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Amendement 1
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat om de 20-20-20-
doelstellingen te halen een aanzienlijk 
financieel engagement nodig is en nieuwe 
manieren om de bestaande financiering 
voor initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 
de uitdagingen op het gebied van energie 
aan te vullen; moedigt de inspanningen van 
de Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden 
door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van 
koolstofemissies, aangezien zo inkomsten 
voor de begrotingsautoriteiten en 
klimaatvriendelijke stimulansen voor de 
consumenten en het bedrijfsleven kunnen 
worden gecreëerd;

1. wijst erop dat om de 20-20-20-
doelstellingen te halen een aanzienlijk 
financieel engagement nodig is en nieuwe 
manieren om de bestaande financiering 
voor initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 
de uitdagingen op het gebied van energie 
aan te vullen; benadrukt derhalve de 
toegevoegde waarde van nieuwe 
financiële instrumenten die een tweeledig 
doel dienen door het juiste evenwicht te 
vinden tussen enerzijds het creëren van de 
noodzakelijke nieuwe middelen en 
anderzijds het opzetten van basisbeleid 
inzake de werking van de markten, groene 
ontwikkeling en klimaatverandering; 
moedigt in dit verband de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden 
door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van 
koolstofemissies, toepassing voor 
belastingdoeleinden van het beginsel "de 
vervuiler betaalt" en overheveling van de 
grootste belastingdruk van arbeid naar 
milieuvervuilende sectoren en activiteiten; 
benadrukt dat zo inkomsten voor de 
begrotingsautoriteiten en 
klimaatvriendelijke stimulansen voor de 
consumenten en het bedrijfsleven kunnen 
worden gecreëerd;

Or.el

Amendement 2
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat om de 20-20-20-
doelstellingen te halen een aanzienlijk 
financieel engagement nodig is en nieuwe 
manieren om de bestaande financiering 
voor initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 
de uitdagingen op het gebied van energie 
aan te vullen; moedigt de inspanningen van 
de Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden 
door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van 
koolstofemissies, aangezien zo inkomsten 
voor de begrotingsautoriteiten en 
klimaatvriendelijke stimulansen voor de 
consumenten en het bedrijfsleven kunnen 
worden gecreëerd;

1. wijst erop dat om de 20-20-20-
doelstellingen te halen aanzienlijke 
investeringen in innovatie en onderzoek 
nodig zijn, waaronder nieuwe manieren 
om de bestaande financiering voor 
initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 
de uitdagingen op het gebied van energie 
aan te vullen; moedigt de inspanningen van 
de Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden 
door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van 
koolstofemissies, aangezien zo inkomsten
voor de begrotingsautoriteiten en 
klimaatvriendelijke stimulansen voor de 
consumenten en het bedrijfsleven kunnen 
worden gecreëerd; benadrukt echter dat 
het stellen van nieuwe prioriteiten bij de 
bestaande middelen en een passend 
regelgevend kader ter stimulering van 
particuliere investeringen de belangrijkste 
financiële instrumenten zijn;

Or.en

Amendement 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat om de 20-20-20-
doelstellingen te halen een aanzienlijk 
financieel engagement nodig is en nieuwe 
manieren om de bestaande financiering 
voor initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 
de uitdagingen op het gebied van energie 
aan te vullen; moedigt de inspanningen van 
de Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden 
door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van 
koolstofemissies, aangezien zo inkomsten 

1. wijst erop dat om de 20-20-20-
doelstellingen te halen een aanzienlijk 
financieel engagement nodig is en nieuwe 
manieren om de bestaande financiering 
voor initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 
de uitdagingen op het gebied van energie 
aan te vullen; moedigt de inspanningen van 
de Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden, 
waaronder manieren om de consumenten 
en het bedrijfsleven aan te moedigen om 
over te schakelen op lagere CO2-emissies;
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voor de begrotingsautoriteiten en 
klimaatvriendelijke stimulansen voor de 
consumenten en het bedrijfsleven kunnen 
worden gecreëerd;

Or.en

Amendement 4
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat om de 20-20-20-
doelstellingen te halen een aanzienlijk 
financieel engagement nodig is en nieuwe 
manieren om de bestaande financiering 
voor initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 
de uitdagingen op het gebied van energie 
aan te vullen; moedigt de inspanningen van 
de Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden 
door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van 
koolstofemissies, aangezien zo inkomsten 
voor de begrotingsautoriteiten en 
klimaatvriendelijke stimulansen voor de 
consumenten en het bedrijfsleven kunnen 
worden gecreëerd;

1. wijst erop dat om de 20/30-20-20-
doelstellingen te halen een aanzienlijk 
financieel engagement nodig is en nieuwe 
manieren om de bestaande financiering 
voor initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 
de uitdagingen op het gebied van energie 
aan te vullen; moedigt de inspanningen van 
de Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden 
door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van 
koolstofemissies, aangezien zo zowel 
inkomsten voor de begrotingsautoriteiten 
als klimaatvriendelijke stimulansen voor 
de consumenten en het bedrijfsleven 
kunnen worden gecreëerd;

Or.en

Amendement 5
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat om de 20-20-20-
doelstellingen te halen een aanzienlijk 
financieel engagement nodig is en nieuwe 
manieren om de bestaande financiering 
voor initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 

1. wijst erop dat om de 20-20-20-
doelstellingen te halen een aanzienlijk 
financieel engagement nodig is en nieuwe 
manieren om de bestaande financiering 
voor initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 
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de uitdagingen op het gebied van energie 
aan te vullen; moedigt de inspanningen van 
de Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden 
door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van 
koolstofemissies, aangezien zo inkomsten 
voor de begrotingsautoriteiten en 
klimaatvriendelijke stimulansen voor de 
consumenten en het bedrijfsleven kunnen 
worden gecreëerd;

de uitdagingen op het gebied van energie 
en grondstoffenvoorziening aan te vullen; 
moedigt de inspanningen van de 
Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden 
door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van 
koolstofemissies, aangezien zo inkomsten 
voor de begrotingsautoriteiten en 
klimaatvriendelijke stimulansen voor de 
consumenten en het bedrijfsleven kunnen 
worden gecreëerd;

Or.en

Amendement 6
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat om de 20-20-20-
doelstellingen te halen een aanzienlijk 
financieel engagement nodig is en nieuwe 
manieren om de bestaande financiering 
voor initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 
de uitdagingen op het gebied van energie 
aan te vullen; moedigt de inspanningen van 
de Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden 
door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van 
koolstofemissies, aangezien zo inkomsten 
voor de begrotingsautoriteiten en 
klimaatvriendelijke stimulansen voor de 
consumenten en het bedrijfsleven kunnen 
worden gecreëerd;

1. wijst erop dat om de 20-20-20-
doelstellingen te halen een aanzienlijk 
financieel engagement nodig is en nieuwe 
manieren om de bestaande financiering 
voor initiatieven ter bestrijding van de 
klimaatverandering en voor de aanpak van 
de uitdagingen op het gebied van energie 
aan te vullen; moedigt de inspanningen van 
de Commissie en de lidstaten aan om 
innoverende financieringswijzen te vinden 
door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van industriële 
koolstofemissies, aangezien zo inkomsten 
voor de begrotingsautoriteiten en 
klimaatvriendelijke stimulansen voor de 
consumenten en het bedrijfsleven kunnen 
worden gecreëerd;

Or.en

Amendement 7
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vestigt met het oog op de stijgende 
vraag naar energie in de opkomende 
landen de aandacht op de dringende 
noodzaak voor de EU om over te gaan tot 
adequate investeringen in 
energievoorziening en energie-efficiëntie, 
door versterking van haar infrastructuur 
op energiegebied en door het zoveel 
mogelijk verminderen van de 
afhankelijkheid van marktschommelingen 
die negatieve gevolgen zouden kunnen 
hebben voor de economie van de EU en 
de doelstellingen van 2020; 

Or.en

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat energie-efficiëntie 
de komende jaren een van de 
belangrijkste prioriteiten dient te zijn en 
verzoekt de geïndustrialiseerde landen in 
de onderhandelingen over een 
internationale overeenkomst na Kyoto 
bindende doelstellingen vast te stellen 
voor een hogere energie-efficiëntie en een 
financieel instrumentarium waarmee de 
financiering van dergelijke maatregelen 
kan worden gewaarborgd;

Or.ro

Amendement 9
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat de klimaatverandering 
met name de ontwikkelingslanden zal 
treffen en is van mening dat de 
financiering van maatregelen om de 
effecten van de klimaatverandering en de 
energiearmoede te beperken zal bijdragen 
aan de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling;

Or.ro

Amendement 10
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat in een aantal 
lidstaten diverse vormen van belasting op 
koolstof bestaan en waarschuwt voor het 
gevaar dat deze vormen voor het 
concurrentievermogen op de 
gemeenschappelijke markt en voor 
interferentie met de EU-regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten; is 
van mening dat het voordeliger is om de 
belastingen op koolstof in te voeren op 
gecoördineerde wijze; verzoekt de 
Commissie voort te gaan met het 
onderzoek van mogelijke instrumenten 
om de belastingen op koolstof voor de 
sectoren buiten de regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten op 
EU-niveau te coördineren;

2. is zich ervan bewust dat in een aantal 
lidstaten diverse vormen van belasting op 
koolstof bestaan in sectoren die niet onder 
de EU-regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten vallen, en 
verzoekt de Commissie en de Raad deze 
praktijken op nationaal niveau als
uitgangspunt te nemen met het oog op een 
substantiële herziening van de 
energiebelastingrichtlijn en te streven 
naar de invoering van criteria voor 
energieverbruik en CO2-emissies; is van 
mening dat het voordeliger is om de 
belastingen op koolstof in te voeren op 
gecoördineerde wijze; 

Or.el

Amendement 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat in een aantal 
lidstaten diverse vormen van belasting op 
koolstof bestaan en waarschuwt voor het 
gevaar dat deze vormen voor het 
concurrentievermogen op de 
gemeenschappelijke markt en voor 
interferentie met de EU-regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten; is 
van mening dat het voordeliger is om de 
belastingen op koolstof in te voeren op 
gecoördineerde wijze; verzoekt de 
Commissie voort te gaan met het 
onderzoek van mogelijke instrumenten 
om de belastingen op koolstof voor de
sectoren buiten de regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten op 
EU-niveau te coördineren;

2. is zich ervan bewust dat in een aantal 
lidstaten diverse vormen van belasting op 
koolstof bestaan en erkent dat in 
verschillende EU-lidstaten al vele jaren  
een op koolstof gebaseerd kader voor een 
belasting op energie bestaat; is van 
mening dat de lidstaten de beste 
belastingmethoden van elkaar kunnen 
leren en de interferentie met de EU-
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten tot een 
minimum kunnen beperken;

Or.en

Amendement 12
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat in een aantal 
lidstaten diverse vormen van belasting op 
koolstof bestaan en waarschuwt voor het 
gevaar dat deze vormen voor het 
concurrentievermogen op de 
gemeenschappelijke markt en voor 
interferentie met de EU-regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten; is 
van mening dat het voordeliger is om de 
belastingen op koolstof in te voeren op 
gecoördineerde wijze; verzoekt de 
Commissie voort te gaan met het 
onderzoek van mogelijke instrumenten om 
de belastingen op koolstof voor de 
sectoren buiten de regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten op 
EU-niveau te coördineren;

2. is zich ervan bewust dat in een aantal 
lidstaten diverse vormen van belasting op 
koolstof bestaan die worden toegepast om 
innovatie en optimaal gebruik van de 
hulpbronnen te bevorderen, en 
waarschuwt voor het gevaar dat deze 
vormen voor de concurrentie op de 
gemeenschappelijke markt; is van mening 
dat het voordeliger is om de belastingen op
koolstof in te voeren op gecoördineerde 
wijze; verzoekt de Commissie voort te 
gaan met het onderzoek van mogelijke 
instrumenten om de belastingen op 
koolstof op EU-niveau te coördineren;
verzoekt de lidstaten nationale belastingen 
op koolstof te ontwikkelen en in te voeren 
die moeten worden aangevuld met een 
minimale belasting krachtens de EU-
wetgeving;
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Or.en

Amendement 13
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat in een aantal 
lidstaten diverse vormen van belasting op 
koolstof bestaan en waarschuwt voor het 
gevaar dat deze vormen voor het 
concurrentievermogen op de 
gemeenschappelijke markt en voor 
interferentie met de EU-regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten; is 
van mening dat het voordeliger is om de 
belastingen op koolstof in te voeren op 
gecoördineerde wijze; verzoekt de 
Commissie voort te gaan met het 
onderzoek van mogelijke instrumenten
om de belastingen op koolstof voor de 
sectoren buiten de regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten op EU-
niveau te coördineren;

2. is zich ervan bewust dat in een aantal 
lidstaten diverse vormen van belasting op 
koolstof bestaan; is van mening dat het 
voordeliger is om de belastingen op 
koolstof in te voeren op gecoördineerde 
wijze; verzoekt de Commissie na een 
gedegen effectbeoordeling een 
wetgevingsvoorstel in te dienen om de 
belastingen op koolstof voor de sectoren 
buiten de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten op EU-niveau te 
coördineren;

Or.en

Amendement 14
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat in een aantal 
lidstaten diverse vormen van belasting op 
koolstof bestaan en waarschuwt voor het 
gevaar dat deze vormen voor het 
concurrentievermogen op de 
gemeenschappelijke markt en voor 
interferentie met de EU-regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten; is 
van mening dat het voordeliger is om de 
belastingen op koolstof in te voeren op 
gecoördineerde wijze; verzoekt de 

2. is zich ervan bewust dat in een aantal 
lidstaten diverse vormen van belasting op 
koolstof bestaan en waarschuwt voor het 
gevaar dat deze vormen voor het 
concurrentievermogen op de 
gemeenschappelijke markt en voor 
interferentie met de EU-regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten; is 
van mening dat het voordeliger is om de 
belastingen op koolstof in te voeren op 
gecoördineerde wijze; benadrukt dat de 



AM\834626NL.doc 11/26 PE450.834v01-00

NL

Commissie voort te gaan met het 
onderzoek van mogelijke instrumenten om 
de belastingen op koolstof voor de sectoren 
buiten de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten op EU-niveau te 
coördineren;

invoering van een eenzijdige belasting op 
koolstof door de lidstaten moet worden 
voorkomen en alleen na een debat in de 
Raad kan worden geaccepteerd; verzoekt 
de Commissie voort te gaan met het 
onderzoek van mogelijke instrumenten om 
de belastingen op koolstof voor de sectoren 
buiten de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten op EU-niveau te 
coördineren;

Or.en

Amendement 15
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt bij de Commissie aan op
herziening van de 
energiebelastingrichtlijn en invoering van 
een koolstofgehalte als aanvulling op een 
herziene energie-inhoud; is met name van 
mening dat de belastingheffing gebaseerd 
moet zijn op de energie-inhoud van de 
brandstoffen, dat het 
minimumbelastingtarief voor alle 
energiebronnen voor hetzelfde gebruik 
gelijk moet zijn en dat 
compensatiemechanismen alle 
uitzonderingen moeten vervangen; 

Or.en

Amendement 16
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de gecoördineerde 
aanpak van de EU de risico's voor het 
concurrentievermogen van de interne 
markt zal wegnemen, terwijl de 
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geleidelijke verschuiving van de 
belastingdruk naar vervuilende 
activiteiten op lange termijn andere 
belastingen en arbeidskosten kan 
verminderen, waardoor het 
concurrentievermogen van de EU 
toeneemt;

Or.en

Amendement 17
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het feit dat de inkomsten van 
elke innoverende vorm van op EU-niveau 
gecoördineerde belasting ter bestrijding 
van de klimaatverandering bestemd 
moeten zijn voor de financiering van 
O&O en maatregelen om in de EU de 
koolstofemissies te verminderen, de 
energie-efficiëntie te stimuleren en de 
energie-infrastructuur te verbeteren;

Schrappen

Or.en

Amendement 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het feit dat de inkomsten van 
elke innoverende vorm van op EU-niveau 
gecoördineerde belasting ter bestrijding 
van de klimaatverandering bestemd 
moeten zijn voor de financiering van O&O 
en maatregelen om in de EU de 
koolstofemissies te verminderen, de 
energie-efficiëntie te stimuleren en de 
energie-infrastructuur te verbeteren;

3. benadrukt het feit dat de lidstaten 
kunnen overwegen de inkomsten uit de 
belasting ter bestrijding van de 
klimaatverandering aan te wenden voor de 
financiering van O&O en maatregelen om 
in de EU de koolstofemissies te 
verminderen, de energie-efficiëntie te 
stimuleren en de energie-infrastructuur te 
verbeteren;

Or.en
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Amendement 19
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het feit dat de inkomsten van 
elke innoverende vorm van op EU-niveau 
gecoördineerde belasting ter bestrijding
van de klimaatverandering bestemd moeten 
zijn voor de financiering van O&O en 
maatregelen om in de EU de 
koolstofemissies te verminderen, de 
energie-efficiëntie te stimuleren en de 
energie-infrastructuur te verbeteren;

3. benadrukt het feit dat de inkomsten van 
elke innoverende vorm van op EU-niveau 
gecoördineerde belasting ter bestrijding 
van de klimaatverandering bestemd moeten 
zijn voor de financiering van O&O en 
maatregelen om in de EU en in de 
ontwikkelingslanden de koolstofemissies 
te verminderen, de energie-efficiëntie te 
stimuleren en de energie-infrastructuur te 
verbeteren;

Or.en

Amendement 20
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het feit dat de inkomsten van 
elke innoverende vorm van op EU-niveau 
gecoördineerde belasting ter bestrijding 
van de klimaatverandering bestemd moeten 
zijn voor de financiering van O&O en 
maatregelen om in de EU de
koolstofemissies te verminderen, de 
energie-efficiëntie te stimuleren en de 
energie-infrastructuur te verbeteren;

3. benadrukt het feit dat sommige 
inkomsten van elke innoverende vorm van 
op EU-niveau gecoördineerde belasting ter 
bestrijding van de klimaatverandering 
bestemd moeten zijn voor de financiering 
van O&O en maatregelen om in de EU de 
koolstofemissies te verminderen, de 
energie-efficiëntie te stimuleren en de 
energie-infrastructuur te verbeteren;

Or.el

Amendement 21
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het feit dat de inkomsten van 3. benadrukt het feit dat de inkomsten van 
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elke innoverende vorm van op EU-niveau 
gecoördineerde belasting ter bestrijding 
van de klimaatverandering bestemd moeten 
zijn voor de financiering van O&O en 
maatregelen om in de EU de 
koolstofemissies te verminderen, de 
energie-efficiëntie te stimuleren en de 
energie-infrastructuur te verbeteren;

elke innoverende vorm van op EU-niveau 
gecoördineerde belasting ter bestrijding 
van de klimaatverandering bestemd moeten 
zijn voor de financiering van O&O en 
maatregelen om in de EU de 
koolstofemissies te verminderen, de 
energie-efficiëntie te stimuleren, de 
energiearmoede te bestrijden en de 
energie-infrastructuur te verbeteren;

Or.en

Amendement 22
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert aan de toezegging van de 
lidstaten om ten minste 50% van de 
opbrengst van de veiling van CO2-
emissierechten in het kader van de EU-
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten te bestemmen 
voor de bestrijding van de 
klimaatverandering, met name in de 
ontwikkelingslanden; betreurt in dit 
verband de massale toewijzing van gratis 
quota, terwijl uit meerdere recente studies 
blijkt dat ze bepaalde ondernemingen 
omvangrijke onrechtmatige voordelen 
kunnen opleveren en de begunstigde 
ondernemingen niet verhinderen om hun 
productie geheel of gedeeltelijk te 
verplaatsen;

Or.fr

Amendement 23
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat roulerende financiële 4. merkt op dat roulerende financiële 
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instrumenten voor maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie een 
innoverende manier zijn om 
klimaatvriendelijke projecten te 
financieren; is tevreden met de 
inspanningen om een financieel instrument 
te creëren dat ervoor is bestemd om niet 
vastgelegde middelen van de EEPR-
verordening te gebruiken om initiatieven 
op het gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen te 
ondersteunen; verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid van dit instrument 
zorgvuldig te onderzoeken en het 
potentieel voor het volgen van een 
soortelijke aanpak voor onbestede 
middelen in de EU-begroting in de 
toekomst te analyseren;

instrumenten voor maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie een 
innoverende manier zijn om 
klimaatvriendelijke projecten te 
financieren; is tevreden met de 
inspanningen om een financieel instrument 
- waarmee ook particuliere investeerders 
(in het kader van de publiek-private 
partnerschappen- PPP's) kunnen worden 
aangetrokken - te creëren dat ervoor is 
bestemd om niet vastgelegde middelen van 
de EEPR-verordening te gebruiken om 
initiatieven op het gebied van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen 
te ondersteunen; verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid van dit instrument 
zorgvuldig te onderzoeken en het 
potentieel voor het volgen van een 
soortelijke aanpak voor onbestede 
middelen in de EU-begroting in de 
toekomst te analyseren;

Or.en

Amendement 24
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat roulerende financiële 
instrumenten voor maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie een 
innoverende manier zijn om 
klimaatvriendelijke projecten te 
financieren; is tevreden met de 
inspanningen om een financieel instrument 
te creëren dat ervoor is bestemd om niet 
vastgelegde middelen van de EEPR-
verordening te gebruiken om initiatieven 
op het gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen te 
ondersteunen; verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid van dit instrument 
zorgvuldig te onderzoeken en het 
potentieel voor het volgen van een 
soortelijke aanpak voor onbestede 
middelen in de EU-begroting in de 

4. merkt op dat roulerende financiële 
instrumenten voor maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie een 
innoverende manier zijn om 
klimaatvriendelijke projecten te 
financieren; is tevreden met de 
inspanningen om een financieel instrument 
te creëren dat ervoor is bestemd om niet 
vastgelegde middelen van de EEPR-
verordening te gebruiken om initiatieven 
op het gebied van energie-efficiëntie,
hernieuwbare energiebronnen en 
grondstoffen te ondersteunen; verzoekt de 
Commissie de doeltreffendheid van dit 
instrument zorgvuldig te onderzoeken en 
het potentieel voor het volgen van een 
soortelijke aanpak voor onbestede 
middelen in de EU-begroting in de 
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toekomst te analyseren; toekomst te analyseren;

Or.en

Amendement 25
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd over de inspanningen 
van de Commissie en de lidstaten om 
innovatieve manieren te onderzoeken voor 
investeringen in Europese infrastructuur 
en innovatie te bevorderen; neemt kennis 
van de opmerkingen van de EIB van 23 
september 2010 in het verslag over de 
maatregelen die zijn genomen naar 
aanleiding van de resolutie van het 
Europees Parlement betreffende het 
voorstel van de Commissie om het volume 
van de EU-begroting dat is gewijd aan het 
verwerven van fondsen via financiële 
instrumenten tot 10 of 20% te verhogen; 
erkent dat de investeringen van de 
publieke sector de financiering van de 
particuliere sector moeten aanvullen en 
versterken wanneer dit mogelijk is, maar 
is zich ervan bewust dat het gebruik van 
"special purpose vehicles" voor de 
financiering van projecten voor de 
Europese instellingen, de Europese Unie 
of de lidstaten tot meer niet in de balans 
opgenomen verplichtingen en tot hogere 
kapitaalkosten kan leiden; is van mening 
dat dergelijke maatregelen gepaard 
dienen te gaan met volledig transparante 
informatieverstrekking over passende 
investeringsrichtlijnen, risicobeheer, 
blootstellingsgrenzen, controle- en 
toezichtprocedures, en op een 
democratisch verantwoorde wijze moeten 
worden genomen;

Or.en
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Amendement 26
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt tevens bij de Commissie aan 
op aandachtige bestudering van de 
invoering van een aan de grenzen van de 
Unie te heffen energie- en klimaattaks die 
gelijk is aan de extra productiekosten die 
het gevolg zijn van haar inspanning om 
de CO2-emissies te beperken of die 
gebaseerd is op de globale koolstofbalans 
van producten waarin dus ook de 
vervuiling als gevolg van het vervoer is 
opgenomen;

Or.fr

Amendement 27
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie, de Europese 
Investeringsbank en de lidstaten een 
fonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie op te zetten om tot 
2020 publieke middelen en particuliere 
investeringen te genereren voor projecten 
in de lidstaten op het gebied van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie;

Or.ro

Amendement 28
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de verdiensten van het 
initiatief inzake EU-projectobligaties 
waarbij projectondernemingen de 
kredietwaardigheid van door henzelf 
uitgegeven obligaties verbeteren; met de 
EU-projectobligaties zou het gebrek aan 
investeringen en toegang tot financiële 
middelen kunnen worden aangepakt, 
bijvoorbeeld op het gebied van de 
infrastructuur van de EU, met inbegrip 
van de energie-infrastructuur;

Or.en

Amendement 29
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. dringt aan op herziening van de 
energiebelastingrichtlijn om daarin 
maatregelen op te nemen ter bevordering 
van grotere energiebesparingen, zodat de 
lidstaten niet alleen op energiekosten, 
maar ook op de daarmee samenhangende 
sociale compensatiekosten kunnen 
besparen; dringt aan op het creëren van 
een EU-kader dat op lange termijn 
laagrentende kredieten en financiële 
instrumenten voor 
energiebesparingsprojecten biedt en 
waarborgt; moedigt in de gemeenschap 
gewortelde besluitvorming over
energiebesparingsprojecten aan; 

Or.en

Amendement 30
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst op het belang van energie-
efficiëntie en dringt er derhalve bij de 
Commissie en de lidstaten op aan een 
doeltreffend gebruik van de 
structuurfondsen te maken om de energie-
efficiëntie van gebouwen, met name 
woningen, te verbeteren; dringt aan op 
een doeltreffend gebruik van de financiële 
middelen van de EIB en andere openbare 
financiële instellingen en op coördinatie 
tussen EU- en nationale fondsen en 
andere vormen van steun die als hefboom 
kunnen fungeren voor investeringen in 
energie-efficiëntie met het oog op de 
verwezenlijking van de EU-doelstellingen;

Or.ro

Amendement 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie en de 
Europese Centrale Bank de gevolgen voor 
de lidstaten te onderzoeken wat betreft het 
moreel risico van de financiering van 
kritieke infrastructuurprojecten via EU-
projectobligaties of Euro-obligaties, 
vooral wanneer dergelijke 
infrastructuurprojecten een 
transnationale omvang hebben;

Or.en

Amendement 32
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. stelt voor dat de opbrengst gelijkelijk 
wordt verdeeld tussen een fonds voor 
ontwikkelingslanden en Europees 
onderzoek en ontwikkeling op gebieden 
zoals maatregelen ter bestrijding van de 
opwarming van de aarde; 

Or.fr

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. herinnert de lidstaten aan de 
mogelijkheid om een verlaagd btw-tarief 
toe te passen voor diensten die 
woningverbetering en meer energie-
efficiëntie bieden; 

Or.ro

Amendement 34
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de lidstaten op aan geen 
eenzijdige maatregelen goed te keuren die 
gevolgen voor het concurrentievermogen 
van de Europese bedrijven hebben.

Schrappen

Or.el

Amendement 35
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de lidstaten op aan geen
eenzijdige maatregelen goed te keuren die
gevolgen voor het concurrentievermogen 
van de Europese bedrijven hebben.

5. neemt kennis van de bezorgdheid over 
het feit dat eenzijdige maatregelen ter 
bestrijding van de klimaatverandering 
gevolgen voor het concurrentievermogen 
van de Europese bedrijven kunnen 
hebben; herinnert er echter aan dat 
volgens de Commissie (COM(2010)0265) 
maar weinig industrietakken een 
betekenisvolle gevoeligheid voor 
koolstoflekken te zien geven en is van 
mening dat er zorgvuldige analyses per 
industrietak nodig zijn om ze aan te 
wijzen; is ook van mening dat zuinig 
gebruik van de hulpbronnen en innovatie 
op het gebied van groene technologieën 
van groot belang zijn voor het 
concurrentievermogen.

Or.xm

Amendement 36
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de lidstaten op aan geen 
eenzijdige maatregelen goed te keuren die 
gevolgen voor het concurrentievermogen 
van de Europese bedrijven hebben.

5. is van mening dat initiatieven van de 
EU inzake belastingheffing op financiële 
activiteiten naar behoren moeten worden 
beoordeeld op hun gevolgen voor de reële 
economie wat betreft doorberekening van 
de kosten en toegang tot financiering;
dringt er bij de lidstaten op aan geen 
eenzijdige maatregelen goed te keuren die
gevolgen voor het concurrentievermogen 
van de Europese bedrijven hebben.

Or.en

Amendement 37
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5



PE450.834v01-00 22/26 AM\834626NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de lidstaten op aan geen 
eenzijdige maatregelen goed te keuren die 
gevolgen voor het concurrentievermogen 
van de Europese bedrijven hebben.

5. dringt er bij de lidstaten op aan geen 
eenzijdige maatregelen goed te keuren die 
gevolgen voor het concurrentievermogen 
van de Europese bedrijven hebben, maar 
erkent dat een aantal lidstaten al een CO2-
belasting hebben ingevoerd.

Or.en

Amendement 38
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat rechtzetting aan 
de grens maakt dat Europese en 
invoerproducten met één en dezelfde en 
potentieel hoge koolstofbelasting 
bezwaard kunnen worden; meent dat deze 
werkwijze daarom alleen interessant en 
verantwoord is voor het beperkte aantal 
sectoren dat werkelijk gevoelig is voor 
koolstoflekken en alleen als ze van 
verkoop van quota bij opbod vergezeld 
gaat, en dat de verkoop bij opbod 
onmisbaar is om de werkwijze door de 
partnerlanden te laten aanvaarden en met 
de regelgeving van de WTO in 
overeenstemming te brengen;  

Or.fr

Amendement 39
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is verheugd over het verslag van de 
Europese Investeringsbank van 23 
september 2010 over de maatregelen die 
zijn genomen naar aanleiding van de 
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resolutie van het Europees Parlement; 
moedigt verdere samenwerking tussen de 
Commissie en de Europese 
Investeringsbank aan met het oog op de 
vaststelling van de volgende meerjarige 
financiële kaders voor innovatieve 
financiële instrumenten ten einde de 
omvang van de uitgaven van de EU-
begroting via financiële instrumenten 
aanzienlijk te vergroten; 

Or.en

Amendement 40
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de belangrijke 
gevolgen van financiële speculatie met 
basisproducten zoals olie, gas en 
levensmiddelen en financiële praktijken 
zoals high-frequency trading voor de 
energieprijs en het bodemgebruik; is 
derhalve van mening dat een belasting op 
financiële transacties een belangrijk 
instrument kan zijn om de transparantie 
en efficiency bij het energiemarkt- en 
bodembeheer te herstellen en aldus de 
centrale doelstellingen van de EU op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
klimaatverandering te verwezenlijken;

Or.en

Amendement 41
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is verheugd over de toezegging van 
de G20 om de subsidies voor fossiele 
brandstoffen geleidelijk af te schaffen en 
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is van mening dat dit een aanzienlijk 
financieringspotentieel betekent; wenst 
dat de EU op dit gebied een 
voortrekkersrol vervult en verzoekt de
Commissie met spoed een tijdschema voor 
te stellen voor de geleidelijke afschaffing 
van deze subsidies in de EU, met dien 
verstande dat een dergelijk proces 
flankerende maatregelen op sociaal 
gebied en voor de industrie moeten 
omvatten;

Or.fr

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van innovatieve financiële 
instrumenten ter ondersteuning van 
publiek-private partnerschappen en dat 
deze moeten worden beschouwd als 
alternatief voor zuivere 
overheidsfinanciering om fondsen te 
verwerven en tekortkomingen van de 
markt aan te pakken;

Or.en

Amendement 43
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. wenst dat de klimaatkosten van 
het internationale vervoer in de prijs 
ervan worden geïnternaliseerd, hetzij via 
belastingen of via stelsels van 
verhandelbare quota tegen betaling, en 
dat de opbrengst ervan wordt gebruikt 
voor de bestrijding van de 
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klimaatverandering, met name in de 
ontwikkelingslanden; is verheugd dat de 
luchtvaartsector binnenkort in de EU-
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten wordt 
opgenomen en verwacht van de 
Commissie een soortgelijk initiatief voor 
de scheepvaartsector in 2011 dat in 2013 
van kracht moet worden indien het 
onmogelijk blijkt vóór die tijd een 
mondiale regeling vast te stellen;

Or.fr

Amendement 44
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. erkent dat de investeringen van 
de publieke sector de financiering van de 
particuliere sector moeten aanvullen en 
versterken wanneer dit mogelijk is; wijst 
er echter op dat het gebruik van "special 
purpose vehicles" voor de financiering 
van projecten voor de Europese 
instellingen, de Europese Unie of de 
lidstaten tot meer niet in de balans 
opgenomen verplichtingen en tot hogere 
kapitaalkosten kan leiden; is van mening 
dat dergelijke maatregelen gepaard 
dienen te gaan met volledig transparante 
informatieverstrekking over passende 
investeringsrichtlijnen, risicobeheer, 
blootstellingsgrenzen, controle- en 
toezichtprocedures, en op een 
democratisch verantwoorde wijze moeten 
worden genomen;

Or.en

Amendement 45
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. is verheugd over de onlangs 
gedane suggestie om gebruik te maken 
van multinationale Europese obligaties en 
onderstreept dat het gebruik van deze 
instrumenten voor de financiering van 
nieuwe infrastructuur door de op 
solidariteit gebaseerde aanpak een reële 
Europese toegevoegde waarde kan 
hebben;

Or.en

Amendement 46
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de Commissie en de 
Europese Centrale Bank de gevolgen voor 
de lidstaten te onderzoeken wat betreft het 
moreel risico van de financiering van 
kritieke infrastructuurprojecten via EU-
projectobligaties of Euro-obligaties, 
vooral wanneer dergelijke 
infrastructuurprojecten een 
transnationale omvang hebben.

Or.en


