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Amendement 212
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de invoering te bevorderen van 
energieprestatiecertificaten en van een één-
loketsysteem voor de verstrekking van 
technisch advies en technische 
ondersteuning, alsmede van financiële 
stimulansen op regionaal, nationaal en 
Europees niveau;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de invoering te bevorderen van 
energieprestatiecertificaten en van 
financiële stimulansen op regionaal, 
nationaal en Europees niveau;

Or.de

Amendement 213
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de invoering te bevorderen van 
energieprestatiecertificaten en van een 
één-loketsysteem voor de verstrekking van 
technisch advies en technische 
ondersteuning, alsmede van financiële 
stimulansen op regionaal, nationaal en 
Europees niveau;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de invoering te bevorderen van 
energieprestatiecertificaten en van 
financiële stimulansen op regionaal, 
nationaal en Europees niveau;

Or.en

Amendement 214

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de invoering te bevorderen van
energieprestatiecertificaten en van een 
één-loketsysteem voor de verstrekking van 
technisch advies en technische 
ondersteuning, alsmede van financiële 
stimulansen op regionaal, nationaal en 
Europees niveau;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de invoering te bevorderen van een één-
loketsysteem voor de verstrekking van 
technisch advies en technische 
ondersteuning, alsmede van financiële 
stimulansen op regionaal, nationaal en 
Europees niveau;

Or.en

Amendement 215
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de invoering te bevorderen van 
energieprestatiecertificaten en van een één-
loketsysteem voor de verstrekking van 
technisch advies en technische 
ondersteuning, alsmede van financiële 
stimulansen op regionaal, nationaal en 
Europees niveau;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de invoering te bevorderen van door een 
onafhankelijke instantie afgegeven 
energieprestatiecertificaten en van een één-
loketsysteem voor de verstrekking van 
technisch advies en technische 
ondersteuning, alsmede van financiële 
stimulansen op regionaal, nationaal en 
Europees niveau;

Or.en

Amendement 216
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vraagt de bevoegde overheden, 
lokaal, regionaal, nationaal en Europees, 
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om inzake de renovatie van gebouwen in 
het bijzonder aandacht te besteden aan de 
sociale huisvesting en erover te waken dat 
de meerkost van energiebesparende 
investeringen bij sociale woningen niet op 
kwetsbare huurders zal worden 
afgewenteld; 

Or.nl

Amendement 217
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie duidelijke 
richtsnoeren vast te stellen voor de 
renovatie van gebouwen in gevallen van 
gemeenschappelijk eigendom en voor de 
verdeling van de uitgaven en de voordelen 
als gevolg van besparingen over eigenaars 
en huurders;

Or.el

Amendement 218
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten opknaptechnieken te bevorderen, 
die voordeliger zijn, terwijl er een hoog 
niveau van energiebesparing mee kan 
worden gegarandeerd;

Or.en
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Amendement 219
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten opleidingsprogramma's te 
ondersteunen en te financieren om de 
vaardigheden van vaklui uit de 
bouwsector en het MKB op het gebied van 
energie-efficiëntie te vergroten;

Or.en

Amendement 220
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
een intensiever beroep op energieaudits in 
bedrijven te bevorderen en mechanismen te 
ontwerpen om met name het MKB op dit 
gebied te assisteren;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
een intensiever beroep op energieaudits in 
bedrijven, gestructureerde processen voor 
energiebeheer en normen voor 
energiebeheerssystemen als EN 1600a te 
bevorderen en mechanismen te ontwerpen 
om het MKB te assisteren;

Or.en

Amendement 221
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
een intensiever beroep op energieaudits in 
bedrijven te bevorderen en mechanismen te 

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
een intensiever beroep op energieaudits in 
bedrijven te bevorderen en mechanismen te 
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ontwerpen om met name het MKB op dit
gebied te assisteren;

ontwerpen om het MKB te assisteren; is 
van mening dat op dit gebied met name 
vrijwillige akkoorden moeten worden 
aangemoedigd tussen het MKB, financiële 
en verzekeringsondernemingen, 
overheidsinstanties en leveranciers van 
energiediensten om een algemene aanpak 
van energie-efficiëntie te bevorderen;

Or.en

Amendement 222
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
een intensiever beroep op energieaudits in 
bedrijven te bevorderen en mechanismen te 
ontwerpen om met name het MKB op dit 
gebied te assisteren;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
een intensiever beroep op energieaudits in 
bedrijven te bevorderen en mechanismen te 
ontwerpen om met name het MKB op dit 
gebied te assisteren; is van mening dat 
hierbij een versterking van de bestaande 
nationale regelingen moet worden 
ondersteund en de instelling moet worden 
aangemoedigd van nieuwe regelingen in 
lidstaten waar geen structuren bestaan;

Or.en

Amendement 223
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten
een intensiever beroep op energieaudits in 
bedrijven te bevorderen en mechanismen 
te ontwerpen om met name het MKB op dit 
gebied te assisteren;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten
opdracht tot energieaudits in bedrijven en 
industriële gebouwen te geven en 
mechanismen te ontwerpen om met name 
het MKB op dit gebied te assisteren;
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Or.en

Amendement 224
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
een intensiever beroep op energieaudits in 
bedrijven te bevorderen en mechanismen te 
ontwerpen om met name het MKB op dit 
gebied te assisteren;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
een intensiever beroep op energieaudits en 
gestructureerde processen voor 
energiebeheer in bedrijven te bevorderen 
en mechanismen te ontwerpen om met 
name het MKB op dit gebied te assisteren;

Or.en

Amendement 225
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat de Commissie 
proefonderzoeken inzake energie-
efficiëntieaudits van gebouwen moet 
financieren, om potentiële besparingen te 
vinden en de spelers op de markt te
motiveren om in energie-efficiënte 
oplossingen te investeren;

18. verzoekt de Commissie alle middelen 
in te zetten die nodig zijn voor een ruime 
raadpleging, om verzet bij de lidstaten te 
voorkomen, alvorens uiterlijk op 30 juni 
2011 haar vergelijkend methodologisch 
kader voor de berekening van het 
kostenoptimale niveau van de 
minimumeisen inzake energieprestaties in 
het kader van de richtlijn inzake de 
energieprestatie van gebouwen in te 
dienen; is van mening dat de vergelijkende 
methodologie, als zij eenmaal is 
vastgesteld, de spelers op de markt zal
motiveren om in energie-efficiënte 
oplossingen te investeren;

Or.en
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Amendement 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat de Commissie 
proefonderzoeken inzake energie-
efficiëntieaudits van gebouwen moet 
financieren, om potentiële besparingen te 
vinden en de spelers op de markt te 
motiveren om in energie-efficiënte 
oplossingen te investeren;

18. is van mening dat de Commissie 
proefonderzoeken inzake energie-
efficiëntieaudits van gebouwen moet 
financieren, om de omvorming van 
bestaande gebouwen in gebouwen met een 
energieverbruik van bijna nul te 
bevorderen, en dat zij ook renovatie moet 
financieren;

Or.en

Amendement 227
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken extra 
opleidingsprogramma's te creëren om de 
kennis die architectuurontwerpers en 
bouwondernemers hebben van energie-
efficiëntie, te verbeteren; verzoekt de 
Commissie opleiding op het gebied van 
energie-efficiëntie in het herziene 
actieplan voor energie-efficiëntie op te 
nemen;

Or.hu

Amendement 228
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. merkt op dat technologische 
vooruitgang kansen kan creëren voor 
stapsgewijze veranderingen op het gebied 
van energie-efficiëntie in plaats van 
geleidelijke vooruitgang; verzoekt de 
Commissie in verband hiermee open te 
staan voor het potentieel van 
verlichtingssystemen met ultraweinig 
energie op basis van ter plaatse uit 
hernieuwbare energiebronnen opgewekte 
elektriciteit en innoverende technologie 
als solid state lighting en afdrukbare 
elektronica;

Or.en

Amendement 229
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie
minimumvereisten op het gebied van 
energie voor te stellen voor 
straatverlichting, groene aanbestedingen 
en aanpassingen om de energie-efficiëntie 
te verbeteren; dringt er in verband 
hiermee bij de Commissie op aan tegen 
2012 specificaties voor de totale 
levensduurkosten in alle 
overheidsaanbestedingen voor 
verlichtingsinstallaties op te nemen;

19. dringt erop aan dat de
minimumvereisten op het gebied van 
energie in het kader van de richtlijn 
inzake milieuvriendelijk productontwerp 
ook specificaties voor de totale 
levensduurkosten en broeikasgasemissies 
van producten, inclusief recyclagekosten, 
omvatten;

Or.de

Amendement 230
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 
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Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie
minimumvereisten op het gebied van 
energie voor te stellen voor 
straatverlichting, groene aanbestedingen 
en aanpassingen om de energie-efficiëntie 
te verbeteren; dringt er in verband hiermee 
bij de Commissie op aan tegen 2012 
specificaties voor de totale 
levensduurkosten in alle 
overheidsaanbestedingen voor 
verlichtingsinstallaties op te nemen;

19. verzoekt de Commissie
installatievereisten en/of -benchmarks
voor te stellen voor straatverlichting,
waaraan door de plaatselijke autoriteiten 
moet worden voldaan, inclusief een 
beroep op slimmere controles en 
energiebesparende gebruikspatronen;
dringt er in verband hiermee bij de 
Commissie op aan tegen 2012 specificaties 
voor de totale levensduurkosten in alle 
overheidsaanbestedingen voor 
verlichtingsinstallaties op te nemen;

Or.en

Amendement 231
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie
minimumvereisten op het gebied van 
energie voor te stellen voor 
straatverlichting, groene aanbestedingen 
en aanpassingen om de energie-efficiëntie 
te verbeteren; dringt er in verband hiermee 
bij de Commissie op aan tegen 2012 
specificaties voor de totale 
levensduurkosten in alle 
overheidsaanbestedingen voor 
verlichtingsinstallaties op te nemen;

19. verzoekt de Commissie
installatievereisten en/of -benchmarks
voor te stellen voor straatverlichting,
waaraan door de plaatselijke autoriteiten 
moet worden voldaan, inclusief een 
beroep op slimmere controles en 
energiebesparende gebruikspatronen; 
dringt er in verband hiermee bij de 
Commissie op aan tegen 2012 specificaties 
voor de totale levensduurkosten in alle 
overheidsaanbestedingen voor 
verlichtingsinstallaties op te nemen;

Or.en

Amendement 232
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 
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Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie 
minimumvereisten op het gebied van 
energie voor te stellen voor 
straatverlichting, groene aanbestedingen 
en aanpassingen om de energie-efficiëntie 
te verbeteren; dringt er in verband hiermee 
bij de Commissie op aan tegen 2012 
specificaties voor de totale 
levensduurkosten in alle 
overheidsaanbestedingen voor 
verlichtingsinstallaties op te nemen;

19. verzoekt de Commissie 
minimumvereisten op het gebied van 
energie voor te stellen voor 
straatverlichting; dringt er in verband 
hiermee bij de Commissie op aan tegen 
2012 specificaties voor de totale 
levensduurkosten in alle 
overheidsaanbestedingen voor 
verlichtingsinstallaties op te nemen;

Or.de

Amendement 233
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
systematisch energie-efficiënte 
aanbestedingspraktijken te volgen;

Or.en

Amendement 234

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) (na titel 4) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie een 
productbeleid te ontwikkelen waarmee 
voor meer consistentie van de 
beleidsmaatregelen op het gebied van 
milieuvriendelijke producten wordt 
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gezorgd, door de vormgeving, herziening 
en uitvoering van de verschillende 
beleidsinstrumenten beter te coördineren, 
om te zorgen voor meer dynamisme wat de 
marktomvorming betreft en voor 
zinvollere consumentenvoorlichting met 
betrekking tot energiebesparing; verzoekt 
de Commissie daarom de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp en de 
richtlijn inzake de etikettering van het 
energieverbruik samen te herzien (d.w.z. 
het moment van de herziening van de 
richtlijn inzake de etikettering van het 
energieverbruik te vervroegen); is van 
mening dat idealiter de regels inzake de 
etikettering van het energieverbruik en de 
regels inzake groene 
overheidsaanbestedingen ook worden 
herzien op hetzelfde moment en 
gecoördineerd met de maatregelen op het 
gebied van milieuvriendelijk 
productontwerp en energie-etikettering 
worden uitgevoerd; verzoekt de 
Commissie verplicht groen beleid inzake 
overheidsaanbestedingen voor de hele EU 
voor te stellen om de doelstelling van 
100% groene overheidsaanbestedingen in 
2015 te halen;

Or.en

Amendement 235
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) (na titel 4) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. betreurt het feit dat de goedkeuring 
van de uitvoeringsvoorschriften op het 
gebied van milieuvriendelijk 
productontwerp en de etikettering van het 
energieverbruik veel vertraging oploopt, 
met name wat verwarmingsketels en 
waterverwarmers betreft; suggereert 
daarom voor elk uitvoeringsvoorschrift 
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aan het begin van het proces duidelijkere 
en korte tijdslimieten te bepalen;

Or.en

Amendement 236

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. betreurt het feit dat de goedkeuring 
van de uitvoeringsvoorschriften op het 
gebied van milieuvriendelijk 
productontwerp de etikettering van het 
energieverbruik veel vertraging heeft 
opgelopen en dat hierbij soms 
onvoldoende ambitie aan de dag wordt 
gelegd, met name wat verwarmingsketels 
en waterverwarmers betreft; suggereert 
daarom voor elk uitvoeringsvoorschrift 
aan het begin van het proces duidelijkere 
en kortere tijdslimieten te bepalen;

Or.en

Amendement 237
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde 
handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is van 
mening dat de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp ook 

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde 
handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is evenwel
van mening dat consumptie- en 
investeringsgoederen verschillen wat 
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betrekking moet hebben op producten 
voor grote gebouwen, industriële 
uitrusting, geïntegreerde 
verlichtingssystemen in gebouwen, 
pompen en producten voor efficiënt 
watergebruik en dat zij ook een definitie 
moet omvatten van de minimumeisen wat 
de prestaties van gebouwen betreft;

complexiteit, klanten en marktvolumes 
betreft en verzoekt de Commissie daarom 
hier bij de opstelling van de 
uitvoeringsvoorschriften voor de richtlijn 
inzake milieuvriendelijk productontwerp
naar behoren rekening mee te houden;

Or.de

Amendement 238
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde
handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is van 
mening dat de richtlijn inzake
milieuvriendelijk productontwerp ook 
betrekking moet hebben op producten voor 
grote gebouwen, industriële uitrusting,
geïntegreerde verlichtingssystemen in 
gebouwen, pompen en producten voor 
efficiënt watergebruik en dat zij ook een 
definitie moet omvatten van de 
minimumeisen wat de prestaties van 
gebouwen betreft;

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp en de 
richtlijn inzake de etikettering van het 
energieverbruik door de goedkeuring van 
gedelegeerde handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; betreurt het 
feit dat de Commissie nog niet het 
volledige potentieel van de richtlijn inzake
milieuvriendelijk productontwerp heeft 
benut en dringt er bij Commissie op aan 
haar werkplan 2009-2011 te herzien door 
er meer producten, met name nieuwe 
huishoudapparatuur, ICT, industriële 
uitrusting en geïntegreerde 
verlichtingssystemen in gebouwen, in op te 
nemen; dringt er voorts bij de Commissie 
op aan een dynamisch model voor de 
bepaling van normen te hanteren om te 
zorgen voor ambitieuze en periodiek 
bijgewerkte doelstellingen;

Or.en

Amendement 239
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Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde 
handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is van 
mening dat de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp ook
betrekking moet hebben op producten 
voor grote gebouwen, industriële 
uitrusting, geïntegreerde 
verlichtingssystemen in gebouwen, 
pompen en producten voor efficiënt 
watergebruik en dat zij ook een definitie 
moet omvatten van de minimumeisen wat 
de prestaties van gebouwen betreft;

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp en de 
richtlijn inzake de etikettering van het 
energieverbruik door de goedkeuring van
uitvoeringsvoorschriften en gedelegeerde 
handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten, inclusief 
nieuwe huishoudapparatuur industriële 
uitrusting en bouwmateriaal;

Or.en

Amendement 240
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde 
handelingen voor nieuwe
energiegerelateerde producten; is van 
mening dat de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp ook 
betrekking moet hebben op producten
voor grote gebouwen, industriële 
uitrusting, geïntegreerde 
verlichtingssystemen in gebouwen, 

20. verzoekt in plaats van nieuwe
wetgeving te creëren, bestaande Europese 
wetgeving, zoals de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp en de 
richtlijn inzake energie-etikettering, te 
combineren, teneinde de EU-wetgeving zo 
efficiënt mogelijk ten uitvoer te leggen en 
gebruik te maken van synergieën, met 
name voor de consument.
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pompen en producten voor efficiënt 
watergebruik en dat zij ook een definitie 
moet omvatten van de minimumeisen wat 
de prestaties van gebouwen betreft;

Or.en

Amendement 241
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde 
handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is van 
mening dat de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp ook 
betrekking moet hebben op producten 
voor grote gebouwen, industriële 
uitrusting, geïntegreerde 
verlichtingssystemen in gebouwen, 
pompen en producten voor efficiënt 
watergebruik en dat zij ook een definitie 
moet omvatten van de minimumeisen wat 
de prestaties van gebouwen betreft;

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp en de 
richtlijn inzake de etikettering van het 
energieverbruik door de goedkeuring van
uitvoeringsvoorschriften en gedelegeerde 
handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten, inclusief 
nieuwe huishoudapparatuur industriële 
uitrusting en bouwmateriaal;

Or.en

Amendement 242
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde 

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde 
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handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is van 
mening dat de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp ook 
betrekking moet hebben op producten voor 
grote gebouwen, industriële uitrusting, 
geïntegreerde verlichtingssystemen in 
gebouwen, pompen en producten voor 
efficiënt watergebruik en dat zij ook een 
definitie moet omvatten van de 
minimumeisen wat de prestaties van 
gebouwen betreft;

handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is van 
mening dat de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp ook 
betrekking moet hebben op producten voor 
grote gebouwen, industriële uitrusting, 
geïntegreerde verlichtingssystemen in 
gebouwen, pompen en producten voor 
efficiënt watergebruik, in zoverre er bewijs 
is dat zo significante energiebesparingen 
mogelijk zijn tegen een betaalbare prijs;

Or.de

Amendement 243
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde 
handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is van 
mening dat de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp ook 
betrekking moet hebben op producten voor 
grote gebouwen, industriële uitrusting, 
geïntegreerde verlichtingssystemen in 
gebouwen, pompen en producten voor 
efficiënt watergebruik en dat zij ook een 
definitie moet omvatten van de 
minimumeisen wat de prestaties van 
gebouwen betreft;

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde 
handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is van 
mening dat de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp ook 
betrekking moet hebben op producten voor 
grote gebouwen, industriële uitrusting, 
geïntegreerde verlichtingssystemen in 
gebouwen, pompen en producten voor 
efficiënt watergebruik;

Or.en
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Amendement 244
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde 
handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is van 
mening dat de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp ook 
betrekking moet hebben op producten voor 
grote gebouwen, industriële uitrusting, 
geïntegreerde verlichtingssystemen in 
gebouwen, pompen en producten voor 
efficiënt watergebruik en dat zij ook een 
definitie moet omvatten van de 
minimumeisen wat de prestaties van 
gebouwen betreft;

20. vraagt een snelle en behoorlijke 
uitvoering van de richtlijnen inzake de 
etikettering van het energieverbruik door 
de goedkeuring van gedelegeerde 
handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is van 
mening dat de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp ook 
betrekking moet hebben op producten voor 
grote gebouwen, industriële en 
landbouwuitrusting, geïntegreerde
verlichtingssystemen in gebouwen, 
pompen en andere producten voor efficiënt 
watergebruik en dat zij ook een definitie 
moet omvatten van de minimumeisen wat 
de prestaties van gebouwen betreft;

Or.en

Amendement 245
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. merkt op dat overheidsinstanties 
jaarlijks ongeveer 2 triljoen EUR, het 
equivalent van 17% van het BBP van de 
EU, aan goederen en diensten uitgeven; is 
daarom van mening dat 
energiebesparingen en energie-efficiëntie 
als duidelijke criteria in de technische 
specificaties van overheidsaanbestedingen 
moeten worden opgenomen; verzoekt de 
Commissie minimumeisen op het gebied 
van energie-efficiëntie voor de aankoop 
van energieverbruikende producten door 
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de overheidssector voor te stellen;  is van 
mening dat de drempels in kwestie moeten 
worden gekoppeld aan het energie-etiket 
en dat wie een overheidsopdracht plaatst, 
uitsluitend de meest energie-efficiënte 
producten op de markt mag kopen;

Or.en

Amendement 246
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. merkt op dat overheidsinstanties 
jaarlijks ongeveer 2 triljoen EUR, het 
equivalent van 17% van het BBP van de 
EU, aan goederen en diensten uitgeven; is 
daarom van mening dat 
energiebesparingen en energie-efficiëntie 
als duidelijke criteria in de technische 
specificaties van overheidsaanbestedingen 
moeten worden opgenomen;

Or.en

Amendement 247
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt het feit dat ICT een 
belangrijke rol kan en moet spelen voor 
de bevordering van verantwoord 
energiegebruik in huishoudens, vervoer, 
energieopwekking en productie; is van 
mening dat slimme meters, efficiënte 
verlichting, software in de wolk ("cloud 
computing") en gedistribueerde software 
het potentieel hebben de 
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gebruikspatronen van energiebronnen te 
transformeren;

Or.en

Amendement 248
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie specifieke 
wetgeving in te dienen inzake een efficiënt 
gebruik van de hulpbronnen bij de 
totstandbrenging van producten;

Schrappen

Or.de

Amendement 249
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie specifieke 
wetgeving in te dienen inzake een efficiënt 
gebruik van de hulpbronnen bij de 
totstandbrenging van producten;

21. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de hulpbronnen efficiënter 
worden gebruikt, door specifieke
voorstellen voor wetgeving in te dienen, en 
de aspecten van producten die verband 
houden met een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen in het kader van de richtlijn 
inzake milieuvriendelijk productontwerp 
meer te benadrukken;

Or.en

Amendement 250
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie specifieke 
wetgeving in te dienen inzake een efficiënt 
gebruik van de hulpbronnen bij de 
totstandbrenging van producten;

21. verzoekt de Commissie specifieke 
wetgeving in te dienen inzake een efficiënt 
gebruik van de hulpbronnen, aangezien de 
EU steeds afhankelijker van ingevoerde 
natuurlijke hulpbronnen is;

Or.el

Amendement 251
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie specifieke
wetgeving in te dienen inzake een efficiënt 
gebruik van de hulpbronnen bij de 
totstandbrenging van producten;

21. verzoekt de Commissie specifieke
initiatieven te nemen om ervoor te zorgen 
dat de hulpbronnen bij de totstandbrenging 
van producten efficiënter worden gebruikt;

Or.de

Amendement 252
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. erkent dat de permanente trend 
van steeds grotere en krachtigere 
apparaten en elektronische producten 
schadelijk kan zijn voor de EU-
doelstellingen op het gebied van 
energiebesparing en is van mening dat de 
Commissie progressiviteit in de definitie 
van energieprestaties en de vereisten op 
het gebied van de etikettering van het 
energieverbruik moet brengen, d.w.z. dat 
deze vereisten strenger worden naarmate 
de omvang/het aantal functies van een 
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product toeneemt en/of dat er een 
maximum mee wordt vastgesteld voor het 
energieverbruik van elk product ongeacht 
de omvang ervan;

Or.en

Amendement 253
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is in verband hiermee van mening 
dat uniforme technische normen het 
geschikte middel zijn om een grotere 
marktpenetratie te verkrijgen voor 
energie-efficiënte producten, pompen en 
motoren enz. 

Or.de

Amendement 254
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om het 
toepassingsgebied van de 
gebouwenrichtlijn uit te breiden naar 
grote gebouwen, inclusief eisen inzake
milieuvriendelijk ontwerp voor producten, 
met name industriële elektrische motoren, 
die in grote gebouwen worden gebruikt;

Schrappen

Or.de
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Amendement 255
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om het 
toepassingsgebied van de 
gebouwenrichtlijn uit te breiden naar 
grote gebouwen, inclusief eisen inzake 
milieuvriendelijk ontwerp voor producten, 
met name industriële elektrische motoren, 
die in grote gebouwen worden gebruikt;

Schrappen

Or.de

Amendement 256
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om het 
toepassingsgebied van de 
gebouwenrichtlijn uit te breiden naar 
grote gebouwen, inclusief eisen inzake 
milieuvriendelijk ontwerp voor producten, 
met name industriële elektrische motoren, 
die in grote gebouwen worden gebruikt;

Schrappen

Or.de

Amendement 257
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 
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Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om het 
toepassingsgebied van de 
gebouwenrichtlijn uit te breiden naar 
grote gebouwen, inclusief eisen inzake 
milieuvriendelijk ontwerp voor producten, 
met name industriële elektrische motoren, 
die in grote gebouwen worden gebruikt;

Schrappen

Or.en

Amendement 258
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de
mogelijkheid te onderzoeken om het 
toepassingsgebied van de 
gebouwenrichtlijn uit te breiden naar 
grote gebouwen, inclusief eisen inzake 
milieuvriendelijk ontwerp voor producten, 
met name industriële elektrische motoren, 
die in grote gebouwen worden gebruikt;

22. verzoekt de Commissie een duidelijk 
onderscheid te maken tussen het 
toepassingsgebied van de richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp en het 
toepassingsgebied van de 
gebouwenrichtlijn;

Or.de

Amendement 259
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om het 
toepassingsgebied van de 
gebouwenrichtlijn uit te breiden naar grote 
gebouwen, inclusief eisen inzake 

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om het 
toepassingsgebied van de 
gebouwenrichtlijn uit te breiden naar grote 
gebouwen, inclusief eisen inzake 
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milieuvriendelijk ontwerp voor producten, 
met name industriële elektrische motoren, 
die in grote gebouwen worden gebruikt;

milieuvriendelijk ontwerp voor producten, 
met name industriële elektrische motoren 
en warmtewisselaars, die in grote 
gebouwen worden gebruikt;

Or.en

Amendement 260
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze 
betrekking op producten, systemen en het
energieverbruik ervan heeft en acht het 
nodig het bewustzijn van de EU-burgers te 
vergroten wat de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van consumptie- en 
energiegerelateerde producten betreft; is 
van mening dat bij de beoordeling van het 
energieverbruik toepassingen moeten 
worden beschouwd als geheel, in plaats 
van alleen te kijken naar afzonderlijke 
deelproducten;

23. verzoekt de Commissie stappen te 
ondernemen om het bewustzijn van de 
EU-burgers te vergroten wat de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van consumptie- en 
energiegerelateerde producten betreft;

Or.de

Amendement 261
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze 
betrekking op producten, systemen en het 
energieverbruik ervan heeft en acht het 
nodig het bewustzijn van de EU-burgers te 
vergroten wat de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van consumptie- en 

23. verzoekt de Commissie het bewustzijn 
van de EU-burgers te vergroten wat de 
energie- en hulpbronnenefficiëntie van 
consumptie- en energiegerelateerde 
producten betreft;
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energiegerelateerde producten betreft; is 
van mening dat bij de beoordeling van het 
energieverbruik toepassingen moeten 
worden beschouwd als geheel, in plaats 
van alleen te kijken naar afzonderlijke 
deelproducten;

Or.de

Amendement 262
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze 
betrekking op producten, systemen en het 
energieverbruik ervan heeft en acht het 
nodig het bewustzijn van de EU-burgers te 
vergroten wat de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van consumptie- en 
energiegerelateerde producten betreft; is 
van mening dat bij de beoordeling van het 
energieverbruik toepassingen moeten 
worden beschouwd als geheel, in plaats 
van alleen te kijken naar afzonderlijke 
deelproducten;

23. acht het nodig het bewustzijn van de 
EU-burgers te vergroten wat de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van consumptie- en 
energiegerelateerde producten betreft;

Or.de

Amendement 263
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze 
betrekking op producten, systemen en het 
energieverbruik ervan heeft en acht het 
nodig het bewustzijn van de EU-burgers te 

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze 
niet alleen betrekking op producten, maar 
ook op systemen en het energieverbruik 
ervan heeft en acht het nodig het 
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vergroten wat de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van consumptie- en 
energiegerelateerde producten betreft; is 
van mening dat bij de beoordeling van het 
energieverbruik toepassingen moeten 
worden beschouwd als geheel, in plaats 
van alleen te kijken naar afzonderlijke 
deelproducten;

bewustzijn van de EU-burgers te vergroten 
wat de energie- en hulpbronnenefficiëntie 
van consumptie- en energiegerelateerde 
producten betreft;

Or.en

Amendement 264
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze 
betrekking op producten, systemen en het 
energieverbruik ervan heeft en acht het 
nodig het bewustzijn van de EU-burgers te 
vergroten wat de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van consumptie- en 
energiegerelateerde producten betreft; is 
van mening dat bij de beoordeling van het 
energieverbruik toepassingen moeten 
worden beschouwd als geheel, in plaats 
van alleen te kijken naar afzonderlijke 
deelproducten;

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze 
betrekking op producten, systemen en het 
energieverbruik ervan heeft en acht het 
nodig het bewustzijn van de EU-burgers te 
vergroten wat de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van consumptie- en 
energiegerelateerde producten betreft; 
merkt op dat het voor een geslaagde 
bewustmaking van de EU-burgers van 
centraal belang is dat beroepsverkopers 
worden opgeleid om over de voordelen 
van energie-efficiëntie te informeren; is 
van mening dat bij de beoordeling van het 
energieverbruik toepassingen moeten 
worden beschouwd als geheel, in plaats 
van alleen te kijken naar afzonderlijke 
deelproducten;

Or.en

Amendement 265

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie



AM\833862NL.doc 29/109 PE450.652v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze 
betrekking op producten, systemen en het 
energieverbruik ervan heeft en acht het 
nodig het bewustzijn van de EU-burgers te 
vergroten wat de energie- en
hulpbronnenefficiëntie van consumptie-
en energiegerelateerde producten betreft; is 
van mening dat bij de beoordeling van het 
energieverbruik toepassingen moeten 
worden beschouwd als geheel, in plaats 
van alleen te kijken naar afzonderlijke 
deelproducten;

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze 
betrekking op producten, systemen en de 
energie ervan heeft en acht het nodig het 
bewustzijn van de EU-burgers te vergroten 
wat energie- en hulpbronnenefficiënte
consumptie- en energiegerelateerde 
producten betreft; is van mening dat bij de 
beoordeling van het energieverbruik
afzonderlijke producten en onderdelen
moeten worden beoordeeld en eventueel 
gereguleerd in het kader van een 
systemische aanpak;

Or.en

Amendement 266
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze 
betrekking op producten, systemen en het 
energieverbruik ervan heeft en acht het 
nodig het bewustzijn van de EU-burgers te 
vergroten wat de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van consumptie- en 
energiegerelateerde producten betreft; is 
van mening dat bij de beoordeling van het 
energieverbruik toepassingen moeten 
worden beschouwd als geheel, in plaats 
van alleen te kijken naar afzonderlijke 
deelproducten;

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze 
betrekking op producten, systemen en het 
energieverbruik ervan heeft en acht het 
nodig het bewustzijn van de EU-burgers te 
vergroten wat de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van consumptie- en 
energiegerelateerde producten betreft; is 
van mening dat bij de beoordeling van het 
energieverbruik toepassingen moeten 
worden beschouwd rekening houdend met 
de hele levenscyclus van een product of 
systeem, in plaats van alleen te kijken naar 
afzonderlijke deelproducten;

Or.en
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Amendement 267
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. erkent dat partnerschappen tussen 
de ICT-sector en sectoren met hoge 
broeikasgasemissies moeten worden 
ondersteund om de energie-efficiëntie en 
de emissies van deze sectoren te 
verbeteren;

Or.en

Amendement 268
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

24. is tevreden met het werk van de 
taskforce slimme meters en verzoekt de 
Commissie vóór eind 2011 een aantal 
aanbevelingen in te dienen om ervoor te 
zorgen dat:

24. 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 bevolking over de voordelen 
ervan wordt geïnformeerd; herinnert 
eraan dat in zijn initiatiefverslag "over 
een nieuwe digitale agenda voor Europa: 
2015.eu" als beleidsdoelstelling wordt 
bepaald dat 50% van de huishoudens in 
Europa in 2015 zijn uitgerust met slimme 
meters;  is tevreden met het werk van de 
taskforce slimme meters en verzoekt de 
Commissie vóór eind 2011 een aantal 
aanbevelingen in te dienen om ervoor te 
zorgen dat:

Or.en
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Amendement 269
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

24. is tevreden met het werk van de 
taskforce slimme meters en verzoekt de 
Commissie vóór eind 2011 een aantal 
aanbevelingen in te dienen om ervoor te 
zorgen dat:

24. is tevreden met het werk van de 
taskforce slimme meters, maar benadrukt 
het feit dat de invoering van slimme 
meters alleen mag worden ondersteund, 
wanneer uit het positieve resultaat van 
een volledige kosten-batenanalyse blijkt 
dat de gevolgen van slimme meters voor 
consumenten positief zijn, gebruikers met 
een laag inkomen worden beschermd en
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer is gegarandeerd;  indien dit 
het geval is, verzoekt de Commissie vóór 
eind 2011 een aantal aanbevelingen in te 
dienen om ervoor te zorgen dat:

Or.en

Amendement 270

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

24. is tevreden met het werk van de 
taskforce slimme meters en verzoekt de 
Commissie vóór eind 2011 een aantal 
aanbevelingen in te dienen om ervoor te 
zorgen dat:

24. is tevreden met het werk van de 
taskforce slimme meters en verzoekt de 
Commissie tegen midden 2011 een
wetgevingsvoorstel in te dienen om ervoor 
te zorgen dat:

Or.en
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Amendement 271
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

24. is tevreden met het werk van de 
taskforce slimme meters en verzoekt de 
Commissie vóór eind 2011 een aantal 
aanbevelingen in te dienen om ervoor te 
zorgen dat:

24. is tevreden met het werk van de 
taskforce slimme meters en verzoekt de 
Commissie vóór midden 2011 een aantal 
aanbevelingen in te dienen om ervoor te 
zorgen dat:

Or.en

Amendement 272

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– slimme meters er komen overeenkomstig 
het tijdschema van het derde pakket voor 
de gemeenschappelijke markt voor energie,

– slimme meters er komen overeenkomstig 
het tijdschema van het derde pakket voor 
de gemeenschappelijke markt voor energie,
zodat de doelstelling van het 
energiepakket dat 80% van de gebouwen 
is uitgerust met slimme meters in 2020, 
wordt gehaald; vraagt dat KMO's en de 
industrie en andere middelgrote en grote 
energieverbruikers uiterlijk in 2014 met 
slimme meters zijn uitgerust,

Or.en

Amendement 273
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 
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Ontwerpresolutie Amendement

– slimme meters er komen overeenkomstig 
het tijdschema van het derde pakket voor 
de gemeenschappelijke markt voor energie,

– de slimme meters worden geïnstalleerd
overeenkomstig het tijdschema van het 
derde pakket voor de gemeenschappelijke 
markt voor energie, zodat een evenwicht 
wordt gecreëerd wat het energieverbruik 
betreft en er minder behoefte aan de 
aanleg van een reserve is,

Or.el

Amendement 274
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– de lidstaten tegen eind 2011 
overeenstemming over de 
gemeenschappelijke functies van slimme 
meters bereiken,

– het werk met betrekking tot het 
normalisatiemandaat dat door de
Commissie is geïnitieerd voor de 
gemeenschappelijke functies van slimme 
meters, wordt voortgezet; tegelijk moeten 
de lidstaten voldoende ruimte krijgen om 
hun eigen eisen voor deze functies te 
bepalen,

Or.de

Amendement 275
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– de lidstaten tegen eind 2011 
overeenstemming over de 
gemeenschappelijke functies van slimme 
meters bereiken,

– de lidstaten tegen eind 2011 
overeenstemming over de 
gemeenschappelijke functies van slimme 
meters bereiken, met nadruk op de 
mogelijkheid de consumenten over hun 
verbruik te informeren via het scherm van 
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de slimme meter of via internet,

Or.el

Amendement 276
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– de lidstaten tegen eind 2011 
overeenstemming over de 
gemeenschappelijke functies van slimme 
meters bereiken,

– de lidstaten tegen eind 2011 
overeenstemming over de 
gemeenschappelijke functies van slimme 
meters en de communicatiesystemen 
ervoor bereiken,

Or.en

Amendement 277

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– de lidstaten tegen eind 2011 
overeenstemming over de 
gemeenschappelijke functies van slimme 
meters bereiken,

– de lidstaten tegen eind 2011 
overeenstemming bereiken over de 
gemeenschappelijke functies die slimme 
meters minimaal hebben,

Or.en

Amendement 278

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 
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Ontwerpresolutie Amendement

– de Commissie en de lidstaten een 
concreet streefcijfer vaststellen voor het 
aantal woningen dat tegen 2020 met 
slimme meters moet zijn uitgerust;

Schrappen

Or.en

Amendement 279
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de Commissie en de lidstaten een 
concreet streefcijfer vaststellen voor het 
aantal woningen dat tegen 2020 met 
slimme meters moet zijn uitgerust;

Schrappen

Or.de

Amendement 280
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de Commissie en de lidstaten een 
concreet streefcijfer vaststellen voor het 
aantal woningen dat tegen 2020 met 
slimme meters moet zijn uitgerust;

– de Commissie en de lidstaten een 
concreet streefcijfer vaststellen voor het 
aantal woningen dat tegen 2020 met 
slimme meters moet zijn uitgerust;
herinnert aan de doelstelling die in het 
kader van het derde pakket voor de 
gemeenschappelijke markt voor energie is 
bepaald en verwacht dat 80% van de 
huishoudens is uitgerust met slimme 
meters in 2020, met als tussentijdse 
doelstelling dat 50% van de huishoudens 
slimme meters heeft in 2015, zoals is 
overeengekomen bij de opstelling van een 
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nieuwe digitale agenda voor Europa;

Or.el

Amendement 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de Commissie en de lidstaten een 
concreet streefcijfer vaststellen voor het 
aantal woningen dat tegen 2020 met
slimme meters moet zijn uitgerust;

– de Commissie en de lidstaten concrete 
streefcijfers vaststellen om consumenten 
overeenkomstig het tijdschema van het 
derde pakket voor de gemeenschappelijke 
markt voor energie de voordelen van
slimme meters (bijvoorbeeld een lager 
energieverbruik, assistentie aan 
consumenten met een laag inkomen en 
kwetsbare consumenten en betere 
dienstverlening aan consumenten) te 
laten genieten;  de lidstaten ontwikkelen 
en publiceren een strategie om ervoor te 
zorgen dat alle consumenten, inclusief 
kwetsbare personen en personen met een 
laag inkomen, de potentiële voordelen van 
slimme meters genieten;

Or.en

Amendement 282

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– aggregatie, waarbij de lasten van meer 
eindgebruikers worden gecombineerd om 
lagere tarieven te verkrijgen dan welke 
individuele gebruiker ook zou kunnen 
verkrijgen in zijn eentje, is toegestaan en 
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wordt bevorderd in alle nationale en 
grensoverschrijdende 
elektriciteitsmarkten en markten voor 
ondersteunende diensten (balancering, 
reserve...),

Or.en

Amendement 283
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– de nodige ondersteuningsmechanismen 
en infrastructuurinvesteringen worden 
bevorderd om een ruime ingang van 
nieuwe technologie die energie-efficiëntie 
oplevert, mogelijk te maken,

Or.en

Amendement 284

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– de nationale 
transmissiesysteembeheerders en 
regulatoren worden verplicht 
netwerktarieven volgens het 
gebruiksmoment vast te stellen, als 
financiële stimulans voor 
belastingsverdeling en beheer van de 
vraagzijde,

Or.en
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Amendement 285

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– een uitvoeringsmaatregel voor 
milieuvriendelijk productontwerp voor 
slimme meters wordt voorbereid, om 
ervoor te zorgen dat deze producten 
energie-efficiënt zijn en geen onnodig 
extra energieverbruik voor huishoudens 
opleveren,

Or.en

Amendement 286

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– in het lopende voorbereidende 
onderzoek naar netwerkgebonden 
waakstanden ("networked standby 
modes") dat wordt uitgevoerd in het kader 
van de richtlijn inzake milieuvriendelijk 
productontwerp, aandacht wordt besteed 
aan slimme meters, met het oog op 
mogelijke toekomstige regulering;

Or.en

Amendement 287
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 
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Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie in het SET-plan 
een onderdeel op te nemen over de 
ontwikkeling en bevordering van 
technologie en producten die energie- en 
hulpbronnenefficiëntie bevorderen;

25. verzoekt de Commissie in het SET-plan 
een onderdeel op te nemen over de 
ontwikkeling en bevordering van weinig 
energie verbruikende industriële
technologie en minder energie-intensieve 
bouwmaterialen in de bouw- en de 
machinesector en producten waarvan het 
gebruik de primaire energie- en 
hulpbronnenefficiëntie bevorderen;

Or.pl

Amendement 288
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt het feit dat Europa zich 
in de voorste gelederen van de 
ontwikkeling van energiegerelateerde 
internettechnologie en ICT-toepassingen 
met een lage koolstofemissie moet 
bevinden; is van mening dat meer steun 
voor innovatie altijd gepaard moet gaan 
met een vermindering van de 
administratieve rompslomp waarmee 
kandidaten te maken krijgen; verzoekt de 
Commissie de bureaucratische 
belemmeringen te verwijderen door de 
processen van het kaderprogramma te 
herzien;

Or.en

Amendement 289
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie om met de 
Europese energiereguleringsinstanties als 
partners de invoering van grote 
schommelingen van de 
elektriciteitstarieven (gedifferentieerde 
tarieven) te bespoedigen en tegelijk 
bedrijven en huishoudens uit te rusten 
met slimme meters en andere technologie 
die nodig is om op tariefstimulansen te 
reageren en het energieverbruik te 
verminderen;

Or.en

Amendement 290
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten stimulansen voor bijzonder 
innoverende technologie ter bevordering 
van de energie-efficiëntie voor te stellen;  
bedoelt hiermee bijvoorbeeld 
programma's om het op de markt brengen 
te stimuleren, gerichte prioriteiten op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling en 
bevordering van de productie van kleine 
hoeveelheden voor de demonstratie van 
nieuwe technologie;

Or.de

Amendement 291
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst erop dat een verkorting van 
de overdreven lange conversieketens voor 
de omzetting van één type van energie in 
een ander een aanzienlijke bron van 
besparing oplevert (het is bijvoorbeeld 
beter te verwarmen met gas dan in een 
gascentrale elektriciteit op te wekken, om 
deze te gebruiken voor de verwarming van 
huizen);

Or.pl

Amendement 292
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst erop dat 
opleidingsprogramma's moeten worden 
aangeboden, met name voor technici die 
een tussenpositie bekleden;

Or.en

Amendement 293
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een ambitieus 
witboek te publiceren over vervoer om een 
duurzaam Europees vervoersbeleid te 
ontwikkelen waarmee de invoering van 
energie-efficiënte nieuwe technologie 
wordt bevorderd en de afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen, met name olie, 
verminderd;

26. verzoekt de Commissie een ambitieus 
witboek te publiceren over vervoer om een 
duurzaam Europees vervoersbeleid te 
ontwikkelen waarmee de invoering wordt 
bevorderd van energie-efficiënte nieuwe 
technologie alsmede de elektrificering van 
het vervoer, waarvoor zal moeten worden 
omgeschakeld naar een systeem met
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elektrische stroom waarbij weinig koolstof
wordt uitgestoten, om tot een maximale 
vermindering van de koolstofemissies te 
komen;

Or.en

Amendement 294
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een ambitieus 
witboek te publiceren over vervoer om een 
duurzaam Europees vervoersbeleid te 
ontwikkelen waarmee de invoering van 
energie-efficiënte nieuwe technologie 
wordt bevorderd en de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, met name olie, 
verminderd;

26. verzoekt de Commissie een ambitieus 
witboek te publiceren over vervoer om een 
duurzaam Europees vervoersbeleid te 
ontwikkelen waarmee de invoering van 
energie-efficiënte nieuwe technologie 
wordt bevorderd, de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, met name olie, in 
alle sectoren verminderd en ervoor wordt 
gezorgd dat in het kader van 
infrastructuur en ruimtelijke ordening 
meer rekening met het energieaspect 
wordt gehouden;

Or.en

Amendement 295
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een ambitieus 
witboek te publiceren over vervoer om een 
duurzaam Europees vervoersbeleid te 
ontwikkelen waarmee de invoering van 
energie-efficiënte nieuwe technologie 
wordt bevorderd en de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, met name olie, 
verminderd;

26. verzoekt de Commissie een ambitieus 
witboek te publiceren over vervoer om een 
duurzaam Europees vervoersbeleid te 
ontwikkelen waarmee de invoering van 
energie-efficiënte nieuwe technologie 
wordt bevorderd en de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, met name olie, 
verminderd; wil in verband hiermee dat in 
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het kader van infrastructuur en 
ruimtelijke ordening meer rekening met 
het energieaspect wordt gehouden;

Or.en

Amendement 296
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een ambitieus 
witboek te publiceren over vervoer om een 
duurzaam Europees vervoersbeleid te 
ontwikkelen waarmee de invoering van 
energie-efficiënte nieuwe technologie 
wordt bevorderd en de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, met name olie, 
verminderd;

26. verzoekt de Commissie een ambitieus 
witboek te publiceren over vervoer om een 
duurzaam Europees vervoersbeleid te 
ontwikkelen waarmee de invoering van 
energie-efficiënte nieuwe technologie 
wordt bevorderd en de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, met name olie, 
verminderd en wil in verband hiermee dat 
in het kader van infrastructuur en 
ruimtelijke ordening meer rekening met 
het energieaspect wordt gehouden;

Or.en

Amendement 297

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een ambitieus 
witboek te publiceren over vervoer om een 
duurzaam Europees vervoersbeleid te 
ontwikkelen waarmee de invoering van 
energie-efficiënte nieuwe technologie 
wordt bevorderd en de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, met name olie, 
verminderd;

26. verzoekt de Commissie een ambitieus 
witboek te publiceren over vervoer om een 
duurzaam Europees vervoersbeleid te 
ontwikkelen waarmee de invoering van 
energie-efficiënte nieuwe technologie 
wordt bevorderd en de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, met name olie, 
verminderd en dat consistent is met de 
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doelstelling dat de broeikasgasemissies 
worden verminderd met 80-95% tegen 
2050;

Or.en

Amendement 298
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de Europese ICT-
sector een onderzoek te verrichten, met 
een analyse en aanbevelingen, van de 
vraag in hoeverre energie-efficiënte 
datacentra belangrijk zijn, met bijzondere 
aandacht voor de economische waarde die 
nationale regeringen, grote institutionele 
exploitanten van datacentra, de 
privésector en consumenten eventueel 
kunnen realiseren via een groter beroep 
op nieuwe energie-efficiënte producten, 
diensten en meetmethoden. Met de 
bedoelde analyse en aanbevelingen wordt 
geprobeerd drie belemmeringen aan te 
pakken die in het vroegere en mogelijk 
gedateerde onderzoeken zijn 
geïdentificeerd: het ontbreken van 
definities van efficiëntie, gesplitste 
stimulansen en risicomijdend gedrag;

Or.en

Amendement 299
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. onderstreept het feit dat de 
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invoering van informatie- en 
communicatietechnologie in de sector van 
het wegvervoer en de interfaces ervan met 
andere vervoerswijzen een aanzienlijke 
bijdrage zal leveren tot de verbetering van 
de energie-efficiëntie, veiligheid en 
bedrijfszekerheid van het wegvervoer en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor een gecoördineerde en 
effectieve invoering van intelligente 
vervoerssystemen (Intelligent Transport 
Systems, ITS) in de Unie als geheel;

Or.en

Amendement 300
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt het feit dat logistiek 
belangrijk is in het kader van de 
rationalisering van het vervoer en de 
vermindering van de koolstofemissies; 
erkent dat de openbare en particuliere 
investeringen in ICT-instrumenten 
moeten worden opgevoerd om slimme 
energie-infrastructuur voor vervoer te 
ontwikkelen en met name tot e-Freight en 
intelligente vervoerssystemen (Intelligent 
Transport Systems, ITS) te komen;

Or.en

Amendement 301

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt het feit dat de energie-
efficiëntie van het vervoerssysteem als 
geheel moet worden verbeterd door een 
modal shift van energie-intensieve 
vervoersmodi als vrachtwagens en auto's 
naar energiezuinige als het spoor, fietsen 
en lopen voor passagiers of het spoor en 
milieuvriendelijk vervoer per schip voor 
goederen;

Or.en

Amendement 302
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. vraagt een herziening uiterlijk eind 
2011 om de vooruitgang te beoordelen die 
in de richting van de EU-doelstelling voor 
emissienormen voor personenwagens 
wordt geboekt en te zorgen voor een 
langetermijnplanning in de autosector 
door bijkomende doelstellingen te bepalen 
voor de periode 2020-2030;

Or.en

Amendement 303

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. erkent dat meer 
brandstofefficiëntie in voertuigen het 
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brandstofverbruik aanzienlijk kan 
verlagen en vraagt de Commissie 
bijkomende doelstellingen voor 
personenwagens voor te stellen van 65 g 
CO2/km in 2025 en 50 g CO2/km in 2030, 
om de sector de nodige 
planningszekerheid voor de lange termijn 
te bieden; verzoekt de Commissie naast de 
doelstellingen inzake de vermindering van 
CO2 voor de vloot als geheel wetgeving in 
te dienen om de minst energie-efficiënte 
modellen van personenwagens van de 
markt te halen;

Or.en

Amendement 304
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. benadrukt het feit dat een 
Europese aanpak nodig is en dat 
elektrische voertuigen moeten worden 
geïntegreerd in een slim pan-Europees net 
waarbij lokaal uit hernieuwbare 
energiebronnen opgewekte energie kan 
worden gebruikt;

Or.en

Amendement 305
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te investeren in intelligente 
vervoerssystemen (Intelligent Transport 
Systems, ITS) die innoverende diensten 
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bieden in verband met verschillende 
vervoersmodi en verkeersbeheer, 
gecoördineerdere en "slimmere" 
vervoersnetwerken;

Or.en

Amendement 306
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling te bevorderen van 
innoverende uitrusting om de energie-
efficiëntie te verbeteren (bijvoorbeeld 
spoilers voor vrachtwagens) en te 
overwegen deze verplicht te maken, als 
bewezen is dat zij kostenefficiënt is;

27. verzoekt de Commissie een energie-
efficiëntienorm voor te stellen voor 
mobiele airconditioning als onderdeel van 
de geïntegreerde aanpak om de CO2-
emissies van lichte bedrijfsvoertuigen te 
verminderen en de ontwikkeling te 
bevorderen van innoverende uitrusting om 
de energie-efficiëntie te verbeteren 
(bijvoorbeeld spoilers voor vrachtwagens) 
en te overwegen deze verplicht te maken, 
als bewezen is dat zij kostenefficiënt is;

Or.en

Amendement 307
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling te bevorderen van 
innoverende uitrusting om de energie-
efficiëntie te verbeteren (bijvoorbeeld 
spoilers voor vrachtwagens) en te 
overwegen deze verplicht te maken, als 
bewezen is dat zij kostenefficiënt is;

27. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling te bevorderen van 
innoverende oplossingen die de 
frictieweerstand van voertuigen en de 
turbulentie tijdens het rijden verminderen
om de energie-efficiëntie van voertuigen te 
verbeteren (bijvoorbeeld spoilers voor 
vrachtwagens, adequate aerodynamica 
van voertuigen) en te overwegen deze
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oplossingen verplicht te maken, als 
bewezen is dat zij kostenefficiënt zijn;

Or.pl

Amendement 308
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling te bevorderen van 
innoverende uitrusting om de energie-
efficiëntie te verbeteren (bijvoorbeeld 
spoilers voor vrachtwagens) en te 
overwegen deze verplicht te maken, als 
bewezen is dat zij kostenefficiënt is;

27. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling te bevorderen van 
kostenefficiënte innoverende uitrusting om 
de energie-efficiëntie te verbeteren 
(bijvoorbeeld spoilers voor vrachtwagens) 
en dan ook het gebruik hiervan te 
bevorderen;

Or.en

Amendement 309
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling te bevorderen van 
innoverende uitrusting om de energie-
efficiëntie te verbeteren (bijvoorbeeld 
spoilers voor vrachtwagens) en te 
overwegen deze verplicht te maken, als 
bewezen is dat zij kostenefficiënt is;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or.el
(Taalkundig amendement)
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Amendement 310
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. merkt op dat, terwijl de VS recent 
wetgeving heeft goedgekeurd op grond 
waarvan het brandstofverbruik van 
nieuwe auto's en lichte vrachtwagens 
tegen 2016 jaar na jaar met 5% moet 
dalen, de EU-wetgeving een vermindering 
jaar na jaar van minder dan 3% tegen 
2015 voorschrijft;

Or.en

Amendement 311
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. moedigt in verband hiermee de 
bevordering aan van het gebruik van 
energie-efficiënte banden en verzoekt de 
Commissie minimumeisen vast te stellen 
voor de energie-efficiëntie van voertuigen 
die worden gekocht door 
overheidsinstanties en van de banden die 
op deze voertuigen worden geplaatst;

28. verzoekt de Commissie minimumeisen 
vast te stellen voor de energie-efficiëntie 
van alle vervoersmodi, met name van 
voertuigen die worden gekocht door 
overheidsinstanties en van de banden die 
op deze voertuigen worden geplaatst,
verzoekt de Commissie uiterlijk eind 2011 
een strategie in te dienen om het 
brandstofverbruik en de CO2-emissies te 
verminderen van zware 
bedrijfsvoertuigen, die momenteel zo goed 
als ongemoeid worden gelaten;

Or.en
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Amendement 312
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie te 
overwegen één verplicht pan-Europees 
etiketteringssysteem voor personenwagens 
in te voeren, hetgeen een positief effect 
zou hebben door de marktverstoringen te 
verminderen, het bewustzijn van de 
bevolking in Europa te vergroten en de 
technologische innovatie te ondersteunen 
wat de vermindering van het 
energieverbruik en de vervuilende
emissies van voertuigen betreft; verzoekt 
de Commissie ook de mogelijkheid te 
onderzoeken het voorgestelde ene 
etiketteringssysteem uit te breiden naar 
elektrische en hybride voertuigen;

Or.el

Amendement 313
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en
laadstations;

29. verzoekt de Commissie uiterlijk 
midden 2011 kadervoorwaarden te 
scheppen voor de ontwikkeling van 
elektrische voertuigen, met name wat de 
standaardisering betreft van de 
infrastructuur en de laadtechnologie, om 
de interoperabiliteit en veiligheid van de 
infrastructuur te garanderen; verzoekt de 
Commissie voorts geharmoniseerde 
vereisten vast te stellen voor de 
goedkeuring van elektrische voertuigen, 
met specifieke aandacht voor gezondheid 
en veiligheid, zowel van de werknemers 
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als van de eindgebruikers;

Or.en

Amendement 314
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en 
laadstations;

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en 
laadstations; is van mening dat elektrische 
voertuigen een belangrijke rol kunnen 
spelen voor de verspreiding van slimme 
netten, de integratie van 
weersafhankelijke hernieuwbare 
energiebronnen en een effectievere 
controle van de netbelasting;

Or.hu

Amendement 315
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en 
laadstations;

29. verzoekt de Commissie snel 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en 
laadstations, aangezien elektrische 
voertuigen op de markt zullen komen 
vanaf 2011; herhaalt dat vóór 2011 voor 
de nodige laadinfrastructuur moet worden 
gezorgd;
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Or.en

Amendement 316
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en 
laadstations;

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
snelle ontwikkeling van elektrische 
voertuigen, met name wat de 
standaardisering betreft van de software 
voor infrastructuur en laadstations, en het 
potentieel te onderzoeken voor de 
vermindering van de koolstofemissies van 
voertuigen die worden aangedreven met 
gas, inclusief biogas;

Or.fr

Amendement 317
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en 
laadstations;

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en
laadstations en de mogelijkheid de 
batterijen ervan te gebruiken voor de 
opslag van energie om voor een evenwicht 
op het energienetwerk te zorgen;

Or.el
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Amendement 318
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en 
laadstations;

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en 
laadstations, met bijzondere aandacht voor 
de kracht-gewichtratio voor auto's en 
vrachtwagens;

Or.en

Amendement 319
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en
laadstations;

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen en 
voertuigen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van brandstofcellen of 
biobrandstof, met name wat de 
standaardisering betreft van de software 
voor infrastructuur en laad- of 
pompstations;

Or.en

Amendement 320
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 
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Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen, 
met name wat de standaardisering betreft 
van de software voor infrastructuur en
laadstations;

29. verzoekt de Commissie 
kadervoorwaarden te scheppen voor de 
ontwikkeling van voertuigen waarbij 
gebruik wordt gemaakt van schone en 
duurzame energiebronnen, met name de 
ontwikkeling van infrastructuur, 
bijvoorbeeld laadstations;

Or.en

Amendement 321
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. herhaalt dat oplossingen met 
intermodaal vervoer moeten worden 
bevorderd, alsmede de ontwikkeling van 
intelligente vervoerssystemen, om 
energiebesparingen in de vervoerssector te 
realiseren (inclusief congestieheffingen,
informatietechnologie op het gebied van 
verkeersbeheer, spoorweginfrastructuur 
enz.);

30. herhaalt dat oplossingen met 
intermodaal vervoer moeten worden 
bevorderd, alsmede de ontwikkeling van 
intelligente vervoerssystemen, om 
energiebesparingen in de vervoerssector te 
realiseren (inclusief informatietechnologie 
op het gebied van verkeersbeheer, 
spoorweginfrastructuur enz.);

Or.en

Amendement 322
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. herhaalt dat oplossingen met 
intermodaal vervoer moeten worden 
bevorderd, alsmede de ontwikkeling van 
intelligente vervoerssystemen, om 
energiebesparingen in de vervoerssector te 

30. herhaalt dat oplossingen met 
intermodaal vervoer en een modal shift 
moeten worden bevorderd, alsmede de 
ontwikkeling van intelligente 
vervoerssystemen, om energiebesparingen 
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realiseren (inclusief congestieheffingen, 
informatietechnologie op het gebied van 
verkeersbeheer, spoorweginfrastructuur 
enz.);

in de vervoerssector te realiseren (inclusief 
congestieheffingen, informatietechnologie 
op het gebied van verkeersbeheer, 
spoorweginfrastructuur enz.);

Or.en

Amendement 323
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. merkt op dat voor 
consumenteninformatie en reclame een 
belangrijke rol is weggelegd om de 
consumenten in de richting te sturen van 
efficiëntere aankoopkeuzen en 
rijgewoonten; vraagt een duidelijk 
beoordelingssysteem met verschillende 
categorieën voor het brandstofverbruik en 
de CO2-uitstoot van nieuwe 
personenwagens en de verplichte 
installatie in auto's van 
brandstofverbruikmeters of -verklikkers;

Or.en

Amendement 324
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de lidstaten 
belastingsregelingen af te schaffen waarbij 
de aankoop van auto's met een onefficiënt 
brandstofgebruik wordt gestimuleerd;

31. verzoekt de lidstaten 
belastingsregelingen af te schaffen waarbij 
de aankoop van auto's met een onefficiënt 
brandstofgebruik wordt gestimuleerd en 
deze te vervangen door 
belastingsregelingen waarbij de aankoop 
van auto's met een efficiënt 
brandstofgebruik wordt gestimuleerd;
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Or.en

Amendement 325
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. erkent dat de inzet van modulaire 
trekkeropleggercombinaties een 
duurzame oplossing is die bijdraagt tot 
een hoger niveau van energie-efficiëntie 
in de sector van het wegvervoer; erkent 
voorts dat de verschillende regels 
waarmee modulaire 
trekkeropleggercombinaties te maken 
krijgen, wanneer zij landsgrenzen 
overschrijden, hinderlijk zijn voor een 
intensiever gebruik van deze methode van 
vervoer over de weg; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken welke 
verschillen in de regels gemakkelijk 
kunnen worden weggewerkt en hoe voor 
meer grensoverschrijdend vervoer met 
modulaire trekkeropleggercombinaties 
kan worden gezorgd;

Or.en

Amendement 326
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. is van mening dat prijssignalen 
van cruciaal belang zijn om de energie-
efficiëntie te vergroten; is van mening dat 
een energie- en koolstofbelasting deel van 
het herziene actieplan voor energie-
efficiëntie moet uitmaken, aangezien de 
inzet van economische instrumenten de 
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meest kostenefficiënte manier is om 
energiebesparing te bevorderen; is van 
mening dat er, om het volledige potentieel 
van slimme meters te benutten, meer 
prijsflexibiliteit, bijvoorbeeld per uur, 
voor de eindconsumenten nodig is;

Or.en

Amendement 327
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. is van mening dat prijssignalen 
van cruciaal belang zijn om de energie-
efficiëntie te vergroten; is van mening dat 
een energie- en koolstofbelasting en een 
herziening van de 
energiebelastingrichtlijn deel van het 
herziene actieplan voor energie-efficiëntie 
moeten uitmaken, aangezien de inzet van 
economische instrumenten de meest 
kostenefficiënte manier is om 
energiebesparing te bevorderen; is van 
mening dat er, om het volledige potentieel 
van slimme meters te benutten, meer 
prijsflexibiliteit, bijvoorbeeld per uur, 
voor de eindconsumenten nodig is;

Or.en

Amendement 328
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. verzoekt de Commissie voort te 
gaan met de herziening van de 
energiebelastingrichtlijn met het oog op 
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de opname erin van het aspect van CO2-
emissies in combinatie met 
energieverbruik om voor extra middelen 
te zorgen, onder andere voor de EU-
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering, met name de 
bevordering van energie-efficiëntie;

Or.en

Amendement 329
Fiona Hall, Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw) (na titel 6) 

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. herinnert de Commissie en de 
lidstaten aan de trias energetica, die 
bepaalt dat de vraag naar energie moet 
worden teruggedrongen vóór 
investeringen in extra energievoorziening 
worden overeengekomen;

Or.en

Amendement 330
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen over de manier waarop een EU-
kader kan worden ingesteld van roulerende 
financiële instrumenten ter ondersteuning 
van aanvullende maatregelen op het gebied 
van energie-efficiëntie waarmee 
ondersteuning wordt geboden aan 
succesvolle bestaande nationale regelingen 
en distributiekanalen (bijvoorbeeld door 
risicodeling) en de invoering en 
verbetering wordt aangemoedigd van 

32. verzoekt de Commissie een verslag in 
te dienen over de noodzaak van meer 
financiële ondersteuning om de energie-
efficiëntie in het bestaande 
gebouwenbestand te vergroten, met een 
evaluatie van de bestaande financiële 
instrumenten;  is van mening dat de
Commissie indien nodig voorstellen kan 
indienen over de manier waarop een EU-
kader kan worden ingesteld van roulerende 
financiële instrumenten ter ondersteuning 
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regelingen inzake energie-efficiëntie in de 
lidstaten;

van aanvullende maatregelen op het gebied 
van energie-efficiëntie waarmee 
ondersteuning wordt geboden aan 
succesvolle bestaande nationale regelingen 
en distributiekanalen (bijvoorbeeld door 
risicodeling) en de invoering en 
verbetering wordt aangemoedigd van 
regelingen inzake energie-efficiëntie in de 
lidstaten;

Or.en

Amendement 331

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen over de manier waarop een EU-
kader kan worden ingesteld van roulerende 
financiële instrumenten ter ondersteuning 
van aanvullende maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie waarmee 
ondersteuning wordt geboden aan 
succesvolle bestaande nationale regelingen 
en distributiekanalen (bijvoorbeeld door 
risicodeling) en de invoering en 
verbetering wordt aangemoedigd van 
regelingen inzake energie-efficiëntie in de 
lidstaten;

32. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen over de manier waarop een EU-
kader kan worden ingesteld van roulerende 
financiële instrumenten ter ondersteuning
en garantie van nationale regelingen en 
distributiekanalen (bijvoorbeeld door 
risicodeling) dat de invoering en 
verbetering van regelingen inzake energie-
efficiëntie in de lidstaten aanvult;

Or.en

Amendement 332
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 
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Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen over de manier waarop een EU-
kader kan worden ingesteld van roulerende 
financiële instrumenten ter ondersteuning 
van aanvullende maatregelen op het gebied 
van energie-efficiëntie waarmee 
ondersteuning wordt geboden aan 
succesvolle bestaande nationale regelingen 
en distributiekanalen (bijvoorbeeld door 
risicodeling) en de invoering en 
verbetering wordt aangemoedigd van 
regelingen inzake energie-efficiëntie in de 
lidstaten;

32. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen over de manier waarop een EU-
kader kan worden ingesteld van roulerende 
financiële instrumenten, fiscale en 
boekhoudkundige maatregelen en 
adequate regels ter ondersteuning van 
aanvullende maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie waarmee ondersteuning 
wordt geboden aan succesvolle bestaande 
nationale regelingen en distributiekanalen 
(bijvoorbeeld door risicodeling, zoals 
ESCO-modellen) en de invoering en 
verbetering wordt aangemoedigd van 
regelingen inzake energie-efficiëntie in de 
lidstaten;

Or.en

Amendement 333
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen over de manier waarop een EU-
kader kan worden ingesteld van roulerende 
financiële instrumenten ter ondersteuning 
van aanvullende maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie waarmee 
ondersteuning wordt geboden aan 
succesvolle bestaande nationale regelingen 
en distributiekanalen (bijvoorbeeld door 
risicodeling) en de invoering en 
verbetering wordt aangemoedigd van 
regelingen inzake energie-efficiëntie in de 
lidstaten;

32. verzoekt de Commissie voorstellen in 
te dienen over de manier waarop een EU-
kader kan worden ingesteld van roulerende 
financiële instrumenten ter ondersteuning 
van maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie in het kader van nationale 
regelingen en distributiekanalen
(bijvoorbeeld door risicodeling) en de 
invoering en verbetering wordt 
aangemoedigd van regelingen inzake 
energie-efficiëntie in de lidstaten;

Or.en
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Amendement 334
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie in verband 
hiermee ook een voorstel in te dienen om 
de maatregelen te bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen op EU-niveau te 
harmoniseren om de efficiënte 
ontwikkeling van hernieuwbare energie te 
stimuleren; is van mening dat de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie 
vooral moet plaatsvinden in gebieden 
waar de natuurlijke hulpbronnen voor de 
technologie in kwestie het overvloedigst 
aanwezig zijn en met maximale efficiëntie 
kunnen worden gebruikt;

Or.de

Amendement 335
Theodoros Skylakakis, Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer de goedkeuring te 
bevorderen van financiële instrumenten 
voor maatregelen en programma's op het 
gebied van energie-efficiëntie die 
toegankelijker zijn voor en meer 
toegesneden op de sector van het 
particuliere individuele vastgoed, met 
name huiseigenaars en verhuurders met 
kleine en middelgrote portefeuilles;

Or.en



AM\833862NL.doc 63/109 PE450.652v01-00

NL

Amendement 336
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer de goedkeuring te 
bevorderen van financiële instrumenten 
en programma's die toegankelijker zijn 
voor en meer toegesneden op de sector 
van het particuliere individuele vastgoed, 
met name huiseigenaars en verhuurders 
met kleine en middelgrote portefeuilles;

Or.en

Amendement 337
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. verzoekt de Commissie jaarlijks 
een verslag in te dienen over de vraag of 
en hoe op nationaal niveau adequate 
stimulansen (fiscale stimulansen en 
stimulansen in de vorm van subsidies) zijn 
ingevoerd, bijvoorbeeld, wat particulieren 
en KMO's betreft, de afschrijving van 
kleine industriële uitrusting tot 10 000 
EUR of, wat de industrie betreft, de 
progressieve afschrijving van 50% in het 
eerste jaar of de invoering van adequate 
investeringsstimulansen en 
onderzoekssubsidies, om maatregelen op 
het gebied van energie-efficiëntie te 
bevorderen;

Or.de
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Amendement 338
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 quater. verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader in te stellen om de 
opbrengsten van CO2-veilingen te 
koppelen aan maatregelen op het gebied 
van klimaat en energie-efficiëntie door de 
ETS-bedrijven in kwestie;

Or.de

Amendement 339
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. is van mening dat bij dit kader rekening 
moet worden gehouden met de ervaring die 
is opgedaan met bestaande roulerende 
instrumenten die door openbare financiële 
tusseninstanties ter beschikking worden 
gesteld, dat bestaande EU-fondsen bij dit 
kader moeten worden betrokken en dat dit 
kader zo moet worden ontworpen dat 
andere openbare of particuliere fondsen 
worden aangetrokken, om een zo groot 
mogelijk hefboomeffect te creëren en 
financiële programma's voor een groot 
aantal eindbegunstigden te ondersteunen;

33. is van mening dat bij dit kader rekening 
moet worden gehouden met de ervaring die 
is opgedaan met bestaande roulerende
instrumenten die door openbare financiële 
tusseninstanties ter beschikking worden 
gesteld, dat bestaande EU-fondsen bij dit 
kader moeten worden betrokken en dat dit 
kader zo moet worden ontworpen dat 
andere openbare of particuliere fondsen 
worden aangetrokken, om een zo groot 
mogelijk hefboomeffect te creëren; is van 
mening dat de Commissie niet altijd de 
enige bron van alle financiële middelen 
kan zijn; verzoekt de Commissie een 
centrale rol te spelen met betrekking tot de 
ontgrendeling van en de creatie van een 
hefboomeffect voor de financiering die 
beschikbaar is zowel openbare als in 
particuliere financiële instellingen; is van 
mening dat de Commissie financiële 
instellingen en financieringsprogramma's 
als de Europese Investeringsbank moet 
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aanmoedigen hoge prioriteit aan 
innoverende initiatieven op het gebied van 
energie-efficiëntie te geven, met name 
wanneer deze bijdragen tot andere EU-
doelstellingen zoals meer banen;

Or.en

Amendement 340
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. is van mening dat bij dit kader rekening 
moet worden gehouden met de ervaring die 
is opgedaan met bestaande roulerende 
instrumenten die door openbare financiële 
tusseninstanties ter beschikking worden 
gesteld, dat bestaande EU-fondsen bij dit 
kader moeten worden betrokken en dat dit 
kader zo moet worden ontworpen dat 
andere openbare of particuliere fondsen 
worden aangetrokken, om een zo groot 
mogelijk hefboomeffect te creëren en 
financiële programma's voor een groot 
aantal eindbegunstigden te ondersteunen;

33. is van mening dat bij dit kader rekening 
moet worden gehouden met de ervaring die 
is opgedaan met bestaande roulerende 
instrumenten die door openbare financiële 
tusseninstanties ter beschikking worden 
gesteld, dat bestaande EU-fondsen bij dit 
kader moeten worden betrokken en dat dit 
kader zo moet worden ontworpen dat 
andere openbare of particuliere fondsen 
worden aangetrokken, om een zo groot 
mogelijk hefboomeffect te creëren en 
financiële programma's voor een groot 
aantal eindbegunstigden te ondersteunen; is 
van mening dat er ook het gebruik mee 
moet worden bevorderd van alle 
instrumenten waarmee efficiënt gebruik 
van de openbare financiën wordt 
gemaakt, inclusief publiek-private 
partnerschappen;

Or.en

Amendement 341
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 
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Ontwerpresolutie Amendement

33. is van mening dat bij dit kader rekening 
moet worden gehouden met de ervaring die 
is opgedaan met bestaande roulerende 
instrumenten die door openbare financiële 
tusseninstanties ter beschikking worden 
gesteld, dat bestaande EU-fondsen bij dit 
kader moeten worden betrokken en dat dit 
kader zo moet worden ontworpen dat 
andere openbare of particuliere fondsen 
worden aangetrokken, om een zo groot 
mogelijk hefboomeffect te creëren en 
financiële programma's voor een groot 
aantal eindbegunstigden te ondersteunen;

33. is van mening dat bij dit kader rekening 
moet worden gehouden met de ervaring die 
is opgedaan met bestaande roulerende 
instrumenten die door openbare financiële 
tusseninstanties ter beschikking worden 
gesteld, niet alleen aan consumenten, 
maar ook aan leveranciers van 
energiediensten die consumenten diensten 
op het gebied van energie-efficiëntie 
verlenen, dat bestaande EU-fondsen bij dit 
kader moeten worden betrokken en dat dit 
kader zo moet worden ontworpen dat 
andere openbare of particuliere fondsen 
worden aangetrokken, om een zo groot 
mogelijk hefboomeffect te creëren en 
financiële programma's voor een groot 
aantal eindbegunstigden te ondersteunen;

Or.en

Amendement 342
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. verzoekt de Commissie voorstellen 
in te dienen met betrekking tot de vraag 
hoe verplichte energie-efficiëntiefondsen 
van de lidstaten kunnen worden 
opgericht, om het mogelijk te maken, via 
groene banken die aan deze fondsen zijn 
gekoppeld, dat met financiële 
instrumenten als roulerende fondsen 
aanvullende maatregelen op het gebied 
van energie-efficiëntie worden 
ondersteund die (bijvoorbeeld via 
risicodeling en wanbetalingsgarantie) 
succesvolle bestaande nationale 
regelingen en distributiekanalen, inclusief 
zogenaamde "pay-as-you-save" 
hypotheken op basis van activa, 
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ondersteunen en die de invoering en 
verbetering van financieringsregelingen 
voor energie-efficiëntie in de lidstaten, 
bijvoorbeeld energieprestatiecontracten, 
contracten voor financiering door derden 
en andere contracten waarbij 
gezamenlijke besparingen worden 
gerealiseerd, aanmoedigen; is van mening 
dat dit mogelijk is via een herziening van 
de energiedienstenrichtlijn;

Or.en

Amendement 343
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. erkent dat het ontbreken van 
voorfinanciering een grote belemmering 
is voor de renovatie van gebouwen in de 
residentiële en de KMO-sector en verzoekt 
de Commissie een lijst van innoverende 
oplossingen en beste praktijken voor de 
oplossing van dit probleem op te stellen, 
bijvoorbeeld succesvolle "pay-as-you-
save"-mechanismen, roulerende fondsen 
en groene investeringsbanken (naar het 
model van de KfW in Duitsland en de 
Caisse des Dépôts in Frankrijk);

Or.en

Amendement 344
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. stelt vast dat de noodzaak van 
aanloopinvesteringen een van de grootste 
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belemmeringen vormt voor de 
verwezenlijking van energiebesparing op 
lokaal en regionaal niveau; is ervan 
overtuigd dat bij maatregelen op EU-
niveau terdege rekening moet worden 
gehouden met de gevolgen voor, en de 
budgettaire beperkingen van, gemeenten 
en regio's;

Or.en

Amendement 345
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan inspanningen te leveren om 
innoverende financieringsmethoden te 
vinden door belastingssystemen zo te 
hervormen dat zij gebaseerd zijn op de 
koolstofemissies, omdat op deze manier 
energie-efficiënte stimulansen voor de 
consumenten en het bedrijfsleven worden 
gecreëerd;

Or.en

Amendement 346
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is van mening dat bij de 
totstandbrenging van dit kader aandacht 
moet gaan naar alle financiële middelen 
die in de lidstaten beschikbaar zijn, om te 
zorgen voor synergie en overlapping met 
andere financiële instrumenten te 
voorkomen;
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Or.en

Amendement 347
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. verzoekt de lidstaten de 
mogelijkheid te overwegen de BTW-
tarieven voor renovatiewerken ter 
bevordering van de energie-efficiëntie te 
verlagen;

Or.en

Amendement 348
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 ter. benadrukt het feit dat de ETS-
inkomsten prioritair moeten gaan naar 
een kosten-efficiënte financiering en 
verspreiding van technologie met 
betrekking tot energie-efficiëntie; is voorts 
van mening dat met elke innoverende 
vorm van op EU-niveau gecoördineerde 
belasting ter bestrijding van de 
klimaatverandering O&O en maatregelen 
moeten worden gefinancierd om 
koolstofarme groei te stimuleren, via een 
vermindering van de koolstofemissies, 
energie-efficiëntie te bevorderen en de 
energie-infrastructuur in de EU te 
verbeteren;

Or.en
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Amendement 349
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. is in verband hiermee tevreden met het 
voorstel van de Commissie om niet 
vastgelegde middelen in het kader van de 
EEPR-verordening te gebruiken voor de 
instelling van een speciaal financieel 
instrument om initiatieven op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen te ondersteunen en 
verzoekt de Raad dit voorstel snel goed te 
keuren;

34. is in verband hiermee tevreden met het 
voorstel van de Commissie om niet 
vastgelegde middelen in het kader van de 
EEPR-verordening te gebruiken voor de 
instelling van een speciaal financieel 
instrument om initiatieven op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen te ondersteunen en 
verzoekt de Raad dit voorstel snel goed te 
keuren; merkt tegelijk op dat investeringen 
in energie-efficiëntie, ondanks het 
aanzienlijke potentieel ervan wat 
banenschepping betreft, onterecht weinig 
ondersteuning in het Europees 
Economisch Herstelprogramma krijgt;

Or.hu

Amendement 350
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. is in verband hiermee tevreden met het 
voorstel van de Commissie om niet 
vastgelegde middelen in het kader van de 
EEPR-verordening te gebruiken voor de 
instelling van een speciaal financieel 
instrument om initiatieven op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen te ondersteunen en 
verzoekt de Raad dit voorstel snel goed te 
keuren;

34. is in verband hiermee tevreden met het 
voorstel van de Commissie om niet 
vastgelegde middelen van de EEPR-
verordening te gebruiken voor de instelling 
van een speciaal financieel instrument om 
initiatieven op het gebied van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen 
te ondersteunen en verzoekt de Raad dit 
voorstel snel goed te keuren en ook het 
gebruik te ondersteunen van 50% van de 
opbrengsten van de ETS-veiling voor de 
ontwikkeling van initiatieven op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
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hernieuwbare energiebronnen;

Or.en

Amendement 351
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. is in verband hiermee tevreden met het 
voorstel van de Commissie om niet 
vastgelegde middelen in het kader van de 
EEPR-verordening te gebruiken voor de 
instelling van een speciaal financieel 
instrument om initiatieven op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare
energiebronnen te ondersteunen en 
verzoekt de Raad dit voorstel snel goed te 
keuren;

34. is in verband hiermee tevreden met het 
voorstel van de Commissie om niet 
vastgelegde middelen in het kader van de 
EEPR-verordening te gebruiken voor de 
instelling van een speciaal financieel 
instrument om initiatieven op het gebied 
van energie-efficiëntie en een lage 
koolstofuitstoot te ondersteunen, als er 
geen ander project in het kader van het 
EEPR is dat aan de vereisten voor 
financiering voldoet, en verzoekt de Raad 
dit voorstel snel goed te keuren;

Or.en

Amendement 352
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. is in verband hiermee tevreden met het 
voorstel van de Commissie om niet 
vastgelegde middelen in het kader van de 
EEPR-verordening te gebruiken voor de 
instelling van een speciaal financieel 
instrument om initiatieven op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen te ondersteunen en 
verzoekt de Raad dit voorstel snel goed te 
keuren;

34. is in verband hiermee tevreden met het 
voorstel van de Commissie om niet 
vastgelegde middelen in het kader van de 
EEPR-verordening te gebruiken voor de 
instelling van een speciaal financieel 
instrument om initiatieven op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen op lokaal en regionaal 
niveau te ondersteunen en verzoekt de 
Raad dit voorstel snel goed te keuren;



PE450.652v01-00 72/109 AM\833862NL.doc

NL

Or.en

Amendement 353
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. is in verband hiermee tevreden met het 
voorstel van de Commissie om niet 
vastgelegde middelen in het kader van de 
EEPR-verordening te gebruiken voor de 
instelling van een speciaal financieel 
instrument om initiatieven op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen te ondersteunen en 
verzoekt de Raad dit voorstel snel goed te 
keuren;

34. is in verband hiermee tevreden met het 
voorstel van de Commissie om niet 
vastgelegde middelen in het kader van de 
EERP-verordening te gebruiken voor de 
instelling van een financieel 
kortetermijninstrument om initiatieven op 
het gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen te 
ondersteunen en verzoekt de Raad dit 
voorstel snel goed te keuren;

Or.en

Amendement 354
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. is in verband hiermee tevreden met het 
voorstel van de Commissie om niet 
vastgelegde middelen in het kader van de 
EEPR-verordening te gebruiken voor de 
instelling van een speciaal financieel 
instrument om initiatieven op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen te ondersteunen en 
verzoekt de Raad dit voorstel snel goed te 
keuren;

34. is tevreden met het voorstel van de 
Commissie om niet vastgelegde middelen 
in het kader van de EEPR-verordening te 
gebruiken voor de instelling van een 
speciaal financieel instrument om 
initiatieven op het gebied van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen 
te ondersteunen en verzoekt de Raad dit 
voorstel snel goed te keuren;

Or.en
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Amendement 355
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. merkt op dat een van de grootste 
belemmeringen om energiebesparingen 
op lokaal en regionaal niveau te 
realiseren het feit is dat 
aanloopinvesteringen nodig zijn en is 
bezorgd door de beperkte uitstroom van 
EFRO-middelen voor maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie in een 
aantal lidstaten; naar behoren rekening 
houdend met de gevolgen voor en de 
budgettaire beperkingen van gemeenten 
en regio's, dringt er bij de lidstaten op aan 
van maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie, bijvoorbeeld het 
slimmestedeninitiatief, een prioriteit van 
hun operationele programma's te maken 
en verzoekt de Commissie manieren te 
ontwikkelen om het gebruik van het 
bestaande Cohesiefonds en de bestaande 
structuurfondsen, bijvoorbeeld het EFRO, 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie verplicht te stellen;

Or.en

Amendement 356
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. merkt op dat, hoewel al 
innoverende technologie voor energie-
efficiëntie op de markt beschikbaar is, de 
opleiding van de beroepsbevolking op alle 
niveaus moet worden geïntensiveerd, met 
name om energieaudits van goede 
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kwaliteit te garanderen; vraagt daarom 
dat de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds ten volle voor 
opleidingsactiviteiten worden benut en dat 
de middelen in deze fondsen worden 
opgetrokken;

Or.en

Amendement 357
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. is van mening dat de EU-fondsen 
een belangrijke rol kunnen spelen voor de 
ontwikkeling van nationale, regionale en 
lokale energie-efficiëntiefondsen, -
instrumenten of -mechanismen die 
financieringsmogelijkheden opleveren;

Or.en

Amendement 358
Theodoros Skylakakis, Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO, beter 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie moeten worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie de 
belemmeringen te identificeren waardoor 
geen groter deel van de middelen van de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds naar 
deze doeleinden gaat en adequate acties 
voor te stellen om deze belemmeringen aan 
te pakken (bijvoorbeeld extra EU-
maatregelen om technische assistentie te 

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO en het 
ELFPO, beter voor maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie moeten 
worden gebruikt; verzoekt de Commissie 
de belemmeringen te identificeren 
waardoor geen groter deel van de middelen 
van de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, alsmede de middelen voor 
plattelandsontwikkeling, naar deze 
doeleinden gaat en adequate acties voor te 
stellen om deze belemmeringen aan te 
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ondersteunen); pakken (bijvoorbeeld extra EU-
maatregelen om technische assistentie te 
ondersteunen); verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken dat de EU-
fondsen een belangrijke rol gaan spelen 
voor de ontwikkeling van nationale, 
regionale en lokale energie-
efficiëntiefondsen, -instrumenten of -
mechanismen die de bedoelde 
financieringsmogelijkheden bieden aan 
particuliere eigenaars, kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
dienstverlenende bedrijven op het gebied 
van energie-efficiëntie;

Or.en

Amendement 359
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO, beter 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie moeten worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie de 
belemmeringen te identificeren waardoor 
geen groter deel van de middelen van de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds naar 
deze doeleinden gaat en adequate acties 
voor te stellen om deze belemmeringen aan 
te pakken (bijvoorbeeld extra EU-
maatregelen om technische assistentie te 
ondersteunen);

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO, beter 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie moeten worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie de 
belemmeringen te identificeren waardoor 
geen groter deel van de middelen van de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds naar 
deze doeleinden gaat en adequate acties 
voor te stellen om deze belemmeringen aan 
te pakken (bijvoorbeeld extra EU-
maatregelen om technische assistentie te 
ondersteunen); verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken dat de EU-
fondsen een belangrijke rol gaan spelen 
voor de ontwikkeling van nationale, 
regionale en lokale energie-
efficiëntiefondsen, -instrumenten of -
mechanismen die de bedoelde 
financieringsmogelijkheden bieden aan 
particuliere eigenaars, kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
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dienstverlenende bedrijven op het gebied 
van energie-efficiëntie;

Or.en

Amendement 360
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO, beter 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie moeten worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie de 
belemmeringen te identificeren waardoor 
geen groter deel van de middelen van de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds 
naar deze doeleinden gaat en adequate 
acties voor te stellen om deze 
belemmeringen aan te pakken 
(bijvoorbeeld extra EU-maatregelen om 
technische assistentie te ondersteunen);

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO, beter 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie moeten worden 
gebruikt; dringt er bij de lidstaten op aan 
energie-efficiëntie aan te merken als 
prioriteit in hun operationele 
programma's en roept de Commissie en
de nationale autoriteiten op om manieren 
te ontwikkelen teneinde de inzet van 
structuurfondsen voor maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie te 
vergemakkelijken, zoals betere 
informatievoorziening op lokaal niveau of
de invoering van centrale loketten;

Or.en

Amendement 361
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO, beter 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie moeten worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie de 
belemmeringen te identificeren waardoor 
geen groter deel van de middelen van de 

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO en het 
ELFPO, beter voor maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie moeten 
worden gebruikt; merkt op dat het 
belangrijk is bij de evaluatie van deze 
maatregelen in de eerste plaats te kijken 
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structuurfondsen en het Cohesiefonds naar 
deze doeleinden gaat en adequate acties 
voor te stellen om deze belemmeringen aan 
te pakken (bijvoorbeeld extra EU-
maatregelen om technische assistentie te 
ondersteunen);

naar de gerealiseerde energiebesparing in 
plaats van naar de economische voordelen 
die eruit voortvloeien, bijvoorbeeld 
banenschepping; verzoekt de Commissie 
de belemmeringen te identificeren 
waardoor geen groter deel van de middelen 
van de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds naar doeleinden op het 
gebied van energie-efficiëntie gaat en 
adequate acties voor te stellen om deze 
belemmeringen aan te pakken 
(bijvoorbeeld extra EU-maatregelen om 
technische assistentie te ondersteunen);

Or.en

Amendement 362
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO, beter 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie moeten worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie de 
belemmeringen te identificeren waardoor 
geen groter deel van de middelen van de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds naar 
deze doeleinden gaat en adequate acties 
voor te stellen om deze belemmeringen aan 
te pakken (bijvoorbeeld extra EU-
maatregelen om technische assistentie te 
ondersteunen);

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO en het 
ELFPO, beter en meer voor maatregelen 
op het gebied van energie-efficiëntie 
moeten worden gebruikt; verzoekt de 
Commissie de belemmeringen te 
identificeren waardoor geen groter deel van 
de middelen van de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, alsmede de middelen voor 
plattelandsontwikkeling, naar deze 
doeleinden gaat en adequate acties voor te 
stellen om deze belemmeringen aan te 
pakken (bijvoorbeeld extra EU-
maatregelen om technische assistentie en 
bewustmaking te ondersteunen);

Or.en
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Amendement 363
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO, beter 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie moeten worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie de 
belemmeringen te identificeren waardoor 
geen groter deel van de middelen van de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds naar 
deze doeleinden gaat en adequate acties 
voor te stellen om deze belemmeringen aan 
te pakken (bijvoorbeeld extra EU-
maatregelen om technische assistentie te 
ondersteunen);

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-
fondsen, bijvoorbeeld het EFRO, beter 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie moeten worden 
gebruikt; verzoekt de Commissie de 
belemmeringen te identificeren waardoor 
geen groter deel van de middelen van de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds naar 
deze doeleinden gaat en adequate acties 
voor te stellen om deze belemmeringen aan 
te pakken (bijvoorbeeld extra EU-
maatregelen om technische assistentie, de 
ontwikkeling van WKK, de ontwikkeling 
van grootschalige installaties voor 
hernieuwbare energiebronnen te 
ondersteunen);

Or.en

Amendement 364
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. is van mening dat prijssignalen 
van cruciaal belang zijn om de energie-
efficiëntie te vergroten; is van mening dat 
een energie- en koolstofbelasting en een 
herziening van de 
energiebelastingrichtlijn deel van het 
herziene actieplan voor energie-efficiëntie 
moeten uitmaken, aangezien de inzet van 
economische instrumenten de meest 
kostenefficiënte manier is om 
energiebesparing te bevorderen; is van 
mening dat er, om het volledige potentieel 
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van slimme meters te benutten, meer 
prijsflexibiliteit, bijvoorbeeld per uur, 
voor de eindconsumenten nodig is;

Or.en

Amendement 365

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. in het kader van de verwachte 
herziening van het structuur- en 
cohesiebeleid en van de financiële 
vooruitzichten van de EU, vraagt de 
invoering van een toetsing van alle EU-
fondsen op hun klimaat- en energie-
efficiëntiegehalte om ervoor te zorgen dat 
energiebesparing automatisch een 
voorwaarde voor de toekenning van EU-
middelen wordt en dat en groter deel van 
deze middelen naar energiebesparing 
gaat;

Or.en

Amendement 366
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. in het kader van de verwachte 
herziening van het structuur- en 
cohesiebeleid en van de financiële 
vooruitzichten van de EU, vraagt de 
invoering van een toetsing van alle EU-
fondsen op hun klimaat-, 
energiebesparings- en energie-
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efficiëntiegehalte om ervoor te zorgen dat 
energiebesparing en energie-efficiëntie 
automatisch een voorwaarde voor de 
toekenning van EU-middelen worden;

Or.en

Amendement 367
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. herhaalt dat het nodig is de 
structuurfondsen open te stellen voor een 
ruimer pakket moderniseringen van 
gebouwen en bouwsystemen, vooral in de 
vorm van preferentiële leningen voor 
particuliere gebouweneigenaars, om meer 
enthousiasme op te wekken voor de uiterst 
nodige modernisering van bestaande 
gebouwen, met name in de minder 
ontwikkelde delen van de EU;

Or.en

Amendement 368
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. in het kader van de verwachte 
herziening van het structuur- en 
cohesiebeleid en van de financiële 
vooruitzichten van de EU, vraagt de 
invoering van een toetsing van alle EU-
fondsen op hun klimaat- en 
energiebesparingsgehalte om ervoor te 
zorgen dat energiebesparing automatisch 
een voorwaarde voor de toekenning van 
EU-middelen wordt;
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Or.en

Amendement 369
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. is van mening dat energie-
efficiëntie moet gelden als criterium voor 
de selectie en keuze van projecten die uit 
de structuurfondsen en het Cohesiefonds 
worden gefinancierd;

Or.en

Amendement 370
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. verzoekt de Commissie nauw met 
de Europese Investeringsbank samen te 
werken om de banksector te betrekken bij 
kleine energie-efficiëntie-investeringen 
via de toewijzing van specifieke fondsen 
voor leningen, geschraagd door EIB-
leningen en subsidies uit de 
structuurfondsen;

Or.en

Amendement 371
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. verzoekt de Commissie de evaluatie 
halverwege de looptijd te gebruiken om 
meer middelen aan energie-
efficiëntieprogramma's toe te wijzen en de 
mogelijkheid te ondersteunen tot 15% van 
het EFRO voor energie-efficiëntie te 
gebruiken;

Or.en

Amendement 372
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is ervan overtuigd dat, als twee 
belastingcomponenten worden ingevoerd, 
één op koolstofdioxide en één strengere 
en algemenere op energie, met name de 
opwekking van elektriciteit en brandstof 
voor vervoer, dit aanzienlijke inkomsten 
voor de nationale begrotingen oplevert, 
die opnieuw kunnen worden geïnvesteerd 
in energiebesparing en hernieuwbare 
energiebronnen en besteed aan 
compenserende sociale maatregelen; 
verzoekt de Commissie in verband 
hiermee de energiebelastingrichtlijn te 
herzien, om een nieuwe belastingregeling 
in te voeren;

Or.en

Amendement 373
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. wijst erop dat het beleid inzake 
energie-efficiëntie erop gericht moet zijn 
zo veel mogelijk partijen, zowel publieke 
als private, bij de zaak te betrekken, om 
het grootst mogelijke hefboomeffect te 
verkrijgen, banen te scheppen, bij te 
dragen tot groenere groei en de 
totstandbrenging van een concurrerende, 
samenhangende en duurzame Europese 
markt voor energie-efficiëntie aan te 
moedigen;

Or.en

Amendement 374
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is tevreden met de duidelijke steun 
die in de Europa 2020-strategie wordt 
gegeven aan een verplaatsing van de 
belastingsdruk van belastingen op arbeid 
naar energie- en milieubelastingen en 
vraagt een gecoördineerde stap in deze 
richting in de EU als geheel;

Or.en

Amendement 375
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. merkt op dat, als energiebedrijven 
wordt opgedragen 
energiebesparingsverplichtingen na te 
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komen, dit extra financieringsmiddelen 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie kan opleveren, 
bijvoorbeeld een kabelheffing voor 
transmissiesysteembeheerders of 
distributiesysteembeheerders, middelen 
die worden verstrekt door leveranciers om 
hun verplichting na te komen of boetes als 
niet aan de vereisten wordt voldaan;

Or.en

Amendement 376
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. merkt op dat, hoewel een groot deel 
van het aanloopkapitaal dat voor 
investeringen in energie-efficiëntie nodig 
is, zal moeten komen van de particuliere 
sector, overheidsoptreden nodig is om te 
helpen de falende marktwerking te 
compenseren en ervoor te zorgen dat de 
overstap naar een koolstofarme economie 
tijdig plaatsvindt om de EU-doelstellingen 
op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen en emissievermindering 
te halen;

Or.en

Amendement 377
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

36 quater. wijst erop dat de regeling van 
de Unie voor de handel in 
broeikasgasemissierechten een enorme 
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potentiële bron van middelen voor 
investeringen in energie-efficiëntie is; 
merkt op dat de veiling van EU-
emissierechten tussen 2012 en 2020 meer 
dan 112 miljard EUR zal opleveren en dat 
dit cijfer 70 miljard EUR hoger kan 
liggen, als de EU-doelstelling inzake 
emissievermindering wordt verscherpt tot 
30%; merkt voorts op dat de EU-bedrijven 
miljoenen kredieten in het kader van het 
mechanisme voor schone ontwikkeling 
kopen, vooral in China en India, terwijl 
zij zouden kunnen investeren in energie-
efficiëntie in eigen land;

Or.en

Amendement 378
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie EU-
maatregelen te bevorderen ter 
ondersteuning van technische assistentie 
door ervaren (nationale en internationale) 
financiële tusseninstanties:

37. verzoekt de Commissie EU-
maatregelen te bevorderen:

Or.en

Amendement 379
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 – streepje 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– om een doeltreffend communicatie-
instrument te creëren en een op de 
burgers gerichte dialoog te initiëren om 
informatie over energie-efficiëntie te 
verspreiden onder specifieke categorieën 
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van personen en dier gedrag op het gebied 
van energieverbruik te sturen;

Or.en

Amendement 380
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. is van mening dat leveranciers van 
energiediensten een onmisbare rol 
kunnen spelen om de doelstellingen op 
het gebied van energie-efficiëntie te 
halen; is van mening dat de Commissie en 
de lidstaten intensief voorlichtingswerk 
moeten verrichten om de activiteiten van 
leveranciers van energiediensten ruimer 
bekend te maken;

Or.hu

Amendement 381

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. vraagt dat de energie-
efficiëntiefondsen die de lidstaten 
overeenkomstig de 
energiedienstenrichtlijn kunnen 
oprichten, verplicht worden gemaakt, met 
het oog op de combinatie, toewijzing en 
streamlining van de momenteel en in de 
toekomst beschikbare bronnen van 
overheidsfinanciering;

Or.en
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Amendement 382
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. verzoekt de Commissie een 
programma te ontwikkelen voor energie-
efficiëntie in plattelandgebieden;

Or.en

Amendement 383

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. stelt voor dat deze energie-
efficiëntiefondsen onder andere worden 
gekoppeld aan nationale banken voor 
groene infrastructuur en geschikte 
financiële instellingen, om financiële 
instrumenten te ontwikkelen die dienen 
als hefboom voor privékapitaal 
(bijvoorbeeld wanbetalingsgaranties, 
zachte leningen met rentesubsidies, 
financiering door derden) en 
rechtstreekse financiering waar er een 
tekort aan investeringen is in grote 
bedrijven, in KMO's en bij particulieren;  
stemt voor dat met alle instrumenten 
stapsgewijze stimulansen worden 
bevorderd, met progressief oplopende 
steun voor veeleisender 
energiebesparingsmaatregelen;

Or.en
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Amendement 384

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om overheidsfinanciering voor 
hun energie-efficiëntiefondsen veilig te 
stellen, met gebruikmaking van 
effectenverzekeringen en 50% van de 
inkomsten van de veiling van de ETS-
emissierechten, een herziene 
energiebelastingrichtlijn en de versnelde 
geleidelijke afschaffing van de subsidies 
voor fossiele brandstoffen die door de 
G20-landen is overeengekomen;

Or.en

Amendement 385

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 quinquies. dringt er bij de Commissie 
op aan een herziene 
energiebelastingrichtlijn voor te stellen en 
een strategisch plan om de miljarden euro 
subsidies voor fossiele brandstoffen in de 
EU geleidelijk af te schaffen, inclusief de 
subsidies voor het wegvervoer en de 
luchtvaart, niet alleen om de inkomsten te 
verhogen, maar ook om energiebesparing 
te stimuleren; is van mening dat in de 
herziene energiebelastingrichtlijn niet 
mag worden voorzien in vrijstellingen, 
maar dat er in plaats hiervan gebruik in 
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moet worden gemaakt van 
compensatiemechanismen;

Or.en

Amendement 386

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 sexies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 sexies. verzoekt de Commissie 
innoverende oplossingen en beste 
praktijken te onderzoeken om 
belemmeringen te overwinnen en voor 
adequate stapsgewijze stimulansen voor 
verbetering van de energie-efficiëntie te 
zorgen, bijvoorbeeld preferentiële 
leningen, belastingkortingen, bonusmalus 
en verlaagde BTW; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten voor te stellen 
en overeen te komen dat gebruik wordt 
gemaakt, mogelijk via hun nationale 
groene banken en soortgelijke financiële 
instellingen, van op zijn minst drie van de 
hierboven genoemde instrumenten voor 
elke sector en groep van eindgebruikers;

Or.en

Amendement 387
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie te overwegen
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om energiebedrijven ertoe aan te zetten in 
energie-efficiëntie te investeren;

38. verzoekt de Commissie doeltreffende 
maatregelen voor te stellen om ervoor te 
zorgen dat energiebedrijven in energie-
efficiëntie investeren; merkt op dat vóór 
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volledige ontvlechting, inclusief van de 
distributiesysteembeheerders, een feit is, 
niet kan worden verwacht dat 
energiebedrijven zich automatisch met de 
levering van energiediensten gaan 
bezighouden; merkt op dat bij elke 
verplichting voor energiebedrijven om in 
energie-efficiëntie te investeren moet 
worden gezorgd voor een gelijk speelveld 
en voor vrije markttoegang voor alle 
gekwalificeerde leveranciers van 
energiediensten en van maatregelen om 
de energie-efficiëntie te verbeteren, terwijl 
ook de kwaliteit en de levensduur van deze 
maatregelen wordt gegarandeerd; 
benadrukt het feit dat deze markt moet 
worden gestimuleerd voor een ruimere 
groep van spelers dan alleen de 
energiebedrijven, via acties om zowel 
vraag als aanbod van de bedoelde 
diensten te verhogen, bijvoorbeeld via 
aankoopgroepen en subsidies voor 
energieaudits, en om het bewustzijn van 
deze diensten te vergroten, via 
voorlichtingsmaatregelen;

Or.en

Amendement 388

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen voor te stellen
om energiebedrijven ertoe aan te zetten in 
energie-efficiëntie te investeren;

38. verzoekt de Commissie
energiebesparingsverplichtingen voor te 
stellen voor goederen en kleinhandelaren;
merkt op dat het van de structuur van de 
elektriciteitsmarkt in een lidstaat zal 
afhangen wat het adequaatste model is 
voor het nakomen van deze verplichting; 
verzoekt de Commissie daarom opties voor 
te stellen waaruit de lidstaten het 
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geschiktste model voor de situatie in het 
land kunnen kiezen, bijvoorbeeld een 
doelstelling op het gebied van 
energiebesparing met boetes die moeten 
worden betaald in hiervoor bestemde 
energie-efficiëntiefondsen of een heffing 
waarvan de opbrengst naar dit fonds gaat;

Or.en

Amendement 389
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om energiebedrijven ertoe aan te zetten in 
energie-efficiëntie te investeren;

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om de energiedienstenbedrijven ertoe aan 
te zetten in energie-efficiëntie te 
investeren; benadrukt het feit dat deze 
markt moet worden gestimuleerd voor een 
ruimere groep van spelers dan alleen de 
energiebedrijven, via acties om zowel 
vraag als aanbod van de bedoelde 
diensten te verhogen, bijvoorbeeld via 
aankoopgroepen en subsidies voor 
energieaudits, en om het bewustzijn van 
deze diensten te vergroten, via 
voorlichtingsmaatregelen;

Or.en

Amendement 390
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie te overwegen
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om energiebedrijven ertoe aan te zetten in 

38. verzoekt de Commissie de rol van 
energiebedrijven met betrekking tot de 
bevordering van energie-efficiëntie te



PE450.652v01-00 92/109 AM\833862NL.doc

NL

energie-efficiëntie te investeren; beoordelen en hierover verslag uit te 
brengen en doeltreffende maatregelen voor 
te stellen om energiebedrijven ertoe aan te 
zetten in energie-efficiëntie te investeren
en een verbetering van de energie-
efficiëntie van de eindgebruiker te 
bevorderen;

Or.en

Amendement 391
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om energiebedrijven ertoe aan te zetten in 
energie-efficiëntie te investeren;

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om energiebedrijven ertoe aan te zetten in 
energie-efficiëntie te investeren door de 
omvorming van de hele 
gemeenschappelijke markt in de richting 
van meer energie-efficiëntie aan te 
moedigen;

Or.en

Amendement 392
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om energiebedrijven ertoe aan te zetten in
energie-efficiëntie te investeren;

38. verzoekt de lidstaten adequate 
investeringskaders in te stellen om
initiatieven op het gebied van energie-
efficiëntie te bevorderen;

Or.en
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Amendement 393
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om energiebedrijven ertoe aan te zetten in 
energie-efficiëntie te investeren;

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen voor te stellen, 
bijvoorbeeld doordachte stelsels van witte 
certificaten en de etikettering van 
elektriciteitscentrales, om energiebedrijven 
ertoe aan te zetten in energie-efficiëntie te 
investeren;

Or.en

Amendement 394
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om energiebedrijven ertoe aan te zetten in 
energie-efficiëntie te investeren;

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om bedrijven die op het EU-grondgebied 
energie opwekken en doorsturen, ertoe 
aan te zetten in energie-efficiëntie en 
milieubescherming te investeren;

Or.en

Amendement 395
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om energiebedrijven ertoe aan te zetten in 

38. verzoekt de Commissie te overwegen 
doeltreffende maatregelen en stimulansen
voor te stellen om ervoor te zorgen dat
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energie-efficiëntie te investeren; energiebedrijven in energie-efficiëntie 
investeren;

Or.en

Amendement 396

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. vraagt de snelle goedkeuring van 
een definitie van energiearmoede voor de 
hele EU, die eventueel op nationaal 
niveau kan worden aangepast, en een 
verbetering van de verzameling van 
gegevens hierover; is evenwel van mening 
dat de Commissie en de lidstaten zonder 
dralen moeten optreden om 
energiearmoede aan te pakken; dringt er 
bij hen op aan in de eerste plaats te 
focussen op mensen die energiearmoede 
lijden bij het ontwerpen van 
overheidsbeleid voor energiebesparing, 
met name wat financiële steun betreft, en 
om de twee jaar verslag over hun acties 
voor de aanpak van dit probleem en de 
doeltreffendheid hiervan uit te brengen; 
vraagt met name dat geleidelijk een einde 
wordt gemaakt aan elektrische 
verwarming;

Or.en

Amendement 397
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de op de regelgeving gebaseerde 
aansprakelijkheid voor de nakoming van 
de verplichtingen voor goederen wat 
energiebesparing betreft en de 
kwaliteitscontrole van de uitgevoerde 
maatregelen uit te breiden, door de 
nationale regulatoren een mandaat te 
geven om straffen op te leggen, als de 
doelstellingen op het gebied van 
energiebesparing niet worden gehaald, 
met betaling van de boetes in hiervoor 
bestemde energie-efficiëntiefondsen;

Or.en

Amendement 398
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. verzoekt de Commissie EU-
maatregelen te bevorderen om het begrip 
bij de bevolking en het 
bekwaamheidsniveau van alle 
beroepsspelers die in welke fase ook 
(beoordeling van de bestaande 
energieprestaties, ontwerp en uitvoering 
van energie-efficiëntieoplossingen, 
energie-efficiënte exploitatie en 
onderhoud) bij de uitvoering van 
maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie betrokken zijn, te vergroten;

Or.en
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Amendement 399
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. verzoekt de Commissie bij het 
ontwerp van het nieuwe actieplan voor 
energie-efficiëntie rekening met de 
behoeften van kwetsbare 
energieconsumenten te houden; merkt op 
dat deze consumenten het meeste voordeel 
bij verbeteringen van de energie-
efficiëntie zouden hebben, maar dat zij de 
middelen ontberen om de nodige 
investeringen te doen;

Or.en

Amendement 400
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. verzoekt de Commissie de 
toepasbaarheid te onderzoeken van 
innoverende vormen van regulering 
waarbij het substantiële potentieel voor 
energiebesparing in de nieuwe lidstaten 
effectief kan worden gecombineerd met 
het kapitaal en het technologische 
potentieel van de meer ontwikkelde 
lidstaten;

Or.hu

Amendement 401
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. benadrukt het feit dat het 
belangrijk is EU-regelingen te 
ontwikkelen waarbij stimulansen worden 
geboden voor gebouwen die verder gaan 
dan de wettelijke minimumvereisten voor 
renovatie ter verbetering van de energie-
efficiëntie van openbare gebouwen, 
woningen en sociale huisvesting en voor 
ecologische nieuwe gebouwen;

Or.en

Amendement 402
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. gelet op de rol die 
overheidscontracten kunnen spelen om de 
markt te herstructureren, verzoekt de 
Commissie energie-efficiëntie in te voeren 
als vereiste in offerteaanvragen;

Or.el

Amendement 403
Gaston Franco, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de mogelijkheid te onderzoeken 
voor een verlaagd BTW-tarief op alle 
renovaties van gebouwen die worden 
uitgevoerd om redenen van energie-
efficiëntie;
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Or.fr

Amendement 404
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. benadrukt het feit dat 
partnerschappen tussen nationale en 
internationale instellingen, alsmede 
bedrijven, met name de energie-intensieve 
sectoren, belangrijk zijn;

Or.en

Amendement 405
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 ter. benadrukt het feit dat de 
ontwikkeling van de markten voor 
energiediensten moet worden bevorderd; 
verzoekt de Commissie bij de herziening 
van de energiedienstenrichtlijn de 
invoering te overwegen van verplichte 
instrumenten voor 
energieprestatiecontracten in de 
overheidssector en effectieve maatregelen 
voor te stellen om 
energieprestatiecontracten in de 
privésector te bevorderen;

Or.en
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Amendement 406
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 ter. is van mening dat het stelsel van 
witte certificaten een doeltreffende 
marktstimulans voor investeringen in 
energie-efficiëntie kan zijn; is van mening 
dat de invoering van stelsels van witte 
certificaten in de regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten het 
overwegen waard is; 

Or.hu

Amendement 407
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 ter. is van mening dat energie-
efficiëntie een voorwaarde voor de 
verkrijging van EU-geld moet zijn, zodat 
alle ondersteunde investeringsprojecten 
gebaseerd zijn op kostenoptimale energie-
efficiëntiecriteria;

Or.en

Amendement 408
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 quater. verzoekt alle bestuursniveaus 
hun inspanningen op te voeren om het 
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onderwijs en de opleiding van alle soorten 
van energie-efficiëntiedeskundigen in alle 
sectoren, met name KMO's, te 
intensiveren, waarbij groene lokale banen 
worden gecreëerd, terwijl de uitvoering 
van een ambitieuze wetgeving op het 
gebied van energie-efficiëntie wordt 
vergemakkelijkt;

Or.en

Amendement 409
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 quater. verzoekt de Commissie ervoor 
te zorgen dat een deel van de inkomsten 
van de Europese regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten wordt 
gebruikt om investeringen in substantiële 
energie-efficiëntie in de periode na 2012 
te ondersteunen;

Or.hu

Amendement 410
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 

Ontwerpresolutie Amendement

39. herhaalt zijn verzoek om een versterkt 
hoofdstuk over energie-efficiëntie in het 
kader van het Europese 
nabuurschapsbeleid en om de 
systematische opname van een hoofdstuk 
hierover in de dialogen van de EU met 
derde landen;

39. herhaalt zijn verzoek om een versterkt 
hoofdstuk over energie-efficiëntie in het 
kader van het Europese 
nabuurschapsbeleid en om de eventuele 
opname van een hoofdstuk hierover in de 
dialogen van de EU met derde landen;

Or.en
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Amendement 411
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. stelt vast dat er kansen en 
potentiële opportuniteiten ontstaan voor 
Europese ondernemingen in de vorm van 
de ontwikkeling, de fabricatie en het op de 
markt brengen van energie-efficiënte 
technologie (bijvoorbeeld voor 
toepassingen op het gebied van motoren 
en aandrijvingen, verlichting, elektrische 
apparatuur enz.);

Or.de

Amendement 412
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 ter. is in verband hiermee van mening 
dat de ontwikkeling en het op de markt 
brengen van innoverende technologie de 
basis is voor een verbetering van de 
energie-efficiëntie op alle 
toepassingsgebieden, voor een 
vermindering van de broeikasgasemissies 
en voor de verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen;

Or.de

Amendement 413

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie om van 
energie-efficiëntie een van de belangrijkste 
prioriteiten van het achtste 
kaderprogramma voor onderzoek te maken 
en een aanzienlijk deel van de middelen 
toe te wijzen aan subprogramma's op het 
gebied van energie-efficiëntie van het 
soort van het programma Intelligente 
Energie; benadrukt het feit dat de 
middelen voor onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie op het gebied van energie
tegen 2020 moeten worden verdubbeld in 
vergelijking met het huidige niveau, 
inclusief een aanzienlijke verhoging van 
de toekomstige EU-begroting, met name
voor hernieuwbare energie, slimme netten 
en energie-efficiëntie;

40. verzoekt de Commissie om van 
energie-efficiëntie een van de belangrijkste 
prioriteiten van het achtste 
kaderprogramma voor onderzoek te maken 
en op zijn minst 2/3 van de middelen voor 
het deelprogramma Energie toe te wijzen 
aan hernieuwbare energiebronnen en 
energiebesparing; benadrukt het feit dat de 
middelen voor onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie tegen 2020 moeten worden 
verdubbeld in vergelijking met het huidige 
niveau, inclusief een enorme verhoging 
van de toekomstige EU-begroting, voor 
hernieuwbare energie, slimme netten en 
energie-efficiëntie;

Or.en

Amendement 414
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie om van 
energie-efficiëntie een van de belangrijkste 
prioriteiten van het achtste 
kaderprogramma voor onderzoek te maken 
en een aanzienlijk deel van de middelen toe 
te wijzen aan subprogramma's op het 
gebied van energie-efficiëntie van het soort 
van het programma Intelligente Energie; 
benadrukt het feit dat de middelen voor 
onderzoek, ontwikkeling en demonstratie 
op het gebied van energie tegen 2020 
moeten worden verdubbeld in vergelijking 
met het huidige niveau, inclusief een 
aanzienlijke verhoging van de toekomstige 

40. verzoekt de Commissie om van 
energie-efficiëntie een van de belangrijkste 
prioriteiten van het achtste 
kaderprogramma voor onderzoek te maken 
en een aanzienlijk deel van de middelen toe 
te wijzen aan subprogramma's op het 
gebied van energie-efficiëntie van het soort 
van het programma Intelligente Energie; 
benadrukt het feit dat de middelen voor 
onderzoek, ontwikkeling en demonstratie 
op het gebied van energie tegen 2020 
moeten worden verdubbeld in vergelijking 
met het huidige niveau, inclusief een 
aanzienlijke verhoging van de toekomstige
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EU-begroting, met name voor 
hernieuwbare energie, slimme netten en 
energie-efficiëntie;

EU-begroting;

Or.en

Amendement 415
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie om van 
energie-efficiëntie een van de belangrijkste 
prioriteiten van het achtste 
kaderprogramma voor onderzoek te maken 
en een aanzienlijk deel van de middelen toe 
te wijzen aan subprogramma's op het 
gebied van energie-efficiëntie van het soort 
van het programma Intelligente Energie; 
benadrukt het feit dat de middelen voor 
onderzoek, ontwikkeling en demonstratie 
op het gebied van energie tegen 2020 
moeten worden verdubbeld in vergelijking 
met het huidige niveau, inclusief een 
aanzienlijke verhoging van de toekomstige 
EU-begroting, met name voor 
hernieuwbare energie, slimme netten en 
energie-efficiëntie;

40. verzoekt de Commissie om van 
energie-efficiëntie een van de belangrijkste 
prioriteiten van het achtste 
kaderprogramma voor onderzoek te maken 
en een aanzienlijk deel van de middelen toe 
te wijzen aan subprogramma's op het 
gebied van energie-efficiëntie van het soort 
van het programma Intelligente Energie; 
benadrukt het feit dat de middelen voor 
onderzoek, ontwikkeling en demonstratie 
op het gebied van energie tegen 2020 
moeten worden verhoogd in vergelijking 
met het huidige niveau, inclusief een 
significante verhoging van de toekomstige 
EU-begroting, met name voor 
hernieuwbare energie, slimme netten en 
energie-efficiëntie;

Or.en

Amendement 416
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie om van 
energie-efficiëntie een van de belangrijkste 
prioriteiten van het achtste 
kaderprogramma voor onderzoek te maken 

40. verzoekt de Commissie om van 
energie-efficiëntie een van de belangrijkste 
prioriteiten van het achtste 
kaderprogramma voor onderzoek te maken 
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en een aanzienlijk deel van de middelen toe 
te wijzen aan subprogramma's op het 
gebied van energie-efficiëntie van het soort 
van het programma Intelligente Energie; 
benadrukt het feit dat de middelen voor 
onderzoek, ontwikkeling en demonstratie 
op het gebied van energie tegen 2020 
moeten worden verdubbeld in vergelijking 
met het huidige niveau, inclusief een 
aanzienlijke verhoging van de toekomstige 
EU-begroting, met name voor 
hernieuwbare energie, slimme netten en 
energie-efficiëntie;

en een aanzienlijk deel van de middelen toe 
te wijzen aan subprogramma's op het 
gebied van energie-efficiëntie van het soort 
van het programma Intelligente Energie; 
benadrukt het feit dat de middelen voor 
onderzoek, ontwikkeling en demonstratie 
op het gebied van energie tegen 2020 
moeten worden verdubbeld in vergelijking 
met het huidige niveau, inclusief een 
aanzienlijke verhoging van de toekomstige 
EU-begroting, met name voor schone 
energiebronnen, slimme netten en energie-
efficiëntie;

Or.en

Amendement 417
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. is van mening dat meer belang 
moet worden gehecht aan 
energiebesparingsmaatregelen in het 
kader van internationale 
klimaatgesprekken; is van mening dat 
ambitieus energie-efficiëntiebeleid beter 
kan worden gevoerd en minder effect 
heeft op het concurrentievermogen, als 
het internationaal wordt geharmoniseerd; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
daarom de internationale partners van de 
EU er tijdens de komende gesprekken in 
Cancun van te overtuigen dat 
gecoördineerde energie-
efficiëntiemaatregelen nodig zijn;

Or.de
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Amendement 418
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. schaart zich achter de oproep van 
de groep van G20-landen in hun 
verklaring van de top van Toronto van 27 
juni 2010 om subsidies voor fossiele 
brandstoffen op middellange termijn 
geleidelijk af te schaffen en wijst erop dat 
op deze manier miljarden euro kunnen 
worden vrijgemaakt, die opnieuw kunnen 
worden ingezet voor de ondersteuning van 
energie-efficiëntiemaatregelen, zodat veel 
beter wordt bijgedragen tot de strategische 
energiedoelstellingen van de EU van 
duurzaamheid, concurrentievermogen en 
continuïteit van de voorziening;

Or.en

Amendement 419
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. benadrukt het feit dat de strijd 
tegen energiearmoede bijzonder 
belangrijk is en in het toekomstige 
speerpuntinitiatief van de EU tegen 
armoede en sociale uitsluiting moet 
worden geïntegreerd; is voorts van 
mening dat energie-efficiëntie een 
cruciaal instrument kan zijn om 
energiearmoede te bestrijden en wijst erop 
dat energie-efficiëntie op alle relevante 
beleidsterreinen moet worden benadrukt;

Or.en
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Amendement 420
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 ter. is van mening dat bij de 
ontwikkeling van energiebeleid altijd 
rekening met de sociale dimensie van de 
energiedialoog, die betrekking heeft op 
aspecten als mensenrechten, 
energiearmoede en de bescherming van 
consumenten met een laag inkomen, moet 
worden gehouden;

Or.en

Amendement 421
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Titel 6 bis (nieuw) (na paragraaf 40)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. Onderzoek en bewustzijn

Or.en

Amendement 422
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw) (na nieuwe titel 6 bis (nieuw)) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het onderzoek op het gebied van 
maatregelen voor energie-efficiëntie en 
energiebesparing te intensiveren en voort 
te bevorderen, om nieuwe energie-
efficiënte technologie in te voeren, met 
name op het gebied van vervoer en in de 
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industriële sector;

Or.en

Amendement 423
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 ter (nieuw) (na nieuwe titel 6 bis (nieuw)) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten maatregelen te bevorderen om 
het bewustzijn en de kennis van kwesties 
op het gebied van energiebesparing en 
energie-efficiëntie bij alle betrokkenen te 
vergroten;

Or.en

Amendement 424
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 quater (nieuw) (na nieuwe titel 6 bis (nieuw)) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 quater. benadrukt het feit dat een 
intensiever voorlichtingsbeleid van de 
Commissie en de lidstaten voor alle 
betrokkenen met betrekking tot kwesties 
op het gebied van energiebesparing en 
energie-efficiëntie belangrijk is en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
toegang tot informatie over kwesties op 
het gebied van energiebesparing en 
energie-efficiëntie te verbeteren en voort 
te vergemakkelijken;

Or.en
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Amendement 425
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Titel 6 bis (nieuw) (na paragraaf 40) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. Energiearmoede

Or.fr

Amendement 426
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw) (na nieuwe titel 6 bis (nieuw)) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. verzoekt de Commissie zich actief 
bezig te houden met het probleem van 
energiearmoede, dat in de EU steeds 
groter wordt; is tevreden met het feit dat 
de Raad Energie deze kwestie op basis van 
een verslag zal behandelen op 2 december 
2010; wenst dat het Europees Parlement 
wordt ingelicht over de actie die als gevolg 
hiervan zal worden ondernomen;

Or.fr

Amendement 427
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 ter (nieuw) (na nieuwe titel 6 bis (nieuw)) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 ter. verzoekt de lidstaten de uitvoering 
te eerbiedigen van het pakket ten behoeve 
van de interne markt, waarin met name 
het concept wordt ingevoerd van 
"kwetsbare consumenten", en adequate 
maatregelen te nemen, door middel van 
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nationale actieplannen voor energie of 
gerichte sociale maatregelen;
 vraagt alle lidstaten doeltreffende 
beleidsmaatregelen te nemen om de 
energiearmoede te verminderen door de 
oorzaken en symptomen van dit 
verschijnsel te identificeren, om voor 
duurzame oplossingen voor de 
consumenten te zorgen;

Or.fr

Amendement 428
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 quater (nieuw) (na nieuwe titel 6 bis (nieuw)) 

Ontwerpresolutie Amendement

40 quater. verzoekt de Commissie een 
beoordeling in te dienen van de beste 
praktijken wat de verstrekking van nieuwe 
technologie – bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van slimme meters – betreft 
om een betere controle van het 
energieverbruik en een vermindering van 
de energiekosten aan te moedigen;

Or.fr


