidstaten 
gepresenteerde nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie; wenst dat zij zo 
nodig actie onderneemt om lidstaten bij de 
verbetering van hun plannen bij te staan; 
vraagt de Commissie gebruik te maken van 
de samenwerkingsmechanismen waarin de 
richtlijn voorziet om hulp te bieden aan de 
lidstaten die daaraan behoefte hebben;

29. verzoekt de Commissie om een analyse 
van de respectieve door de lidstaten 
gepresenteerde nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie; wenst dat zij zo 
nodig actie onderneemt om lidstaten bij de 
verbetering van hun plannen bij te staan; 
vraagt de Commissie gebruik te maken van 
de samenwerkingsmechanismen waarin de 
richtlijn voorziet om hulp te bieden aan de 
lidstaten die daaraan behoefte hebben; 
steunt campagnes om de consument 
sterker bewust te maken van het belang 
van energiebesparing om zo een 
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gedragswijziging te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 272
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie een 
samenwerkingsplatform op te zetten voor 
nationale instanties die belast zijn met het 
ontwikkelen en beheren van 
steunregelingen voor hernieuwbare 
energie, ter vergemakkelijking van de 
informatie-uitwisseling en de vaststelling 
van de beste praktijken bij de goedkeuring 
en uitvoering van maatregelen ter 
stimulering van het gebruik van 
technologieën voor duurzame energie;

Or. en

Amendement 273
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie een actieve 
rol te spelen, zodat de lidstaten de beste 
praktijken kunnen delen en de regelingen 
inzake financiële steun voor het gebruik 
van hernieuwbare energie kunnen 
harmoniseren; verder moet de samenhang 
tussen de beleidsinstrumenten van de EU 
op het gebied van hernieuwbare energie 
en klimaatbescherming (zoals de 
emissiehandel) worden versterkt;
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Or. en

Amendement 274
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. steunt campagnes om de 
consument sterker bewust te maken van 
de energiebesparingsmogelijkheden in het 
dagelijks leven en van de bestaande 
mechanismen, zoals 
energieadviesdiensten, om zo een 
gedragswijziging te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 275
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bij de tussentijdse herziening van 
de huidige financiële vooruitzichten en de 
vaststelling van het toekomstige financiële 
meerjarenkader een verhoging van de 
energie-efficiëntie te beschouwen als een 
prioritaire doelstelling die van cruciaal 
belang is voor de duurzame ontwikkeling 
van de EU;

Or. ro
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Amendement 276
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie met klem, 
gezien de beperkingen die in het klimaat-
en energiepakket gelden voor de bouw 
van kolengestookte centrales, wettelijke 
bepalingen op te stellen die de bouw van 
dergelijke centrales vergemakkelijken als 
hun nominale rendement meer dan 50% 
bedraagt;

Or. pl

Amendement 277
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. is van mening dat het afvalbeheer 
een belangrijker plaats moet krijgen in 
het beleid van de EU op het gebied van 
hernieuwbare energie: het gebruik van 
een groter deel van het landbouwafval 
voor energieproductie zou kunnen 
bijdragen tot het naleven van de 
duurzaamheidsnormen;

Or. en

Amendement 278
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30
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Ontwerpresolutie Amendement

30. is van oordeel dat de Commissie er in 
samenwerking met de EDEO voor moet 
zorgen dat de Unie in energiezaken met 
één stem spreekt;

30. is van oordeel dat de Commissie er in 
samenwerking met de EDEO voor moet 
zorgen dat de Unie in energiezaken met 
één stem spreekt; is voorts van mening dat 
de EU haar nieuwe bevoegdheden inzake 
het externe beleid moet gebruiken om 
actief op zoek te gaan naar mogelijkheden 
tot samenwerking met derde landen en 
deze samenwerking te versterken op het 
gebied van klimaat-, milieu-, 
ontwikkelings- en onderzoeksbeleid;

Or. en

Amendement 279
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van oordeel dat de Commissie er in 
samenwerking met de EDEO voor moet 
zorgen dat de Unie in energiezaken met 
één stem spreekt;

30. is van oordeel dat de Commissie, door 
middel van coördinatie van de externe 
beleidsdimensie via haar Commissaris 
belast met energiezaken, ervoor moet 
zorgen dat de Unie in energiezaken met 
één stem spreekt;

Or. en

Amendement 280
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van oordeel dat de Commissie er in 
samenwerking met de EDEO voor moet 

30. is van oordeel dat de Commissie er in 
samenwerking met de EDEO voor moet 
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zorgen dat de Unie in energiezaken met 
één stem spreekt;

zorgen dat de Unie op het gebied van het 
externe energiebeleid met één stem 
spreekt;

Or. de

Amendement 281
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van oordeel dat de Commissie er in 
samenwerking met de EDEO voor moet 
zorgen dat de Unie in energiezaken met 
één stem spreekt;

30. is van oordeel dat de Commissie er in 
samenwerking met de EDEO voor moet 
zorgen dat de Unie op het gebied van het 
externe energiebeleid met één stem 
spreekt;

Or. de

Amendement 282
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. is van mening dat een continue 
voorziening bij gelijktijdige vermindering 
van de broeikasgasuitstoot alleen kan 
worden gewaarborgd als alle vormen van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
worden ondersteund: hernieuwbare 
energie, fossiele brandstoffen met 
koolstofopslag en veilige kernenergie;

Or. en
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Amendement 283
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. is van mening dat de EU erop moet 
toezien dat haar energiebeleid een sterke 
en coherente internationale dimensie 
bezit, en de energieproblematiek in haar 
externe beleid en optreden moet 
integreren;

Or. en

Amendement 284
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. wijst erop dat energie-efficiëntie en 
-besparing en gebruik van de eigen 
hernieuwbare energiebronnen voor 
Europa de meest doeltreffende middelen 
zijn om een continue energievoorziening 
te garanderen; bevestigt dat dankzij de 
streefcijfers voor 2020 op het gebied van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie zowel het totale binnenlandse 
energieverbruik als de energie-invoer in 
de EU zullen dalen;

Or. en

Amendement 285
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. op de korte en middellange termijn 
dient prioriteit te worden toegekend aan 
de ontwikkeling van de strategische 
energie-infrastructuur en de uitbreiding 
van de betrekkingen met centrale 
leveranciers en doorvoerlanden; de 
langetermijnstrategie voor het 
veiligstellen van de energievoorziening in 
de EU dient echter gericht te zijn op 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 286
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. herinnert eraan dat het 
maximaliseren van de energie-efficiëntie 
en de energiebesparing, zowel in de EU 
als in de doorvoer- en herkomstlanden, de 
goedkoopste en snelste manier is om de 
EU onafhankelijk te maken van energie-
invoer;

Or. en

Amendement 287
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat voor alle Schrappen
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pijpleidingen uit derde landen en andere 
energienetwerken die het grondgebied van 
de Europese Unie binnenkomen 
transparante overeenkomsten moeten 
gelden en dat zij onder de regels van de 
interne markt moeten vallen, onder meer 
de regelingen inzake de toegang van 
derden en bestemmingsclausules; vraagt 
de Commissie ervoor te zorgen dat bij 
toekomstige akkoorden over pijpleidingen 
en commerciële overeenkomsten rekening 
wordt gehouden met de Europese 
regelgeving op energiegebied en zo nodig 
actie te ondernemen;

Or. en

Amendement 288
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat voor alle 
pijpleidingen uit derde landen en andere 
energienetwerken die het grondgebied van 
de Europese Unie binnenkomen 
transparante overeenkomsten moeten 
gelden en dat zij onder de regels van de 
interne markt moeten vallen, onder meer de 
regelingen inzake de toegang van derden 
en bestemmingsclausules; vraagt de 
Commissie ervoor te zorgen dat bij 
toekomstige akkoorden over pijpleidingen 
en commerciële overeenkomsten rekening 
wordt gehouden met de Europese 
regelgeving op energiegebied en zo nodig 
actie te ondernemen;

31. is van oordeel dat alle pijpleidingen uit 
derde landen en andere energienetwerken 
die het grondgebied van de Europese Unie 
binnenkomen onder de regels van de 
interne markt moeten vallen, onder meer de 
regelingen inzake de toegang van derden,
bestemmingsclausules, regels inzake 
toewijzing en omgang met kraptesituaties 
en de duur van contracten; vraagt de 
Commissie ervoor te zorgen dat bij 
toekomstige akkoorden over pijpleidingen 
en commerciële overeenkomsten rekening 
wordt gehouden met de Europese 
regelgeving op energiegebied en zo nodig 
actie te ondernemen;

Or. de
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Amendement 289
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat voor alle 
pijpleidingen uit derde landen en andere 
energienetwerken die het grondgebied van 
de Europese Unie binnenkomen 
transparante overeenkomsten moeten 
gelden en dat zij onder de regels van de 
interne markt moeten vallen, onder meer de 
regelingen inzake de toegang van derden 
en bestemmingsclausules; vraagt de 
Commissie ervoor te zorgen dat bij 
toekomstige akkoorden over pijpleidingen 
en commerciële overeenkomsten rekening 
wordt gehouden met de Europese 
regelgeving op energiegebied en zo nodig 
actie te ondernemen;

31. is van oordeel dat alle pijpleidingen uit 
derde landen en andere energienetwerken 
die het grondgebied van de Europese Unie 
binnenkomen onder de regels van de 
interne markt moeten vallen, onder meer de 
regelingen inzake de toegang van derden,
bestemmingsclausules, regels inzake 
toewijzing en omgang met kraptesituaties 
en de duur van contracten; vraagt de 
Commissie ervoor te zorgen dat bij 
toekomstige akkoorden over pijpleidingen 
en commerciële overeenkomsten rekening 
wordt gehouden met de Europese 
regelgeving op energiegebied en zo nodig 
actie te ondernemen;

Or. de

Amendement 290
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat voor alle 
pijpleidingen uit derde landen en andere 
energienetwerken die het grondgebied van 
de Europese Unie binnenkomen 
transparante overeenkomsten moeten 
gelden en dat zij onder de regels van de 
interne markt moeten vallen, onder meer de 
regelingen inzake de toegang van derden 
en bestemmingsclausules; vraagt de 
Commissie ervoor te zorgen dat bij
toekomstige akkoorden over pijpleidingen 
en commerciële overeenkomsten rekening 

31. is van oordeel dat voor alle 
pijpleidingen uit derde landen en andere 
energienetwerken die het grondgebied van 
de Europese Unie binnenkomen 
transparante overeenkomsten moeten 
gelden en dat zij onder de regels van de 
interne markt moeten vallen, onder meer de 
regelingen inzake bijvoorbeeld de toegang 
van derden, bestemmingsclausules en 
afnameverplichtingsclausules; vraagt de 
Commissie ervoor te zorgen dat bij 
toekomstige akkoorden over pijpleidingen 
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wordt gehouden met de Europese 
regelgeving op energiegebied en zo nodig 
actie te ondernemen;

en commerciële overeenkomsten rekening 
wordt gehouden met de Europese 
regelgeving op energiegebied en zo nodig 
actie te ondernemen;

Or. en

Amendement 291
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. is ervan overtuigd dat de Europese 
Unie een stabiel kader moet scheppen 
voor een versterkte regelmatige dialoog 
met belangrijke gasleverings- en 
doorvoerlanden, met name Rusland en 
Oekraïne; een versterkt kader voor de 
dialoog zou voor de zozeer gewenste 
transparantie in deze vitale betrekkingen 
kunnen zorgen;

Or. en

Amendement 292
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. is van mening dat overeenkomsten 
met externe gasleveranciers op EU-niveau 
en niet bilateraal moeten worden 
afgesloten om een stabiele, veilige 
energievoorziening tegen concurrerende 
en betaalbare prijzen te garanderen;

Or. en
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Amendement 293
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt aan op een verdere uitbreiding 
van het lidmaatschap van de 
energiegemeenschap met meer aan de EU 
grenzende landen; onderstreept dat de 
Commissie moet zorgen voor een tijdige en 
strikte uitvoering van de 
energievoorschriften van de EU door de 
lidstaten, met name door de voorwaarde te 
stellen dat EU-fondsen slechts beschikbaar 
zijn als de Verdragsverplichtingen worden 
nagekomen;

32. dringt aan op een verdere uitbreiding 
van het lidmaatschap van de 
energiegemeenschap met meer aan de EU 
grenzende landen alsmede 
energieleverende derde landen, 
bijvoorbeeld in de Golfregio en het 
Midden-Oosten; onderstreept dat de 
Commissie moet zorgen voor een tijdige en 
strikte uitvoering van de 
energievoorschriften van de EU door de 
lidstaten, met name door de voorwaarde te 
stellen dat EU-fondsen slechts beschikbaar 
zijn als de Verdragsverplichtingen worden 
nagekomen;

Or. en

Amendement 294
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt aan op een verdere uitbreiding 
van het lidmaatschap van de 
energiegemeenschap met meer aan de EU 
grenzende landen; onderstreept dat de 
Commissie moet zorgen voor een tijdige en 
strikte uitvoering van de 
energievoorschriften van de EU door de 
lidstaten, met name door de voorwaarde te 
stellen dat EU-fondsen slechts beschikbaar 
zijn als de Verdragsverplichtingen worden 
nagekomen;

32. dringt aan op een verdere uitbreiding 
van het lidmaatschap van de 
energiegemeenschap met meer aan de EU 
grenzende landen, met name landen die 
deel uitmaken van het Oostelijk 
Partnerschap; onderstreept dat de 
Commissie moet zorgen voor een tijdige en 
strikte uitvoering van de 
energievoorschriften van de EU door de 
lidstaten, met name door de voorwaarde te 
stellen dat EU-fondsen slechts beschikbaar 
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zijn als de Verdragsverplichtingen worden 
nagekomen;

Or. en

Amendement 295
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is van oordeel dat het energiehoofdstuk 
in iedere overeenkomst voor politieke en 
technologische samenwerking met 
naburige landen concreter moet worden 
ingevuld, met name door meer gewicht toe 
te kennen aan programma’s voor energie-
efficiency en aan de voorschriften voor de 
interne markt;

33. is van oordeel dat het energiehoofdstuk 
in iedere overeenkomst voor politieke en 
technologische samenwerking met 
naburige landen concreter moet worden 
ingevuld, met name door meer gewicht toe 
te kennen aan programma’s voor energie-
efficiency en aan de voorschriften voor de 
interne markt; is van mening dat de Raad 
de Commissie een 
onderhandelingsmandaat moet 
verstrekken om bestaande memoranda 
van overeenstemming over 
energievraagstukken om te zetten in 
juridisch bindende teksten;

Or. en

Amendement 296
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is van oordeel dat het energiehoofdstuk 
in iedere overeenkomst voor politieke en 
technologische samenwerking met 
naburige landen concreter moet worden 
ingevuld, met name door meer gewicht toe 
te kennen aan programma’s voor energie-

33. is van oordeel dat het energiehoofdstuk 
in iedere overeenkomst voor politieke en 
technologische samenwerking met 
naburige landen concreter moet worden 
ingevuld, met name door meer gewicht toe 
te kennen aan programma’s voor energie-
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efficiency en aan de voorschriften voor de 
interne markt;

efficiency en aan de voorschriften voor de 
interne markt; onderstreept dat in het 
energiehoofdstuk moet worden vermeld 
dat de mensenrechten moeten worden 
geëerbiedigd en dat de energiedialoog een 
sociale dimensie moet hebben;

Or. en

Amendement 297
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is van oordeel dat het energiehoofdstuk 
in iedere overeenkomst voor politieke en 
technologische samenwerking met 
naburige landen concreter moet worden 
ingevuld, met name door meer gewicht toe 
te kennen aan programma’s voor energie-
efficiency en aan de voorschriften voor de 
interne markt;

33. is van oordeel dat het energiehoofdstuk 
in iedere overeenkomst voor politieke en 
technologische samenwerking met 
naburige landen concreter moet worden 
ingevuld, met name door meer gewicht toe 
te kennen aan programma’s voor energie-
efficiency en aan de voorschriften voor de 
interne markt; onderstreept dat in het 
energiehoofdstuk moet worden vermeld 
dat de mensenrechten moeten worden 
geëerbiedigd en dat de energiedialoog een 
sociale dimensie moet hebben;

Or. en

Amendement 298
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is van oordeel dat het energiehoofdstuk 
in iedere overeenkomst voor politieke en 
technologische samenwerking met 
naburige landen concreter moet worden 

33. is van oordeel dat het energiehoofdstuk 
in iedere overeenkomst voor politieke en 
technologische samenwerking met 
naburige landen concreter moet worden 
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ingevuld, met name door meer gewicht toe 
te kennen aan programma’s voor energie-
efficiency en aan de voorschriften voor de 
interne markt;

ingevuld, met name door meer gewicht toe 
te kennen aan programma’s voor energie-
efficiency en aan de voorschriften voor de 
interne markt; onderstreept dat het 
onderdeel energie van het partnerschap 
EU-Afrika, dat op de Top van Lissabon in 
2007 is ingesteld, verder moet worden 
ontwikkeld;

Or. fr

Amendement 299
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. is er verheugd over dat Rusland 
opnieuw deelneemt aan de bijeenkomsten 
van de Energiehandvest-Conferentie; 
verzoekt de Commissie ernaar te streven 
het Verdrag inzake het Energiehandvest tot 
verdere landen uit te breiden en zich in het 
forum van de Energiehandvest-Conferentie 
te richten op een na onderhandelingen tot 
stand gekomen schikking die tot volledige 
ratificatie van het verdrag en de 
bijbehorende protocollen door Rusland 
leidt; onderstreept dat de energie een 
centraal thema moet zijn in de na de 
Partnerschaps- en 
Samenwerkingsovereenkomst met Rusland 
te sluiten overeenkomst, die ook als basis
moet dienen voor de betrekkingen van de 
individuele lidstaten met Rusland;

34. is er verheugd over dat Rusland 
opnieuw deelneemt aan de bijeenkomsten 
van de Energiehandvest-Conferentie; 
verzoekt de Commissie ernaar te streven 
het Verdrag inzake het Energiehandvest tot 
verdere landen uit te breiden en zich in het 
forum van de Energiehandvest-Conferentie 
te richten op een na onderhandelingen tot 
stand gekomen schikking die tot volledige 
ratificatie van het verdrag en de 
bijbehorende protocollen door Rusland 
leidt; onderstreept dat de energie een 
centraal thema moet zijn in de na de 
Partnerschaps- en 
Samenwerkingsovereenkomst met Rusland 
te sluiten overeenkomst en dat deze 
nieuwe overeenkomst als leidraad en als 
grondslag moet dienen voor consequente 
en coherente betrekkingen van de 
individuele lidstaten met Rusland;

Or. en
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Amendement 300
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. is er verheugd over dat Rusland 
opnieuw deelneemt aan de bijeenkomsten 
van de Energiehandvest-Conferentie; 
verzoekt de Commissie ernaar te streven 
het Verdrag inzake het Energiehandvest tot 
verdere landen uit te breiden en zich in het 
forum van de Energiehandvest-Conferentie 
te richten op een na onderhandelingen tot 
stand gekomen schikking die tot volledige 
ratificatie van het verdrag en de 
bijbehorende protocollen door Rusland 
leidt; onderstreept dat de energie een 
centraal thema moet zijn in de na de 
Partnerschaps- en 
Samenwerkingsovereenkomst met Rusland 
te sluiten overeenkomst, die ook als basis 
moet dienen voor de betrekkingen van de 
individuele lidstaten met Rusland;

34. is er verheugd over dat Rusland 
opnieuw deelneemt aan de bijeenkomsten 
van de Energiehandvest-Conferentie; 
verzoekt de Commissie ernaar te streven 
het Verdrag inzake het Energiehandvest tot 
verdere landen uit te breiden en zich in het 
forum van de Energiehandvest-Conferentie 
te richten op een na onderhandelingen tot 
stand gekomen schikking die tot volledige 
ratificatie van het verdrag en de 
bijbehorende protocollen door Rusland 
leidt; benadrukt evenwel dat elke 
overeenkomst volledig in 
overeenstemming moet zijn met de EU-
voorschriften voor de interne 
energiemarkt; onderstreept voorts dat de 
energie een centraal thema moet zijn in de 
na de Partnerschaps- en 
Samenwerkingsovereenkomst met Rusland 
te sluiten overeenkomst, die ook als basis 
moet dienen voor de betrekkingen van de 
individuele lidstaten met Rusland;

Or. en

Amendement 301
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. is er verheugd over dat Rusland 
opnieuw deelneemt aan de bijeenkomsten 
van de Energiehandvest-Conferentie; 
verzoekt de Commissie ernaar te streven 
het Verdrag inzake het Energiehandvest tot 

34. is er verheugd over dat Rusland 
opnieuw deelneemt aan de bijeenkomsten 
van de Energiehandvest-Conferentie; 
verzoekt de Commissie ernaar te streven 
het Verdrag inzake het Energiehandvest tot 
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verdere landen uit te breiden en zich in het 
forum van de Energiehandvest-Conferentie 
te richten op een na onderhandelingen tot 
stand gekomen schikking die tot volledige 
ratificatie van het verdrag en de 
bijbehorende protocollen door Rusland 
leidt; onderstreept dat de energie een 
centraal thema moet zijn in de na de 
Partnerschaps- en 
Samenwerkingsovereenkomst met Rusland 
te sluiten overeenkomst, die ook als basis 
moet dienen voor de betrekkingen van de 
individuele lidstaten met Rusland;

verdere landen uit te breiden en zich in het 
forum van de Energiehandvest-Conferentie 
te richten op een na onderhandelingen tot 
stand gekomen schikking die tot volledige 
aanvaarding van de beginselen van het 
Energiehandvest en de bijbehorende 
protocollen door Rusland leidt; 
onderstreept dat de energie een centraal 
thema moet zijn in de na de Partnerschaps-
en Samenwerkingsovereenkomst met 
Rusland te sluiten overeenkomst, die ook 
als basis moet dienen voor de betrekkingen 
van de individuele lidstaten met Rusland;

Or. en

Amendement 302
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. is ten aanzien van het externe 
energiebeleid van mening dat 
samenwerking met buurlanden weliswaar 
van cruciaal belang is, maar dat 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
samenwerking met de Latijns-
Amerikaanse landen, zoals aangegeven in 
de mededeling van de Commissie getiteld 
“De Europese Unie en Latijns-Amerika: 
een partnerschap van wereldspelers” 
(COM(2009) 495); merkt op dat deze 
landen nu strategische partners zijn bij de 
inspanningen om een stabiele, 
gediversifieerde energievoorziening (uit 
kolen, olie en gas) voor de EU veilig te 
stellen;

Or. fr

Amendement 303
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Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
nauw met de NAVO samen te werken om 
de strategieën van de Unie en de NAVO 
inzake energiezekerheid in algemene zin 
op elkaar te laten aansluiten;

Or. en

Amendement 304
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. vraagt de Commissie erop toe te zien 
dat de verordening betreffende continuïteit 
in de gasvoorziening na inwerkingtreding 
volledig wordt toegepast, vooral wat de 
mechanismen voor vroegtijdige 
waarschuwing van deze verordening 
betreft;

35. vraagt de Commissie erop toe te zien 
dat de verordening betreffende continuïteit 
in de gasvoorziening na inwerkingtreding 
volledig wordt toegepast;

Or. en

Amendement 305
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. beschouwt diversifiëring van de 
transportroutes en -voorzieningen als een 
noodzakelijke strategie om continuïteit in
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de gasvoorziening te bewerkstelligen; 

Or. en

Amendement 306
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de bij het 
project betrokken lidstaten de aanleg van 
de Nabucco-pijpleiding voort te zetten, die 
voor een grote verbetering van de 
continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zou kunnen zorgen; wenst 
dat in de vacature van EU-Nabucco-
coördinator zo spoedig mogelijk wordt 
voorzien;

36. verzoekt de Commissie en de 
betrokken lidstaten onmiddellijk de aanleg 
van de projecten voort te zetten die naar 
verwachting voor een grote verbetering 
van de continuïteit in de gasvoorziening 
van de Europese Unie zullen zorgen, en 
prioriteit toe te kennen aan de in de 
tweede strategische toetsing van het 
energiebeleid genoemde infrastructuur, 
zoals de ontwikkeling van de zuidelijke 
gascorridor (interconnector Turkije-
Griekenland-Italië en Nabucco);

Or. el

Amendement 307
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de bij het 
project betrokken lidstaten de aanleg van 
de Nabucco-pijpleiding voort te zetten, die 
voor een grote verbetering van de 
continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zou kunnen zorgen; wenst 
dat in de vacature van EU-Nabucco-
coördinator zo spoedig mogelijk wordt 
voorzien;

36. verzoekt de Commissie en de 
betrokken lidstaten de uitvoering van de 
EU-pijpleidingprojecten voort te zetten die 
voor een grote verbetering van de 
continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zouden kunnen zorgen; 
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Or. de

Amendement 308
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de bij het 
project betrokken lidstaten de aanleg van 
de Nabucco-pijpleiding voort te zetten, die 
voor een grote verbetering van de 
continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zou kunnen zorgen; wenst 
dat in de vacature van EU-Nabucco-
coördinator zo spoedig mogelijk wordt 
voorzien;

36. verzoekt de Commissie en de 
betrokken lidstaten de uitvoering van de 
EU-pijpleidingprojecten voort te zetten die 
voor een grote verbetering van de 
continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zouden kunnen zorgen;

Or. de

Amendement 309
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de bij het 
project betrokken lidstaten de aanleg van 
de Nabucco-pijpleiding voort te zetten, die 
voor een grote verbetering van de 
continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zou kunnen zorgen; wenst
dat in de vacature van EU-Nabucco-
coördinator zo spoedig mogelijk wordt 
voorzien;

36. verzoekt de Commissie en de bij het 
project betrokken lidstaten de aanleg van 
de Nabucco-pijpleiding voort te zetten, die 
voor een grote verbetering van de 
continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zou kunnen zorgen; wenst 
dat in de vacature van EU-Nabucco-
coördinator zo spoedig mogelijk wordt 
voorzien; verzoekt de Commissie verslag 
uit te brengen aan het Europees 
Parlement en de Europese Raad over de 
in dit verband ondernomen stappen;

Or. en
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Amendement 310
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de bij het 
project betrokken lidstaten de aanleg van 
de Nabucco-pijpleiding voort te zetten, die 
voor een grote verbetering van de 
continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zou kunnen zorgen; wenst 
dat in de vacature van EU-Nabucco-
coördinator zo spoedig mogelijk wordt 
voorzien;

36. verzoekt de Commissie en de 
betrokken lidstaten de uitvoering van de 
EU-projecten voor energie-infrastructuur
voort te zetten, die voor een grote 
verbetering van de continuïteit in de 
gasvoorziening van de Europese Unie 
zouden kunnen zorgen; 

Or. en

Amendement 311
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36.verzoekt de Commissie en de bij het 
project betrokken lidstaten de aanleg van 
de Nabucco-pijpleiding voort te zetten, die 
voor een grote verbetering van de 
continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zou kunnen zorgen; wenst 
dat in de vacature van EU-Nabucco-
coördinator zo spoedig mogelijk wordt 
voorzien;

36. verzoekt de Commissie en de 
betrokken lidstaten de aanleg van de 
Nabucco-pijpleiding en de South Stream-
pijpleiding voort te zetten, die voor een 
grote verbetering van de continuïteit in de 
gasvoorziening van de Europese Unie 
zullen zorgen; wenst dat in de vacature van 
EU-Nabucco-coördinator zo spoedig 
mogelijk wordt voorzien;

Or. el
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Amendement 312
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de bij het 
project betrokken lidstaten de aanleg van 
de Nabucco-pijpleiding voort te zetten, die 
voor een grote verbetering van de 
continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zou kunnen zorgen; wenst 
dat in de vacature van EU-Nabucco-
coördinator zo spoedig mogelijk wordt 
voorzien;

36. verzoekt de Commissie en de 
betrokken lidstaten de uitvoering van de 
EU-pijpleidingprojecten, zoals Nabucco, 
Nordstream, Southstream e.a., voort te 
zetten, die voor een grote verbetering van 
de continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zouden kunnen zorgen; 
wenst dat in de vacature van EU-
coördinator voor de zuidelijke corridor zo 
spoedig mogelijk wordt voorzien;

Or. en

Amendement 313
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie en de bij het 
project betrokken lidstaten de aanleg van 
de Nabucco-pijpleiding voort te zetten, die 
voor een grote verbetering van de 
continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zou kunnen zorgen; wenst 
dat in de vacature van EU-Nabucco-
coördinator zo spoedig mogelijk wordt 
voorzien;

36. verzoekt in dit verband de Commissie 
en de bij het project betrokken lidstaten de 
aanleg van de Nabucco-pijpleiding voort te 
zetten, die voor een grote verbetering van 
de continuïteit in de gasvoorziening van de 
Europese Unie zou kunnen zorgen; wenst 
dat in de vacature van EU-Nabucco-
coördinator zo spoedig mogelijk wordt 
voorzien;

Or. en
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Amendement 314
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. acht het van cruciaal belang dat in 
de volgende, zeven jaar geldende 
financiële vooruitzichten middelen 
worden uitgetrokken voor de 
verwezenlijking van de 
infrastructuurprioriteiten die zijn 
vastgelegd in de tweede strategische 
toetsing van het energiebeleid 
(Oostzeeverbinding, zuidelijke 
gascorridor, LNG, mediterrane 
energiering, noord-zuidkoppeling voor 
stroom en gas, offshore-net Noordzee);

Or. en

Amendement 315
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt aan op een speciale 
energiedialoog met de landen van het 
Kaspische gebied en is ingenomen met de 
werkzaamheden aan de Kaspische 
ontwikkelingssamenwerking;

37. dringt aan op een speciale 
energiedialoog met de landen van het 
Kaspische gebied en is ingenomen met de
werkzaamheden aan de Kaspische 
ontwikkelingssamenwerking; onderschrijft 
in dit verband de dialoog over de EU-
strategie voor het Zwarte-Zeegebied en 
onderstreept het belang van alle 
energievraagstukken in de dialoog tussen 
de EU en de landen in deze regio;

Or. en
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Amendement 316
Herbert Reul, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt aan op een speciale 
energiedialoog met de landen van het 
Kaspische gebied en is ingenomen met de 
werkzaamheden aan de Kaspische 
ontwikkelingssamenwerking;

37. dringt aan op een speciale 
energiedialoog met de landen van het 
Kaspische gebied;

Or. de

Amendement 317
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. merkt op dat biobrandstoffen van 
de tweede generatie een belangrijke rol 
kunnen spelen in de energiemix van de 
EU, en verzoekt de Commissie na te gaan 
of het mechanisme van dubbel tellen in de 
richtlijn hernieuwbare energie voldoende 
is om de productie van biobrandstoffen 
van de tweede generatie te ondersteunen;

Or. en

Amendement 318
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. dringt aan op voltooiing van het 
systeem van interconnecties in Zuid-



PE448.829v01-00 50/104 AM\830437NL.doc

NL

Europa;

Or. el

Amendement 319
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie door steun te 
geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk;

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie door steun te 
geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales en andere duurzame 
technologie voor hernieuwbare energie in 
de Noord-Afrikaanse regio en de 
aansluiting daarvan op het netwerk; is van 
mening dat met de aanleg van een 
geschikt systeem voor de levering van 
hernieuwbare energie uit derde landen 
aan het Europese net de essentiële 
randvoorwaarden gecreëerd kunnen 
worden voor de realisatie van dit project; 
daarnaast moet worden overwogen de 
nationale steunregelingen open te stellen 
voor hernieuwbare energie uit derde 
landen, bijvoorbeeld in Noord-Afrika;

Or. en

Amendement 320
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie door steun te 

38. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat in de lidstaten van de 
EU opgezette projecten voor de opwekking 
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geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk;

van hernieuwbare energie geïntegreerd 
worden in het Europese energienet; roept 
eveneens op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie door steun te 
geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk;

Or. ro

Amendement 321
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie door steun te 
geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk;

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie door steun te 
geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk; merkt op dat de exploitatie 
van de energiebronnen in de landen van 
Noord-Afrika door maximaal te profiteren 
van hernieuwbare energiebronnen een 
bijdrage moet leveren aan het zekerder 
maken van de energievoorziening en 
tegelijkertijd de ontwikkeling en sociale 
cohesie van de landen en bevolkingen in 
deze regio ten goede moet komen en de 
kloof tussen noord en zuid moet 
verkleinen;

Or. el
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Amendement 322
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie door steun te 
geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk;

38. evalueert het potentieel van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie bij de 
ondersteuning van gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
primair op het Afrikaanse netwerk, zonder 
de EU-regeling voor emissiehandel in 
gevaar te brengen;

Or. en

Amendement 323
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie door steun te 
geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk;

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en 
TRANSGREEN in het kader van het 
Mediterraan plan voor zonne-energie; 
steunt de bouw van gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk;

Or. fr

Amendement 324
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38
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Ontwerpresolutie Amendement

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie door steun te 
geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk;

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie en andere 
technologie voor hernieuwbare energie 
door steun te geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk;

Or. de

Amendement 325
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie door steun te 
geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk;

38. roept op tot bevordering van de 
initiatieven DESERTEC en Mediterraan 
plan voor zonne-energie door steun te 
geven aan gedecentraliseerde 
zonnekrachtcentrales in de Noord-
Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan 
op het netwerk, mits het economisch nut is 
aangetoond;

Or. de

Amendement 326
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. wijst erop dat kernenergie een van 
de meest economische en 
klimaatvriendelijke energiebronnen is en 
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minder gevoelig is voor schommelingen 
van de brandstofprijzen. Daarom is 
kernenergie in het energiepakket van de 
EU onontbeerlijk om een niet van fossiele 
brandstof afhankelijke maatschappij tot 
stand te brengen;

Or. en

Amendement 327
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. wijst erop dat kernenergie in 
Europa momenteel de grootste CO2-vrije 
en mededingingskrachtige, betrouwbare 
energiebron vormt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het onderzoek 
naar kernfusie te blijven steunen omdat 
dit een voor de toekomst belangrijke 
energiebron kan zijn;

Or. de

Amendement 328
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van oordeel dat de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 
vergunningafgifte en ontwerpcertificatie 
van nieuwe kerncentrales nuttig zou zijn;

Schrappen

Or. en
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Amendement 329
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van oordeel dat de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 
vergunningafgifte en ontwerpcertificatie 
van nieuwe kerncentrales nuttig zou zijn;

39. verzoekt de Commissie na te gaan of
de vaststelling van minimumnormen van 
de EU voor vergunningafgifte en 
ontwerpcertificatie van nieuwe 
kerncentrales nuttig zou zijn en er 
tegelijkertijd rekening mee te houden dat 
besluiten over het energiepakket en de 
veiligheidsnormen voor nieuwe centrales 
in laatste instantie onder bevoegdheid van 
de lidstaten vallen;

Or. en

Amendement 330
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van oordeel dat de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 
vergunningafgifte en ontwerpcertificatie 
van nieuwe kerncentrales nuttig zou zijn;

39. is van oordeel dat de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 
vergunningafgifte en ontwerpcertificatie 
van nieuwe kerncentrales nuttig zou zijn
om de grootst mogelijke veiligheid van de 
techniek te waarborgen voor de lidstaten 
die ervoor hebben gekozen dat deze deel 
vormt van hun energiepakket;

Or. en
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Amendement 331
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van oordeel dat de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 
vergunningafgifte en ontwerpcertificatie 
van nieuwe kerncentrales nuttig zou zijn;

39. is van oordeel dat de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 
vergunningafgifte en ontwerpcertificatie 
van nieuwe kerncentrales nuttig zou zijn; 
Hetzelfde geldt voor aanvullende 
maatregelen van de EU ter bevordering 
van de tenuitvoerlegging van beproefde 
technieken voor de opslag van radioactief 
afval in diepe aardlagen;

Or. en

Amendement 332
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van oordeel dat de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 
vergunningafgifte en ontwerpcertificatie
van nieuwe kerncentrales nuttig zou zijn;

39. is van oordeel dat de 
veiligheidsnormen van de EU voor 
bestaande en nieuwe kerncentrales in de 
lidstaten die voor kernenergie hebben 
gekozen als deel van hun energiepakket, 
moeten worden bepaald op het hoogst 
mogelijke veiligheidsniveau;

Or. en

Amendement 333
Herbert Reul, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39
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Ontwerpresolutie Amendement

39. is van oordeel dat de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 
vergunningafgifte en ontwerpcertificatie 
van nieuwe kerncentrales nuttig zou zijn;

39. verzoekt de Commissie
minimumnormen van de EU vast te stellen 
voor vergunningafgifte en 
ontwerpcertificatie van nieuwe 
kerncentrales ; is van mening dat in de EU 
uitsluitend installaties moeten worden 
gebouwd wier veiligheidsnormen op 
hetzelfde niveau staan als die van 
reactoren van de derde generatie;

Or. de

Amendement 334
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van oordeel dat de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 
vergunningafgifte en ontwerpcertificatie 
van nieuwe kerncentrales nuttig zou zijn;

39. dringt aan op de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 
vergunningafgifte en ontwerpcertificatie 
van nieuwe kerncentrales;
veiligheidsniveaus die gelijkwaardig zijn 
aan reactorontwerpen van de derde 
generatie moeten het model vormen voor 
in de toekomst nieuw te bouwen centrales;

Or. en

Amendement 335
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van oordeel dat de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 

39. is van oordeel dat de vaststelling van 
minimumnormen van de EU voor 
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vergunningafgifte en ontwerpcertificatie 
van nieuwe kerncentrales nuttig zou zijn;

vergunningafgifte en ontwerpcertificatie 
van nieuwe kerncentrales zou resulteren in 
meer veiligheid, kostenbesparingen en 
snellere ingebruikstelling;

Or. en

Amendement 336
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. steunt de ontwikkeling van 
alternatieve vormen van energie uit 
duurzame bronnen, alsook investeringen 
in vernieuwingen die gericht zijn op 
verhoging van de veiligheid, 
doelmatigheid en ontwikkeling van 
kernenergie;

Or. en

Amendement 337
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. erkent dat thans de tweede 
generatie biobrandstoffen beschikbaar is 
en dat de EU beschikt over aanzienlijke 
mogelijkheden voor de productie van 
biomassa. is van mening dat grootschalige 
inzet van biobrandstoffen van de tweede 
generatie de energieveiligheid zal 
verhogen, zal leiden tot aanzienlijke 
economische groei en groene 
werkgelegenheid en terugdringing van de 
uitworp van broeikasgassen. verzoekt de 
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Commissie een bevorderlijk beleidskader 
voor te stellen en steunt de voortgezette 
bevordering van de inzet van 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
in Europa;

Or. en

Amendement 338
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. geeft zijn steun en aanmoediging aan 
de aanleg van LNG-ter.minals, vooral in 
landen die het meest kwetsbaar zijn voor 
onderbrekingen van de gasvoorziening;

40. geeft zijn steun en aanmoediging aan 
de aanleg van LNG-terminals, vooral in 
landen die het meest kwetsbaar zijn voor 
onderbrekingen van de gasvoorziening, op 
de grondslag van een vooraf uitgevoerde 
kosten/baten-analyse en mits er geen 
mededingingsvervalsing of vormen van 
discriminatie ontstaan;

Or. de

Amendement 339
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. geeft zijn steun en aanmoediging aan 
de aanleg van LNG-terminals, vooral in 
landen die het meest kwetsbaar zijn voor 
onderbrekingen van de gasvoorziening;

40. geeft zijn steun en aanmoediging aan 
de aanleg van LNG-terminals, vooral in 
landen die het meest kwetsbaar zijn voor 
onderbrekingen van de gasvoorziening; 
wijst erop dat het belangrijk is de 
Europese vloot voor het vervoer van LNG 
verder uit te breiden en daardoor de 
energievoorziening in de EU beter te 
waarborgen;
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Or. el

Amendement 340
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. geeft zijn steun en aanmoediging aan 
de aanleg van LNG-ter.minals, vooral in 
landen die het meest kwetsbaar zijn voor 
onderbrekingen van de gasvoorziening;

40. geeft zijn steun en aanmoediging aan 
de aanleg van LNG-terminals, vooral in 
landen die het meest kwetsbaar zijn voor 
onderbrekingen van de gasvoorziening, op 
de grondslag van een vooraf uitgevoerde 
kosten/baten-analyse en mits er geen 
mededingingsvervalsing of vormen van 
discriminatie ontstaan;

Or. de

Amendement 341
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. geeft zijn steun en aanmoediging aan 
de aanleg van LNG-terminals, vooral in 
landen die het meest kwetsbaar zijn voor 
onderbrekingen van de gasvoorziening;

40. geeft zijn steun en aanmoediging aan 
de aanleg van LNG-terminals en –
aansluitingen;

Or. en

Amendement 342
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. verzoekt de Commissie tegen de 
achtergrond van de veranderingen in de 
mondiale context en van nationale en EU-
instrumenten(belasting, mededinging en 
infrastructuur) herbestudering voor te 
stellen van thema’s in verband met 
logistiek een raffinage, en van het 
mededingingsvermogen van deze delen 
van de energiesector, 

Or. fr

Amendement 343
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. wijst erop dat de EU actieve en 
consequente belangstelling aan de dag 
moet leggen voor projecten voor de bouw 
van kerncentrales in buurlanden, en 
ervoor moet zorgen dat de meest strikte 
internationale veiligheidsnormen worden 
toegepast om mogelijke kernrampen in de 
regio te vermijden;

Or. en

Amendement 344
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. dringt aan op vergroting van het 
bewustzijn onder de burgers omtrent het 
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belang van adequate 
elektriciteitsvoorziening en de noodzaak 
van nieuwe infrastructuur voor 
energieopwekking en –vervoer; 

Or. en

Amendement 345
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. blijft erbij dat het regelgevend 
kader, met inbegrip van het beleid inzake 
overheidssteun, dient bij te dragen tot het 
op gang brengen van een reeks 
technologieën voor duurzame energie ;

Or. es

Amendement 346
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. is van mening dat een aantal 
plattelandsgebieden in Europa op het 
gebied van energievoorziening specifieke 
behoeften heeft en verzoekt de lidstaten in 
dit verband met deze behoeften rekening 
te houden, o.m. door het verwijderen van 
hindernissen b.v. belastingbelemmeringen 
voor plaatselijke energieproductie zoals 
micro-warmtekrachtkoppeling;

Or. en
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Amendement 347
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. is van mening dat de EU voorrang 
moet geven aan de invoering van een 
beleid tot diversifiëring van gasvoorraden 
en – bronnen, en de nadruk moet leggen 
op de noodzaak van alternatieve bronnen 
en routes voor de import van gas, met 
name ten aanzien van landen wier 
gegarandeerde energieleverantie bedreigd 
wordt door een importmonopolie;

Or. pl

Amendement 348
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 ter. is van mening dat er om de 
doelmatigheid van 
crisisbestrijdingsmaatregelen op te voeren 
een “terugstroom”- mechanisme moet 
worden ingevoerd voor de voornaamste 
gasroutes;

Or. pl

Amendement 349
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

40 quater. is van mening dat de strategie 
tot beperking van het steenkoolgebruik in 
de lidstaten van de EU het monopolie voor 
de invoer van gas niet in de kaart mag 
spelen; beperking van het 
steenkoolgebruik in de energiesector moet 
afhankelijk worden gesteld van 
daadwerkelijke diversifiëring van de 
gasvoorraden in de lidstaten om 
versteviging van het 
grondstoffenmonopolie te voorkomen;

Or. pl

Amendement 350
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. dringt aan op een nauwkeurig toezicht 
op de uitvoering van het SET-plan en het 
signaleren van belemmeringen die 
particuliere investeringen in de weg staan;

41. dringt aan op tijdige en volledige
uitvoering van het SET-plan; spreekt zijn 
waardering uit voor de vooruitgang die 
onlangs is geboekt door het op gang 
brengen van de eerste vier Europese 
industriële initiatieven (EII)en de 
gezamenlijke onderzoeksinitiatieven; 
dringt erop aan zo spoedig mogelijk 
andere initiatieven op gang te brengen, 
alsook aanvullende initiatieven op het 
gebied van aard- en zee-energie en de 
opslag van energie, en in aansluiting 
daarop de nodige financiële toezeggingen 
te doen; verzoekt de Commissie 
belanghebbenden inzicht en duidelijkheid 
te verschaffen over de 
financieringsbronnen die tijdens het 
proces van tenuitvoerlegging van de 
initiatieven in het kader van het SET-plan 
worden gebruikt en aldus een stabiel 
investeringsklimaat te scheppen;
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Or. en

Amendement 351
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. dringt aan op een nauwkeurig toezicht 
op de uitvoering van het SET-plan en het 
signaleren van belemmeringen die 
particuliere investeringen in de weg staan;

41. dringt erop aan dat alle Europese 
industriële initiatieven in het kader van 
het SET-plan naar behoren door de EU 
worden gesteund en dat de 
energiebegroting in het KP8 en in 
gerichte financiële maatregelen ten 
behoeve van demonstratieprojecten wordt 
opgevoerd om het mededingingsvermogen 
van de EU ten aanzien van alle 
koolstofarme technieken te handhaven;

Or. fr

Amendement 352
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. dringt aan op een nauwkeurig toezicht 
op de uitvoering van het SET-plan en het 
signaleren van belemmeringen die 
particuliere investeringen in de weg staan;

41. dringt aan op een nauwkeurig toezicht 
op de uitvoering van het SET-plan en het 
signaleren van belemmeringen die 
particuliere investeringen in de weg staan; 
spreekt er dan ook zijn waardering voor 
uit dat in het kader van het SET-plan een 
aantal Europese industriële initiatieven 
op gang is gebracht en verzoekt de 
Commissie de resterende initiatieven op 
korte termijn op gang te brengen;

Or. en
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Amendement 353
Herbert Reul, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. dringt aan op een nauwkeurig toezicht 
op de uitvoering van het SET-plan en het 
signaleren van belemmeringen die 
particuliere investeringen in de weg staan;

41. dringt aan op een nauwkeurig toezicht 
op de uitvoering van het SET-plan en het 
signaleren van belemmeringen die 
particuliere investeringen in de weg staan; 
spreekt er dan ook zijn waardering voor 
uit dat in het kader van het SET-plan een 
aantal Europese industriële initiatieven 
op gang is gebracht en verzoekt de 
Commissie de resterende initiatieven zo 
spoedig mogelijk op gang te brengen; 
verzoekt de Commissie de benodigde 
middelen vrij te maken;

Or. de

Amendement 354
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. dringt aan op een nauwkeurig toezicht 
op de uitvoering van het SET-plan en het 
signaleren van belemmeringen die 
particuliere investeringen in de weg staan;

41. dringt aan op nauwkeurig toezicht op 
de uitvoering van het SET-plan, het 
vroegtijdig op gang brengen van de 
Europese industriële initiatieven en het 
signaleren van belemmeringen die 
investeringen van overheid en 
particulieren in de weg staan;

Or. en
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Amendement 355
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. verzoekt de Commissie in het SET-
plan nieuwe Europese industriële 
initiatieven (EII) voor te stellen die een 
aanvulling vormen op de EII voor 
windkracht, zonne-elektriciteit en bio-
energie om de omvangrijke 
mogelijkheden uit te buiten van andere 
duurzame technologieën, te weten aard-
en zonnewarmte, waterkracht en 
oceanische energie, en de bestaande 
opwarmings- en koelingsalternatieven op 
te nemen; wijst erop dat er in de begroting 
van de EU aanvullende middelen 
beschikbaar moeten worden gesteld om 
deze te financieren;

Or. en

Amendement 356
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. stelt vast dat de werknemers in de 
elektriciteits- en gassector vergrijzen en 
dat zich een gebrek aan geschoold en 
kundig personeel begint af te tekenen; 
verzoekt de Commissie met de betrokken 
sociale partners te bekijken hoe 
beroepsonderwijs en –opleiding kunnen 
worden aangepakt en bevorderd;

Or. en
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Amendement 357
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. steunt de ontwikkeling van 
kosteneffciënte nieuwe technieken voor de 
opslag van elektriciteit, waaronder de 
toepassing van waterstofcellen en andere 
brandstofcellen, waarmee een verhoging 
van het aandeel variabele hernieuwbare 
energiebronnen mogelijk zou zijn;

42. steunt de ontwikkeling van 
kostenefficiënte nieuwe technieken voor 
prognostiek, vraagzijdebeheer, de opslag 
en overbrenging van elektriciteit, 
waaronder de toepassing van elektrische 
voertuigen, waterstofcellen en andere 
brandstofcellen, waarmee een verhoging 
van het aandeel hernieuwbare 
energiebronnen mogelijk zou zijn;

Or. en

Amendement 358
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. steunt de ontwikkeling van 
kosteneffciënte nieuwe technieken voor de 
opslag van elektriciteit, waaronder de 
toepassing van waterstofcellen en andere 
brandstofcellen, waarmee een verhoging 
van het aandeel variabele hernieuwbare 
energiebronnen mogelijk zou zijn;

42. steunt de ontwikkeling van 
kostenefficiënte nieuwe technieken voor de 
opslag van elektriciteit, waaronder de 
toepassing van waterstofcellen en andere
brandstofcellen, waarmee een verhoging 
van de totale basislastvraag en verbetering 
van de soepelheid van een systeem met 
een hoog niveau van periodieke
hernieuwbare energiebronnen mogelijk zou 
zijn;

Or. en
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Amendement 359
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. steunt de ontwikkeling van 
kosteneffciënte nieuwe technieken voor de
opslag van elektriciteit, waaronder de 
toepassing van waterstofcellen en andere 
brandstofcellen, waarmee een verhoging 
van het aandeel variabele hernieuwbare 
energiebronnen mogelijk zou zijn;

42. steunt de ontwikkeling van 
kostenefficiënte nieuwe technieken voor 
vraagzijdebeheer, overbrenging en opslag 
van elektriciteit, met name om een 
verhoging van het aandeel hernieuwbare 
energiebronnen mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 360
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. steunt de ontwikkeling van 
kosteneffciënte nieuwe technieken voor de 
opslag van elektriciteit, waaronder de 
toepassing van waterstofcellen en andere 
brandstofcellen, waarmee een verhoging 
van het aandeel variabele hernieuwbare 
energiebronnen mogelijk zou zijn;

42. steunt de ontwikkeling van 
kostenefficiënte nieuwe technieken voor 
prognostiek, vraagzijdebeheer, de opslag 
en overbrenging van elektriciteit, 
waaronder de toepassing van elektrische 
voertuigen, waterstofcellen en andere 
brandstofcellen;

Or. en

Amendement 361
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. steunt de ontwikkeling van 42. steunt de ontwikkeling van 
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kosteneffciënte nieuwe technieken voor de 
opslag van elektriciteit, waaronder de 
toepassing van waterstofcellen en andere 
brandstofcellen, waarmee een verhoging 
van het aandeel variabele hernieuwbare 
energiebronnen mogelijk zou zijn;

kostenefficiënte nieuwe technieken voor de 
opslag van elektriciteit, waaronder de 
toepassing van elektrische voertuigen en 
waterstof- en andere brandstofcellen;

Or. en

Amendement 362
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. wijst er met nadruk op dat Europa 
het voortouw moet nemen bij de 
ontwikkeling van internettechnologieën in 
verband met energie en koolstofarme 
ICT-toepassingen; is van mening dat 
meer uitgebreide steun voor innovatie 
steeds gekoppeld dient te worden aan 
vermindering van de administratieve 
rompslomp waarmee aanvragers te maken 
krijgen; verzoekt de Commissie de 
administratieve rompslomp weg te nemen 
door de processen van het 
Kaderprogramma te reorganiseren;

Or. en

Amendement 363
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. wijst op het belang van goed 
opgeleide en kundige werknemers in de 
sector gas en elektriciteit; verzoekt de 
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Commissie dan ook in overleg met de 
betrokken sociale partners te bekijken hoe 
beroepsonderwijs en –opleiding kunnen 
worden aangepakt en bevorderd;

Or. en

Amendement 364
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. verzoekt de Commissie om 
bevordering en financiële steun van EU-
proefprojecten voor de exploitatie van 
niet-conventionele binnenlandse 
energiebronnen, waaronder schaliegas; 
vraagt haar de lidstaten te helpen bij de 
uitvoering van geologisch onderzoek ter. 
vaststelling van de omvang van de in de 
Unie beschikbare hulpbronnen en wenst 
dat dit gegeven wordt meegenomen in de 
langetermijnstrategie van de Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 365
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. verzoekt de Commissie om 
bevordering en financiële steun van EU-
proefprojecten voor de exploitatie van 
niet-conventionele binnenlandse 
energiebronnen, waaronder schaliegas; 
vraagt haar de lidstaten te helpen bij de 
uitvoering van geologisch onderzoek ter 

43. verzoekt de Commissie de 
economische en milieutechnische 
rentabiliteit van binnenlands schaliegas, 
met inbegrip van de gevolgen ervan voor 
het grondwater, te analyseren, beoordelen 
en toegankelijk te maken;
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vaststelling van de omvang van de in de 
Unie beschikbare hulpbronnen en wenst 
dat dit gegeven wordt meegenomen in de 
langetermijnstrategie van de Unie;

Or. en

Amendement 366
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. verzoekt de Commissie om 
bevordering en financiële steun van EU-
proefprojecten voor de exploitatie van niet-
conventionele binnenlandse 
energiebronnen, waaronder schaliegas; 
vraagt haar de lidstaten te helpen bij de 
uitvoering van geologisch onderzoek ter 
vaststelling van de omvang van de in de 
Unie beschikbare hulpbronnen en wenst 
dat dit gegeven wordt meegenomen in de 
langetermijnstrategie van de Unie;

43. verzoekt de Commissie om 
bevordering en financiële steun van in 
milieuopzicht verantwoorde EU-
proefprojecten voor de exploitatie van niet-
conventionele binnenlandse 
energiebronnen, waaronder schaliegas; 
vraagt haar de lidstaten te helpen bij de 
uitvoering van geologisch onderzoek ter 
vaststelling van de omvang van de in de 
Unie beschikbare hulpbronnen en wenst 
dat dit gegeven wordt meegenomen in de 
langetermijnstrategie van de Unie; verzoekt 
de Commissie de eventuele gevolgen die 
de prospectie van deze energiebron met 
zich meebrengt voor het milieu nader te 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 367
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. verzoekt de Commissie om 
bevordering en financiële steun van EU-

43. vraagt haar de lidstaten te helpen bij de 
uitvoering van geologisch onderzoek ter 
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proefprojecten voor de exploitatie van niet-
conventionele binnenlandse 
energiebronnen, waaronder schaliegas; 
vraagt haar de lidstaten te helpen bij de 
uitvoering van geologisch onderzoek ter. 
vaststelling van de omvang van de in de 
Unie beschikbare hulpbronnen en wenst 
dat dit gegeven wordt meegenomen in de 
langetermijnstrategie van de Unie;

vaststelling van de omvang van de in de 
Unie beschikbare schaliegasbestanden en 
wenst dat dit gegeven wordt meegenomen 
in de langetermijnstrategie van de Unie;

Or. de

Amendement 368
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. verzoekt de Commissie om 
bevordering en financiële steun van EU-
proefprojecten voor de exploitatie van niet-
conventionele binnenlandse 
energiebronnen, waaronder schaliegas; 
vraagt haar de lidstaten te helpen bij de 
uitvoering van geologisch onderzoek ter 
vaststelling van de omvang van de in de 
Unie beschikbare hulpbronnen en wenst 
dat dit gegeven wordt meegenomen in de 
langetermijnstrategie van de Unie;

43. vraagt haar de lidstaten te helpen bij de 
uitvoering van geologisch onderzoek ter 
vaststelling van de omvang van de in de 
Unie beschikbare schaliegasbestanden en 
wenst dat dit gegeven wordt meegenomen 
in de langetermijnstrategie van de Unie;

Or. de

Amendement 369
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. verzoekt de Commissie om 
bevordering en financiële steun van EU-

43. verzoekt de Commissie om 
bevordering en financiële steun van EU-
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proefprojecten voor de exploitatie van niet-
conventionele binnenlandse 
energiebronnen, waaronder schaliegas; 
vraagt haar de lidstaten te helpen bij de 
uitvoering van geologisch onderzoek ter 
vaststelling van de omvang van de in de 
Unie beschikbare hulpbronnen en wenst 
dat dit gegeven wordt meegenomen in de 
langetermijnstrategie van de Unie;

proefprojecten voor de exploitatie van niet-
conventionele binnenlandse 
energiebronnen, waaronder schaliegas; 
vraagt haar de lidstaten te helpen bij de 
uitvoering van geologisch onderzoek ter 
vaststelling van de omvang van de in de 
Unie beschikbare hulpbronnen en wenst 
dat dit gegeven wordt meegenomen in de 
langetermijnstrategie van de Unie; wijst er 
in dit verband op dat bijzondere aandacht 
moet worden geschonken aan de 
milieuproblemen die voortvloeien uit de 
winning van schaliegas;

Or. en

Amendement 370
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. vermoedt dat sommige landen 
zoals China een strategische rol hebben 
toegekend aan de ontwikkeling van een op 
uitvoer gerichte binnenlandse industrie 
van duurzame energie, en plaatselijke 
bedrijven dus steunen door hen 
gemakkelijke toegang te verlenen tot 
goedkoop kapitaal en goedkope 
infrastructuren; verzoekt de Commissie 
een beleidskader vast te stellen dat het 
mededingingsvermogen en de 
aantrekkelijkheid van het Europese 
investeringsklimaat voor de industrie van 
duurzame energie opvoert;

Or. en



AM\830437NL.doc 75/104 PE448.829v01-00

NL

Amendement 371
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. is ervan overtuigd dat conventionele 
en onconventionele aardgasbronnen op 
de middellange termijn de snelste en 
gemakkelijkste weg naar lagere 
kooldioxide-emissies bieden alvorens 
wordt overgeschakeld op een economie die 
geen gebruik maakt van fossiele 
brandstoffen, verlangt daarom dat SET-
initiatieven inzake het afvangen en 
opslaan van kooldioxide zich ook richten 
op energiecentrales met gasverbranding 
en de emissies van andere 
biobrandstoffen;

44. wijst erop dat de EU-strategie voor het 
koolstofvrij maken gericht dient te zijn op 
de inzet van strategieën voor doelmatig 
energiegebruik en voor duurzame energie 
om voortgang te kunnen boeken op weg 
naar een economie die geen gebruik maakt 
van fossiele brandstoffen; stelt vast dat 
conventionele en niet-conventionele 
bronnen van aardgas belangrijk zijn om 
de uitstoot van koolstof te verlagen;

Or. en

Amendement 372
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. is ervan overtuigd dat conventionele 
en onconventionele aardgasbronnen op 
de middellange termijn de snelste en 
gemakkelijkste weg naar lagere 
kooldioxide-emissies bieden alvorens
wordt overgeschakeld op een economie die 
geen gebruik maakt van fossiele 
brandstoffen, verlangt daarom dat SET-
initiatieven inzake het afvangen en
opslaan van kooldioxide zich ook richten 
op energiecentrales met gasverbranding 
en de emissies van andere 
biobrandstoffen;

44. is van mening dat aardgas de meest 
geschikte fossiele brandstof is tijdens de 
overgangsperiode voordat wordt 
overgeschakeld op een volkomen op 
duurzame energie gebaseerde economie;
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Or. en

Amendement 373
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. is ervan overtuigd dat conventionele en 
onconventionele aardgasbronnen op de 
middellange F de snelste en gemakkelijkste 
weg naar lagere kooldioxide-emissies 
bieden alvorens wordt overgeschakeld op 
een economie die geen gebruik maakt van 
fossiele brandstoffen, verlangt daarom dat 
SET-initiatieven inzake het afvangen en 
opslaan van kooldioxide zich ook richten 
op energiecentrales met gasverbranding 
en de emissies van andere 
biobrandstoffen;

44. is ervan overtuigd dat conventionele en 
onconventionele aardgasbronnen op de 
middellangetermijn de snelste en 
gemakkelijkste weg naar lagere 
kooldioxide-emissies bieden alvorens 
wordt overgeschakeld op een economie die 
geen gebruik maakt van fossiele 
brandstoffen;

Or. de

Amendement 374
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. is ervan overtuigd dat conventionele 
en onconventionele aardgasbronnen op 
de middellangetermijn de snelste en 
gemakkelijkste weg naar lagere 
kooldioxide-emissies bieden alvorens 
wordt overgeschakeld op een economie die 
geen gebruik maakt van fossiele 
brandstoffen, verlangt daarom dat SET-
initiatieven inzake het afvangen en 
opslaan van kooldioxide zich ook richten 
op energiecentrales met gasverbranding 
en de emissies van andere 

44. is van mening dat aardgas op korte tot
middellangetermijn gedurende de 
overgang naar een niet op fossiele 
brandstoffen gebaseerde economie een 
noodzakelijk energiebron vormt;
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biobrandstoffen;

Or. en

Amendement 375
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. is ervan overtuigd dat conventionele 
en onconventionele aardgasbronnen op 
de middellangetermijn de snelste en 
gemakkelijkste weg naar lagere 
kooldioxide-emissies bieden alvorens 
wordt overgeschakeld op een economie die 
geen gebruik maakt van fossiele 
brandstoffen, verlangt daarom dat SET-
initiatieven inzake het afvangen en 
opslaan van kooldioxide zich ook richten 
op energiecentrales met gasverbranding 
en de emissies van andere 
biobrandstoffen;

44. is van mening dat aardgas op 
middellangetermijn gedurende de 
overgang naar een niet op fossiele 
brandstoffen gebaseerde economie een 
noodzakelijke energiebron vormt die het 
mogelijk maakt de uitworp van koolstof 
snel en economisch terug te dringen ; 
voorts moeten onderzoeks- en 
ontwikkelingsgelden, daar aardgas een 
bestaande grondstof is, erop gericht zijn 
bestaande bronnen schoner te maken, b.v. 
gasgestookte energiecentrales en de 
uitworp van andere biobrandstoffen;

Or. en

Amendement 376
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. is ervan overtuigd dat conventionele en 
onconventionele aardgasbronnen op de 
middellangetermijn de snelste en 
gemakkelijkste weg naar lagere 
kooldioxide-emissies bieden alvorens 
wordt overgeschakeld op een economie die 
geen gebruik maakt van fossiele 
brandstoffen, verlangt daarom dat SET-

44. is ervan overtuigd dat conventionele en 
onconventionele aardgasbronnen op de 
middellangetermijn in het kader van de 
nagestreefde koolstofarme economie 
uiterlijk in 2050 een van de snelste en 
gemakkelijkste wegen naar lagere 
kooldioxide-emissies bieden alvorens 
wordt overgeschakeld op een economie die 
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initiatieven inzake het afvangen en opslaan 
van kooldioxide zich ook richten op 
energiecentrales met gasverbranding en de 
emissies van andere biobrandstoffen;

geen gebruik maakt van fossiele 
brandstoffen, verlangt daarom dat SET-
initiatieven inzake het afvangen en opslaan 
van kooldioxide zich ook richten op 
energiecentrales met gasverbranding en de 
emissies van andere biobrandstoffen;

Or. en

Amendement 377
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

44 bis. spreekt er zijn waardering voor uit 
dat in de ERH-regeling van de EU 
voorzien is in een omvangrijk 
solidariteitsmechanisme ten behoeve van 
de lidstaten in Midden- en Oost-Europa 
en dringt er bij hun regeringen op aan 
deze fondsen – en de structuurfondsen -
in te zetten om bij te dragen tot versnelde 
vervanging van oude, ondoelmatige 
energiecentrales en om het bestaande 
onroerendgoedbestand te moderniseren;

Or. en

Amendement 378
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst erop dat steenkool, zoals vermeld 
in de tweede strategisch toetsing van het 
energiebeleid, nog steeds een uiterst 
belangrijke binnenlandse energiebron is 
en dat de Unie daarom het onderzoek 

Schrappen
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naar schone steenkooltechnologieën als 
kolenvergassing en –liquefactie moet 
voortzetten;

Or. en

Amendement 379
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst erop dat steenkool, zoals vermeld 
in de tweede strategisch toetsing van het 
energiebeleid, nog steeds een uiterst 
belangrijke binnenlandse energiebron is en 
dat de Unie daarom het onderzoek naar 
schone steenkooltechnologieën als 
kolenvergassing en –liquefactie moet 
voortzetten;

45. wijst erop dat steenkool, zoals vermeld 
in de tweede strategisch toetsing van het 
energiebeleid, nog steeds een uiterst 
belangrijke binnenlandse energiebron is en 
dat de Unie daarom het onderzoek naar 
doelmatige en daardoor schone 
technieken voor de productie op basis van 
uit steenkool verkregen gas moet 
voortzetten;

Or. pl

Amendement 380
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst erop dat steenkool, zoals vermeld 
in de tweede strategisch toetsing van het 
energiebeleid, nog steeds een uiterst 
belangrijke binnenlandse energiebron is 
en dat de Unie daarom het onderzoek naar 
schone steenkooltechnologieën als 
kolenvergassing en –liquefactie moet 
voortzetten;

45. steenkool is, zoals vermeld in de 
tweede strategisch toetsing van het 
energiebeleid, een belangrijke bron van 
uitstoot van broeikasgassen en moet
daarom worden vervangen door 
technieken die minder uitstoot 
veroorzaken; wijst erop dat het onderzoek 
naar schone steenkooltechnologieën als 
kolenvergassing en –liquefactie moet 
uitwijzen dat de uitworp van koolstof de 
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afgelopen tijd ingrijpend is gedaald; zo 
niet, dan moet de Unie haar middelen 
richten op technieken die meer kans van 
slagen bieden;

Or. en

Amendement 381
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst erop dat steenkool, zoals vermeld 
in de tweede strategisch toetsing van het 
energiebeleid, nog steeds een uiterst 
belangrijke binnenlandse energiebron is en 
dat de Unie daarom het onderzoek naar 
schone steenkooltechnologieën als 
kolenvergassing en –liquefactie moet 
voortzetten;

45. wijst erop dat steenkool, zoals vermeld 
in de tweede strategisch toetsing van het 
energiebeleid, nog steeds een uiterst 
belangrijke binnenlandse energiebron is en 
dat de Unie daarom het onderzoek naar 
schone steenkooltechnologieën als CCS, 
kolenvergassing en –liquefactie moet 
voortzetten;

Or. de

Amendement 382
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst erop dat steenkool, zoals vermeld 
in de tweede strategisch toetsing van het 
energiebeleid, nog steeds een uiterst 
belangrijke binnenlandse energiebron is en 
dat de Unie daarom het onderzoek naar 
schone steenkooltechnologieën als 
kolenvergassing en –liquefactie moet 
voortzetten;

45. wijst erop dat steenkool, zoals vermeld 
in de tweede strategisch toetsing van het 
energiebeleid, nog steeds een uiterst 
belangrijke binnenlandse energiebron is en 
dat de Unie daarom het onderzoek naar 
schone steenkooltechnologieën als CCS, 
kolenvergassing en –liquefactie moet 
voortzetten;

Or. de
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Amendement 383
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. wijst er andermaal op dat de 
ontwikkeling van nieuwe en bestaande 
kernenergiecentrales van 
doorslaggevende betekenis zal zijn voor de 
waarborging van de Europese vraag naar 
niet-fossiele brandstoffen; Europa moet 
zijn onderzoek naar de volgende generatie 
kernenergie dus opvoeren;

Or. en

Amendement 384
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van innovatie op 
het gebied van de energietechnologie 
absolute prioriteit moet krijgen in het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek 
en ontwikkeling en dat daarom de aan 
deze subprogramma’s toegewezen fondsen 
een aanzienlijke verhoging verdienen;

47. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van innovatie op 
het gebied van de energietechnologie 
absolute prioriteit moet krijgen in het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek 
en ontwikkeling; verzoekt de lidstaten en 
de Commissie daarom met klem aan dit 
beleidsgebied in de volgende begroting 
voorrang te geven door de kredieten ten 
behoeve van onderzoeks-, ontwikkelings-
en demonstratieprojecten in de 
energiesector ten opzichte van het huidige 
niveau te verdubbelen, onder meer door 
een omvangrijke verhoging van de 
toekomstige begroting van de EU, met 
name ten behoeve van duurzame energie, 
intelligente koppelnetten en doelmatig 
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energiegebruik tot 2020; wijst er in dit 
verband nogmaals op dat de financiering 
van het SET-plan volgens de beoordeling 
van de Commissie ten minste EUR 1,5 
mia. per jaar moet omvatten;

Or. en

Amendement 385
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van innovatie op 
het gebied van de energietechnologie 
absolute prioriteit moet krijgen in het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek 
en ontwikkeling en dat daarom de aan deze 
subprogramma’s toegewezen fondsen een 
aanzienlijke verhoging verdienen;

47. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van innovatie op 
het gebied van de energietechnologie 
absolute prioriteit moet krijgen in het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek 
en ontwikkeling en dat daarom de aan deze 
subprogramma’s toegewezen fondsen een 
aanzienlijke verhoging verdienen; wijst 
erop dat in de toewijzingsmethoden de 
uiteenlopende capaciteiten van de 
lidstaten op het gebied van O&O-
werkzaamheden moeten doorklinken;

Or. en

Amendement 386
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van innovatie op 
het gebied van de energietechnologie 
absolute prioriteit moet krijgen in het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek 

47. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van innovatie op 
het gebied van de energietechnologie 
absolute prioriteit moet krijgen in het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek 
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en ontwikkeling en dat daarom de aan 
deze subprogramma’s toegewezen fondsen 
een aanzienlijke verhoging verdienen;

en ontwikkeling; wijst er nogmaals op dat 
er adequate financiële middelen ter 
beschikking moeten worden gesteld ter 
ondersteuning van schone, duurzame en 
doelmatige energietechnieken;

Or. en

Amendement 387
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van innovatie op 
het gebied van de energietechnologie 
absolute prioriteit moet krijgen in het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek 
en ontwikkeling en dat daarom de aan deze 
subprogramma’s toegewezen fondsen een 
aanzienlijke verhoging verdienen;

47. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van innovatie op 
het gebied van de energietechnologie met 
bijzondere nadruk op nieuwe duurzame 
energie en technieken met betrekking tot 
doelmatig energiegebruik absolute 
prioriteit moet krijgen in het achtste 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling en dat daarom de aan deze 
subprogramma’s toegewezen fondsen een 
aanzienlijke verhoging verdienen;

Or. en

Amendement 388
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

47 bis. spreekt zijn waardering uit voor de 
vooruitgang die reeds is geboekt door de 
instelling van gezamenlijke technologie-
initiatieven waarin de bedrijfstak, 
onderzoeks- en overheidinstellingen 
worden samengebracht en toegevoegde 
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waarde voor Europa wordt gecreëerd; is 
van mening dat de met de GTI opgedane 
ervaring moet worden gebruikt om de 
ontwikkeling te steunen van een “Silicon 
Valley voor energie”, en aldus de 
voorsprong veilig te stellen die Europa 
heeft op het gebied van duurzame-
energiebronnen;

Or. en

Amendement 389
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. herinnert eraan dat onderzoek in de 
energiesector niet alleen moet bijdragen 
aan een vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en handhaving van de 
continuïteit in de energievoorziening, maar 
ook aan de versteviging van de 
concurrentiepositie van het Europese 
bedrijfsleven; is in dit verband de mening 
toegedaan dat samenwerking bij het 
vaststellen van normen met de strategische 
partners van de EU (zoals China, Japan, 
India, Rusland en de VS) op het gebied van 
nieuwe technologieën in de energiesector, 
zoals elektrisch aangedreven voertuigen, 
van levensbelang is opdat Europese 
innovaties volledig op de internationale 
markt geaccepteerd worden;

48. herinnert eraan dat onderzoek in de 
energiesector niet alleen moet bijdragen 
aan een vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en handhaving van de 
continuïteit in de energievoorziening, maar 
ook aan de versteviging van de 
concurrentiepositie van het Europese 
bedrijfsleven; is in dit verband de mening 
toegedaan dat samenwerking bij het 
vaststellen van normen met de strategische 
partners van de EU (zoals China, Japan, 
India, Rusland en de VS) op het gebied van 
nieuwe technologieën in de energiesector, 
zoals elektrisch aangedreven voertuigen, 
van levensbelang is opdat Europese 
innovaties volledig afzetbaar zijn op de 
internationale markt; moedigt de EU en 
haar internationale handelspartners, ter 
waarborging van doelmatige en eerlijke 
overdracht van technische kennis, aan 
samen te streven naar initiatieven voor 
groene technieken die de handel open 
stellen met als langetermijndoel 
nultarieven op groene technische kennis;

Or. en
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Amendement 390
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. herinnert eraan dat onderzoek in de 
energiesector niet alleen moet bijdragen 
aan een vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en handhaving van de 
continuïteit in de energievoorziening, maar 
ook aan de versteviging van de 
concurrentiepositie van het Europese 
bedrijfsleven; is in dit verband de mening 
toegedaan dat samenwerking bij het 
vaststellen van normen met de strategische 
partners van de EU (zoals China, Japan, 
India, Rusland en de VS) op het gebied van 
nieuwe technologieën in de energiesector, 
zoals elektrisch aangedreven voertuigen, 
van levensbelang is opdat Europese 
innovaties volledig op de internationale 
markt geaccepteerd worden;

48. herinnert eraan dat onderzoek in de 
energiesector niet alleen moet bijdragen 
aan een vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en handhaving van de 
continuïteit in de energievoorziening, maar 
ook aan de versteviging van de 
concurrentiepositie van het Europese 
bedrijfsleven; is in dit verband de mening 
toegedaan dat samenwerking bij het 
vaststellen van normen met de strategische 
partners van de EU (zoals China, Japan, 
India, Rusland en de VS) op het gebied van 
nieuwe technologieën in de energiesector, 
zoals elektrisch aangedreven voertuigen, 
van levensbelang is opdat Europese 
innovaties volledig afzetbaar zijn op de 
internationale markt;

Or. fr

Amendement 391
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Nieuwe titel na paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

Koolstofarm vervoer en nieuwe 
technologie

Or. en
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Amendement 392
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. benadrukt dat het belangrijk is 
koolstofarm vervoer op te nemen in de 
nieuwe energiestrategie en de 
beleidsgebieden die daarmee verband 
houden, omdat deze onderling verweven 
zijn; herhaalt dat de weg naar groener 
vervoer verloopt via benutting van alle 
mogelijkheden van alle uiteenlopende 
technieken: doelmatiger 
brandstofmotoren, alternatieve 
brandstoffen zoals duurzame biobrandstof 
en biogas, LPG en CNG, elektrische en 
hybride auto’s, slimme vervoerssystemen, 
uitbreiding en verbetering van het vervoer 
van goederen en passagiers per spoor 
door bevordering van de interoperabiliteit 
en door de vaststelling van gezamenlijke 
normen; dringt aan op betere 
samensmelting van de verschillende 
soorten vervoer, o.m. de inrichting van 
“groene corridors” voor het vervoer door 
heel Europa;

Or. en

Amendement 393
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. is van mening dat het 
energiegebruik doelmatig kan worden 
beperkt door onderzoek te starten naar 
vervangers van conventionele 
grondstoffen en bouwmaterialen die met 
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minder energie kunnen worden 
geproduceerd;

Or. pl

Amendement 394
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. is van mening dat elektrische 
mobiliteit een duurzaam alternatief is 
voor doelmatiger energiegebruik en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
onderzoek en ontwikkeling op dit gebied 
te stimuleren;

Or. en

Amendement 395
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 ter. wijst er met nadruk op dat er niet 
alleen moet worden gezorgd voor steun 
voor O&O voor nieuwe technologieën en 
de bepaling van hooggestemde doelen 
voor het energierendement van motoren 
die op fossiele brandstoffen draaien, maar 
dat ook technische belemmeringen voor 
de inzet van nieuwe technieken moeten 
worden weg genomen door er b.v. voor te 
zorgen dat het opladen van elektrische 
auto’s deel kan vormen van het beheer 
van elektrische koppelnetten, en dat het 
opladen plaatsvindt in situaties waarin de 
productie van elektrische energie in hoge 
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mate duurzaam is;

Or. en

Amendement 396
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten in dit verband met klem 
elektrische auto’s te stimuleren in 
combinatie met de ontwikkeling van 
“slimme” elektriciteits- en 
opslagsystemen, super en slimme 
koppelnetten, en de combinatie van 
verwarming en energie enz. b.v. door 
middel van het actieprogramma ter 
bevordering van groene voertuigen en de 
instelling van algemene 
regelgevingskaders;

Or. en

Amendement 397
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 quinquies. wijst er nadrukkelijk op dat 
het van doorslaggevende betekenis is dat 
dit een gecoördineerde maatregel is 
waardoor het mogelijk wordt dat 
elektrische auto’s zonder technische 
aanpassingen in de hele EU kunnen 
worden ingezet en herladen, b.v. door 
internationale standaardisering van 
stekkers, gegevensoverdracht en accu’s;
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Or. en

Amendement 398
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 sexies. moedigt de lidstaten aan 
onderling overeen te komen dat 
bijzondere nationale eisen de nieuwe 
brandstoftechnieken niet onnodig kunnen 
vertragen of duurder maken;

Or. en

Amendement 399
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is van mening dat slimme meters en 
energieprojecten in het algemeen 
bewustmakingscampagnes vereisen om de 
voordelen ervan aan burgers uit te leggen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang 
voor het succes van slimme meters is als 
het publiek over de voordelen wordt 
geïnformeerd;

49. wijst op het belang van slimme meters 
voor de consument zodat deze zijn vraag 
beter in het oog kan houden om de pieken 
te verlagen en zijn vraag te verplaatsen 
naar daluren, vraag-
reactieovereenkomsten kan sluiten en de 
energiedoelmatigheid in zijn huis kan 
verbeteren; is van mening dat slimme 
meters en energieprojecten in het algemeen 
bewustmakingscampagnes vereisen om de 
voordelen ervan aan burgers uit te leggen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang 
voor het succes van slimme meters is dat
het publiek over de voordelen wordt 
geïnformeerd;

Or. en
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Amendement 400
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is van mening dat slimme meters en 
energieprojecten in het algemeen 
bewustmakingscampagnes vereisen om de 
voordelen ervan aan burgers uit te leggen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang 
voor het succes van slimme meters is als 
het publiek over de voordelen wordt 
geïnformeerd;

49. is van mening dat slimme meters en 
energieprojecten in het algemeen 
bewustmakingscampagnes vereisen om de 
voordelen ervan aan burgers uit te leggen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang 
voor het succes van slimme meters is dat
het publiek over de voordelen wordt 
geïnformeerd; wijst erop dat dit het geval 
is als een alomvattende 
kosten/batenanalyse positief uitvalt, 
gebruikers met lage inkomsten worden 
beschermd en de persoonlijke levenssfeer 
gewaarborgd wordt, en verzoekt de 
Commissie en het ACER dan ook een 
dergelijke analyse aan de lidstaten aan de 
bevelen; 

Or. en

Amendement 401
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is van mening dat slimme meters en 
energieprojecten in het algemeen 
bewustmakingscampagnes vereisen om de 
voordelen ervan aan burgers uit te leggen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang 
voor het succes van slimme meters is als 
het publiek over de voordelen wordt 
geïnformeerd;

49. is van mening dat slimme meters en 
energieprojecten in het algemeen 
bewustmakingscampagnes vereisen om de 
voordelen ervan aan burgers uit te leggen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang 
voor het succes van slimme meters is dat
het publiek over de voordelen wordt 
geïnformeerd; wijst er nogmaals op dat in 
het initiatiefverslag van het Parlement 
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over “een nieuwe digitale agenda voor 
Europa: 2015.eu” als beleidsdoel werd 
gesteld dat uiterlijk in 2015 50% van alle 
huizen in Europa uitgerust zouden zijn 
met slimme meters;

Or. en

Amendement 402
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is van mening dat slimme meters en 
energieprojecten in het algemeen 
bewustmakingscampagnes vereisen om de 
voordelen ervan aan burgers uit te leggen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang 
voor het succes van slimme meters is als 
het publiek over de voordelen wordt 
geïnformeerd;

49. is van mening dat slimme meters en 
energieprojecten in het algemeen 
bewustmakingscampagnes vereisen om de 
voordelen ervan aan burgers uit te leggen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang 
voor het succes van slimme meters is dat 
de burgers over de voordelen worden 
geïnformeerd, met name omdat de 
lidstaten wettelijk verplicht zijn te 
waarborgen dat uiterlijk in 2020 ten 
minste 80% van de consumenten voorzien 
zijn van slimme meetsystemen;

Or. en

Amendement 403
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is van mening dat slimme meters en 
energieprojecten in het algemeen 
bewustmakingscampagnes vereisen om de 
voordelen ervan aan burgers uit te leggen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang 

49. is van mening dat slimme meters en 
energieprojecten in het algemeen 
Europadekkende 
bewustmakingscampagnes en 
voorlichtingsprogramma’s over doelmatig 
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voor het succes van slimme meters is als 
het publiek over de voordelen wordt 
geïnformeerd;

energiegebruik vereisen om de voordelen 
ervan aan burgers uit te leggen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang 
voor het succes van slimme meters is dat
het publiek over de voordelen wordt 
geïnformeerd;

Or. el

Amendement 404
Herbert Reul, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. is van mening dat goed 
voorgelichte consumenten en burgers de 
markt kunnen beïnvloeden door bewuste 
keuzes te maken; spreekt zijn waardering 
uit voor initiatieven zoals dat van het 
Europees forum voor kernenergie 
(ENEF), waarin een grote 
verscheidenheid van belanghebbenden 
zaken van gemeenschappelijk belang 
kunnen bespreken;

Or. de

Amendement 405
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. is van mening dat thermische 
opwaardering van gebouwen en de 
materiële en energieherwinning van 
stedelijk en industrieel afval voor de 
consumenten aanzienlijke voordelen zou 
kunnen opleveren;
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Or. pl

Amendement 406
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 bis. steunt initiatieven om de 
aanpassing van de personeelsbehoeften in 
verband met de overstap op een 
koolstofarm energiepakket soepel te 
begeleiden;

Or. en

Amendement 407
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

49 ter. is van mening dat een goed 
voorgelichte klant en burger de markt op 
correcte wijze zal beïnvloeden. stimuleert 
derhalve initiatieven met een brede 
discussie van belanghebbenden zoals het 
Europees forum voor kernenergie 
(ENEF) en andere;

Or. en

Amendement 408
Herbert Reul, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50
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Ontwerpresolutie Amendement

50. wenst dat de Commissie toeziet op en 
verslag uitbrengt over de uitvoering van 
het derde pakket ten behoeve van de 
interne markt op het punt van nationale 
maatregelen ter voorkoming van 
“energiearmoede” en herinnert de 
lidstaten aan hun verplichtingen op grond 
van de bestaande wettelijke voorschriften;

50. wenst dat de Commissie toeziet op en 
verslag uitbrengt over de uitvoering van 
het derde pakket ten behoeve van de 
interne markt op het punt van nationale 
maatregelen en herinnert de lidstaten aan 
hun verplichtingen op grond van de 
bestaande wettelijke voorschriften;

Or. de

Amendement 409
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. wenst dat de Commissie toeziet op en 
verslag uitbrengt over de uitvoering van 
het derde pakket ten behoeve van de 
interne markt op het punt van nationale 
maatregelen ter voorkoming van 
“energiearmoede” en herinnert de 
lidstaten aan hun verplichtingen op grond 
van de bestaande wettelijke voorschriften;

50. wenst dat de Commissie toeziet op en 
verslag uitbrengt over de uitvoering van 
het derde pakket ten behoeve van de 
interne markt op het punt van nationale 
maatregelen en herinnert de lidstaten aan 
hun verplichtingen op grond van de 
bestaande wettelijke voorschriften;

Or. de

Amendement 410
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 bis. acht het van wezenlijk belang dat 
de lidstaten voor eind 2010 
gemeenschappelijke minimale functionele 



AM\830437NL.doc 95/104 PE448.829v01-00

NL

specificaties voor slimme meters 
overeenkomen, met als doel de 
consumenten te informeren over hun 
energieverbruik en hen in staat te stellen 
om het energieverbruik optimaal te 
beheren;

Or. en

Amendement 411
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 bis. acht het van wezenlijk belang dat 
de lidstaten vóór eind 2010 
gemeenschappelijke minimale functionele 
specificaties voor slimme meters 
overeenkomen, met als doel de 
consumenten te informeren over hun 
energieverbruik en hen in staat te stellen 
om het energieverbruik optimaal te 
beheren;

Or. fr

Amendement 412
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 bis. wijst er andermaal op dat de 
lidstaten overeenkomstig het derde pakket 
energiemaatregelen verplicht zijn 
innovatieve formules te ontwikkelen voor 
de prijsbepaling, bij voorbeeld door de 
leveranciers rechtstreeks of via de 
nationale regelgevende instanties te 
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verplichten een tariefdifferentiatie in te 
voeren, waarbij het tarief stijgt naarmate 
het verbruik hoger wordt, met als het 
uitdrukkelijke doelstelling een energie-
efficiënt gedrag aan te moedigen, de 
huishoudelijke vraag naar elektriciteit, en 
daarmee de uitstoot van CO2, te 
verminderen, alsmede de energiekosten 
voor huishoudens die onder 
energiearmoede te lijden hebben, te 
verlagen;

Or. en

Amendement 413
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 ter. stelt vast dat het aantal 
consumenten dat per jaar overstapt per 
lidstaat schommelt tussen de 0 en 20%; 
wijst erop dat de aanbiedingen op de 
markt niet gemakkelijk vergelijkbaar zijn 
en dat het gebrek aan beschikbare 
gegevens een belemmering vormt voor het 
overstappen en voor daadwerkelijke 
mededinging op de consumentenmarkt; 
wijst er nogmaals op dat de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig 
het derde pakket energiemaatregelen 
verplicht zijn erop toe te zien dat de in de 
richtlijnen opgenomen maatregelen ter 
bescherming van de consument doelmatig 
zijn en gehandhaafd worden;

Or. en
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Amendement 414
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. herinnert de energiesector aan zijn 
verplichting op grond van het derde 
energiepakket ten aanzien van de invoering 
van duidelijke en begrijpelijke 
energiefacturen; is van oordeel dat de 
factuurmodellen van het Energieforum 
voor de burger van de Commissie gebruikt 
dienen te worden als basis voor 
gestandaardiseerde energiefacturen voor de 
gehele Unie;

50 bis. dringt erop aan dat voor alle 
energiebronnen de strengst mogelijke 
veiligheidsnormen worden bepaald o. a. 
door middel van 
samenwerkingsprogramma’s tussen 
lidstaten, om het voorbehoud dat bij de 
burger leeft aan te pakken en een grotere 
algemene aanvaarding te bevorderen;

Or. de

Amendement 415
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. herinnert de energiesector aan zijn 
verplichting op grond van het derde 
energiepakket ten aanzien van de 
invoering van duidelijke en begrijpelijke 
energiefacturen; is van oordeel dat de 
factuurmodellen van het Energieforum 
voor de burger van de Commissie gebruikt 
dienen te worden als basis voor 
gestandaardiseerde energiefacturen voor 
de gehele Unie;

50 bis. wijst er andermaal op dat de 
lidstaten overeenkomstig het derde pakket 
energiemaatregelen verplicht zijn 
innovatieve formules te ontwikkelen voor 
de prijsbepaling, bij voorbeeld door de 
leveranciers rechtstreeks of via de 
nationale regelgevende instanties te 
verplichten een tariefdifferentiatie in te 
voeren, waarbij het tarief stijgt naarmate 
het verbruik hoger wordt, met als het 
uitdrukkelijke doelstelling een energie-
efficiënt gedrag aan te moedigen, de 
huishoudelijke vraag naar elektriciteit, en 
daarmee de uitstoot van CO2, te 
verminderen, alsmede de energiekosten 
voor huishoudens die onder 
energiearmoede te lijden hebben, te 
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verlagen;

Or. de

Amendement 416
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. herinnert de energiesector aan zijn 
verplichting op grond van het derde 
energiepakket ten aanzien van de invoering 
van duidelijke en begrijpelijke 
energiefacturen; is van oordeel dat de 
factuurmodellen van het Energieforum 
voor de burger van de Commissie gebruikt 
dienen te worden als basis voor 
gestandaardiseerde energiefacturen voor de 
gehele Unie;

51. herinnert de energiesector aan zijn 
verplichting op grond van het derde 
energiepakket ten aanzien van de invoering 
van duidelijke en begrijpelijke 
energiefacturen; is van oordeel dat de 
factuurmodellen van het Energieforum 
voor de burger van de Commissie gebruikt 
dienen te worden als basis voor 
doorzichtige en op middellange termijn 
gestandaardiseerde energiefacturen voor de 
gehele Unie;

Or. en

Amendement 417
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Nieuwe titel na paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

Langetermijnperspectief voor een Europa 
dat niet afhankelijk is van fossiele 
brandstoffen

Or. en
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Amendement 418
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Nieuwe titel na paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

Energie- en buitenlands beleid. Europa 
en derde landen.

Or. el

Amendement 419
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 bis. wijst er met nadruk op dat het 
energieoverleg met buurlanden die 
beschikken over omvangrijke reserves aan 
alternatieve vormen van energie moeten 
worden gecoördineerd en dat dit moet 
worden ontwikkeld in combinatie met de 
EU-programma’s ter bevordering van 
schone vormen van energie en de 
uitwisseling van deskundigheid en kennis 
van de techniek; er moet voorrang worden 
gegeven aan bevordering van de doelen 
van de Euro-mediterrane samenwerking 
en de Mediterrane energiering;

Or. el

Amendement 420
Jens Rohde, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

51 bis. herhaalt dat het nieuwe 
energiebeleid het langetermijndoel moet 
steunen uiterlijk in 2050 de uitworp van 
broeikasgassen in de EU met 80 tot 95% 
te hebben terug gedrongen en 
onafhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen te hebben verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 421
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 bis. stelt vast dat de EU 80% van de 
benodigde aardolie importeert en dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie in 
de toekomst, doordat de aardoliereserves 
uitgeput raken, alleen maar zal toenemen; 
stelt vast dat de prijs van aardolie de 
afgelopen jaren steeds meer is gaan 
schommelen en dat Europese burgers en 
bedrijven daardoor in gevaar komen; 
verzoekt de Commissie dan ook na te gaan 
wat de mogelijkheden en belemmeringen 
zijn voor grootschalige uitbreiding van 
koolstofarme brandstoffen zoals 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
ten einde de gevaren te dempen die voor 
de consumenten ontstaan door 
vermindering van de afhankelijkheid van 
geïmporteerde aardolie;

Or. en
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Amendement 422
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 bis. daar de COP15-onderhandelingen 
geen positief resultaat hebben opgeleverd 
en de IPCC, wier verslag door de 
Commissie is gebruikt als grondslag voor 
het beperkende beleid inzake de uitstoot 
van CO2, wetenschappelijk 
onbetrouwbaar is, moet het klimaat- en 
energiepakket worden herzien, met name 
de richtlijnen 2009/29/EG en 2009/31/EG 
en beschikking 2009/406/EG;

Or. pl

Amendement 423
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 bis. is van mening dat de 
consumentenrechten in de EU 
voornamelijk worden bedreigd doordat er 
in tal van sectoren van de energiemarkt 
geen sprake is van mededinging; de 
sleutel tot uitbreiding van de mededinging 
in deze markt is diversificatie van de 
vervoersroutes, bronnen van fossiele 
energie en exploitanten op de markt van 
aardgas en aardolie, met name in landen 
die om geografische of politieke redenen 
afhankelijk zijn van een monopolie voor 
de invoer van grondstoffen;

Or. pl
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Amendement 424
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 bis. is van mening dat wij er, om een 
Energiegemeenschap tot stand te brengen, 
voor moeten zorgen dat onze burgers 
beschermd worden en door middel van 
nauwkeurige voorlichting over 
energieprijzen en doorzichtigheid van 
energierekeningen in staat worden gesteld 
vrijelijk te kiezen;

Or. en

Amendement 425
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 ter. in dit opzicht wordt de Commissie 
aangemoedigd analyses samen te stellen 
die gericht zijn op 
langetermijnwerkzaamheden, o.m. in 
verband met vraag en aanbod, alsook de 
werkelijke gevaren en kosten van 
verstoring van de toelevering afgezet 
tegen opslagvermogen, leveringsdiversiteit 
en de kosten daarvan; de analyses dienen 
eveneens strategische ontwikkelingen 
voor de lange termijn en ontwikkelingen 
van het energiebeleid in de EU te 
omvatten, en niet in de laatste plaats 
analyses van de manier waarop de EU 
kan voorkomen dat de leverantie stokt 
terwijl zij zich tegelijkertijd ontwikkelt in 
de richting van onafhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen;
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Or. en

Amendement 426
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 ter. is van mening dat de EU met het
oog op de Top van Cancun het voortouw 
moet nemen bij het streven naar een 
alomvattende, wettelijk bindende en 
hooggestemde overeenkomst, door te laten 
zien dat zij met één mond kan spreken en 
haar leidende rol kan bevestigen, en alle 
aandacht te richten op het door haar 
unilateraal nagestreefde doel de uitstoot 
van koolstofdioxide uiterlijk in 2020 met 
30% te hebben teruggebracht; 

Or. el

Amendement 427
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 quater. om verwezenlijking van de 
langetermijndoelen gemakkelijker en 
economischer te maken worden de 
Commissie en de lidstaten aangemoedigd 
ernstig te overwegen over te stappen op 
een doel van 30% CO2-beperking voor 
2020 om ervoor te zorgen dat de ETS-
markt werkt als katalysator voor 
investeringen in schonere 
productieprocessen en energiebronnen;

Or. en
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Amendement 428
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. verzoekt zijn Voorzitter. deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

52. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de regeringen van de 
lidstaten.

Or. en


