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Amendement 1
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 10 januari 2007 getiteld "Een 
energiebeleid voor Europa" 
(COM(2007)0001), gevolgd door de 
mededeling van de Commissie van 13 
november 2008 getiteld "Tweede 
strategische toetsing van het energiebeleid 
- Een EU-actieplan inzake 
energiezekerheid en –solidariteit", met 
begeleidende documenten 
(COM(2008)0781),

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 10 januari 2007 getiteld "Een 
energiebeleid voor Europa" 
(COM(2007)0001), gevolgd door de 
mededeling van de Commissie van 13 
november 2008 getiteld "Tweede 
strategische toetsing van het energiebeleid 
– Een EU-actieplan inzake 
energiezekerheid en –solidariteit", met 
begeleidende documenten 
(COM(2008)0781),

Or.el

(taalkundig amendement; geldt niet voor de Nederlandse versie)

Amendement 2
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op richtlijn 2009/EG/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 over de bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen, (PB L 140/16 van 5.6.2009, 
blz. 16),

Or.en
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Amendement 3
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op verordening (EG) nr. 1222/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 november 2009 inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot 
hun brandstofefficiëntie en andere 
essentiële parameters,

Or.en

Amendement 4
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op richtlijn 2009/125/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 betreffende de 
totstandbrenging van een kader voor het 
vaststellen van eisen inzake ecologisch 
ontwerp voor energieverbruikende 
producten,

Or.en

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad ter 
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bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen en houdende 
wijziging en intrekking van 
Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG,

Or.en

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op richtlijn 2010/40/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 juli 
2010 betreffende het kader voor het 
invoeren van intelligente 
vervoerssystemen op het gebied van
wegvervoer en voor interfaces met andere 
vervoerswijzen,

Or.en

Amendement 7
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op artikel 170, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, dat bepaalt dat de Unie 
bijdraagt aan de vaststelling en 
ontwikkeling van transeuropese 
netwerken op de gebieden vervoer, 
telecommunicatie en energie-
infrastructuur,

Or.en
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Amendement 8
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
6 mei 2010 resolutie over de inzet van 
informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) voor 
het vergemakkelijken van de overgang 
naar een energie-efficiënte, koolstofarme 
economie, 

Or.el

Amendement 9
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Visum 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op artikel 34, lid 3, van het 
Handvest van de grondrechten van de EU 
over de bestrijding van sociale uitsluiting 
en armoede, dat bepaalt dat de Unie een 
waardig bestaan moet waarborgen aan 
allen die over onvoldoende middelen 
beschikken,

Or.en

Amendement 10
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat energiebesparing de 
voordeligste en snelste manier is om de 
CO2- en andere emissies te verminderen en 
de continuïteit van de voorziening te 
verbeteren en dat energie-efficiëntie 
daarom een belangrijke prioriteit van elke 
toekomstige strategie van de EU, met 
name haar 2020-strategie, moet zijn,

A. overwegende dat energie-efficiëntie en 
-besparingen de voordeligste en snelste 
manier is om de CO2- en andere emissies 
te verminderen en de continuïteit van de 
voorziening te verbeteren; overwegende 
dat brandstofgebrek strategisch kan 
worden aangepakt door een hoge mate 
van energie-efficiëntie in gebouwen en 
apparatuur; overwegende dat energie-
efficiëntie een belangrijke prioriteit van de 
Europa 2020-strategie is en overwegende 
dat de middelen binnen de 
overheidsinstellingen, en met name de 
Europese Commissie, momenteel niet met 
deze ambitie overeenkomen,

Or.en

Amendement 11
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat energiebesparing de 
voordeligste en snelste manier is om de 
CO2- en andere emissies te verminderen en 
de continuïteit van de voorziening te 
verbeteren en dat energie-efficiëntie 
daarom een belangrijke prioriteit van elke
toekomstige strategie van de EU, met name 
haar 2020-strategie, moet zijn,

A. overwegende dat de verbetering van de 
bruto totale efficiëntie van het 
energiegebruik de voordeligste en snelste 
manier is om de CO2- en andere emissies te 
verminderen en de continuïteit van de 
voorziening te verbeteren en dat energie-
efficiëntie daarom een belangrijke prioriteit 
van de toekomstige energiestrategie van de 
EU, met name haar 2020-strategie, moet 
zijn,

Or.pl
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Amendement 12
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat energiebesparing de 
voordeligste en snelste manier is om de 
CO2- en andere emissies te verminderen en 
de continuïteit van de voorziening te 
verbeteren en dat energie-efficiëntie 
daarom een belangrijke prioriteit van elke 
toekomstige strategie van de EU, met name 
haar 2020-strategie, moet zijn,

A. overwegende dat de beperking van het 
energiegebruik de voordeligste en snelste 
manier is om de CO2- en andere emissies 
te verminderen en de continuïteit van de 
voorziening te verbeteren en dat energie-
efficiëntie daarom een belangrijke prioriteit 
van elke toekomstige strategie van de EU, 
met name haar 2020-strategie, moet zijn,

Or.en

Amendement 13
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de oorzaken voor
energiearmoede universeel zijn in de 
gehele EU en dat degenen die te arm zijn 
om energie te betalen, zich 
geconfronteerd zien met hoge schulden, 
afsluiting, gezondheidsproblemen en 
sociale uitsluiting; overwegende dat er 
geen gemeenschappelijke EU-definitie 
van energiearmoede is en dat het 
verzamelen en coördineren van gegevens 
slechts sporadisch geschiedt, volgens 
huidige ramingen lijden tussen de 50 en 
125 miljoenen Europeanen onder 
energiearmoede en deze aantallen kunnen 
hoger worden in een economische crisis 
en bij toenemende energieprijzen,

Or.en
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Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat, hoewel het TEN-
E beleid reeds vijftien jaar loopt, slechts 
10% van de gasinterconnecties tussen de 
lidstaten voltooid is,

Or.en

Amendement 15
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat energiearmoede 
een ernstig probleem is waarmee steeds 
meer Europese huishoudens te maken 
krijgen en dat het te wijten is aan een 
combinatie van een laag inkomen van het 
huishouden, slechte verwarming en 
isolatie en onbetaalbare energietarieven; 
overwegende dat “energiearmen” meestal 
in oudere gebouwen wonen met een 
slechte isolatie en dat zij vaak oudere
apparatuur gebruiken die veel energie 
verbruikt; onderstreept dat, hoewel de 
meest duurzame, zuinige oplossing op de 
lange termijn voor energiearmoede het 
investeren in woningen ter verbetering 
van de verwarming en energie-efficiëntie 
van energiearme huishoudens is, toch ook 
ingrijpen via een reeks beleidsvormen, 
zoals maatschappelijk welzijnsbeleid en 
energieprijsbeleid, noodzakelijk is,
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Or.en

Amendement 16
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat energiebesparing 
de sleutel tot het garanderen van een 
continu energievoorziening is, zo zou het 
bereiken van het besparingsdoel van 20% 
net zoveel energie besparen als vijftien 
Nabucco pijpleiding zouden kunnen 
aanvoeren,

Or.en

Amendement 17
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat energiebesparing 
economische voordelen heeft; 
overwegende dat de energie-invoer van de 
EU stijgt en in 2007 goed was voor 332 
miljard EUR en dat cijfers van de 
Commissie aangeven dat de energiewinst 
meer dan 1000 EUR per gezin per jaar kan 
bedragen en dat het halen van de 
doelstelling op het gebied van energie-
efficiëntie het potentieel heeft de EU 
ongeveer 100 miljard EUR te laten 
besparen en de emissies met bijna 800 
miljoen ton per jaar te verminderen,

B. overwegende dat er economische 
voordelen verbonden zijn aan
energiebesparing die door de 
eindverbruikers bereikt wordt en ook 
dankzij een efficiënt energiegebruik in 
omzettings-, transmissie- en 
opslagprocessen; overwegende dat de 
energie-invoer van de EU stijgt en in 2007 
goed was voor 332 miljard EUR en dat 
cijfers van de Commissie aangeven dat de 
energiewinst meer dan 1000 EUR per 
gezin per jaar kan bedragen en dat het 
halen van de doelstelling op het gebied van 
energie-efficiëntie het potentieel heeft de 
EU ongeveer 100 miljard EUR te laten 
besparen en de emissies met bijna 800 
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miljoen ton per jaar te verminderen,

Or.pl

Amendement 18
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat energiebesparing 
economische voordelen heeft; 
overwegende dat de energie-invoer van de 
EU stijgt en in 2007 goed was voor 332 
miljard EUR en dat cijfers van de 
Commissie aangeven dat de energiewinst 
meer dan 1000 EUR per gezin per jaar kan 
bedragen en dat het halen van de 
doelstelling op het gebied van energie-
efficiëntie het potentieel heeft de EU 
ongeveer 100 miljard EUR te laten 
besparen en de emissies met bijna 800 
miljoen ton per jaar te verminderen,

B. overwegende dat de economische 
voordelen van energiebesparing 
aanzienlijk zijn, aangezien een miljoen 
banen voor 2020 zouden kunnen worden 
geschapen; overwegende dat de energie-
invoer van de EU stijgt en in 2007 goed 
was voor 332 miljard EUR en dat cijfers 
van de Commissie aangeven dat de 
energiewinst meer dan 1000 EUR per 
gezin per jaar kan bedragen, die elders in 
de economie worden geherinvesteerd, en 
dat het halen van de doelstelling op het 
gebied van energie-efficiëntie het 
potentieel heeft de EU ongeveer 
100 miljard EUR te laten besparen en de 
emissies met bijna 800 miljoen ton per jaar 
te verminderen,

Or.en

Amendement 19
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat energiebesparing 
economische voordelen heeft; 
overwegende dat de energie-invoer van de 
EU stijgt en in 2007 goed was voor 332 

B. overwegende dat energiebesparing 
economische en ook sociale voordelen 
heeft; overwegende dat de energie-invoer 
van de EU stijgt en in 2007 goed was voor 
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miljard EUR en dat cijfers van de 
Commissie aangeven dat de energiewinst 
meer dan 1000 EUR per gezin per jaar kan 
bedragen en dat het halen van de 
doelstelling op het gebied van energie-
efficiëntie het potentieel heeft de EU 
ongeveer 100 miljard EUR te laten 
besparen en de emissies met bijna 800 
miljoen ton per jaar te verminderen,

332 miljard EUR en dat cijfers van de 
Commissie aangeven dat de energiewinst 
meer dan 1000 EUR per gezin per jaar kan 
bedragen. Daarom is energiebesparings-
en energie-efficiëntiebeleid een oplossing 
voor energiearmoede. Bovendien heeft het 
halen van de doelstelling op het gebied van 
energie-efficiëntie het potentieel de EU 
ongeveer 100 miljard EUR te laten 
besparen en de emissies met bijna 
800 miljoen ton per jaar te verminderen,

Or.en

Amendement 20
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de toekomstige 
ontwikkeling van de energieprijzen de 
mensen tot beperking van hun 
energieverbruik zal aanzetten; daarom 
kan werkelijke energiewinst in de eerste 
plaats worden behaald door het 
stimuleren van efficiëntere 
gemeenschappelijke infrastructuren in 
gebouwen, verwarmingsinstallaties en in 
de vervoersector waar anders besluiten 
voor een beter energiegebruik buiten de 
controle en invloed van individuen of 
bedrijven liggen,

Or.en

Amendement 21
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de inspanningen om de 
energie-efficiëntiedoelstelling van 20% in 
2020 te halen moeten worden opgevoerd 
en dat monitoring van de vooruitgang in 
de richting van het halen van de
doelstelling niet volstaat,

C. overwegende dat de inspanningen om de 
energie-efficiëntiedoelstelling van 20% in 
2020 te halen moeten worden opgevoerd, 
aangezien deze doelstelling bij het huidige 
tempo van de vooruitgang voor 2020 
slechts ongeveer voor de helft zal worden 
bereikt, en er reeds praktijken en 
technieken bestaan om dit doel te 
realiseren,

Or.en

Amendement 22
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de inspanningen om de 
energie-efficiëntiedoelstelling van 20% in 
2020 te halen moeten worden opgevoerd 
en dat monitoring van de vooruitgang in 
de richting van het halen van de 
doelstelling niet volstaat,

C. overwegende dat uit wetenschappelijk 
bewijs duidelijk blijkt dat de inspanningen 
om de energie-efficiëntiedoelstelling van 
20% in 2020 te halen moeten worden 
opgevoerd,

Or.en

Amendement 23
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de inspanningen om de 
energie-efficiëntiedoelstelling van 20% in 
2020 te halen moeten worden opgevoerd 
en dat monitoring van de vooruitgang in de 

C. overwegende dat de voornamelijk op 
lokaal en regionaal niveau gerichte 
inspanningen moeten worden opgevoerd, 
wil de energie-efficiëntiedoelstelling van 
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richting van het halen van de doelstelling 
niet volstaat,

20% in 2020 worden gehaald en dat 
monitoring van de vooruitgang in de 
richting van het halen van de doelstelling 
niet volstaat,

Or.en

Amendement 24
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er weliswaar een 
groot aantal op energiebesparing gerichte 
wetgevingsmaatregelen op EU-niveau en 
nationaal niveau is ingevoerd, maar dat 
niet al deze maatregelen tot de gewenste 
resultaten leiden,

Or.de

Amendement 25
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de terugverdientijd 
van investeringen in energie-efficiëntie 
kort is en dat de investeringen nieuwe 
banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen worden 
geëxternaliseerd, met name in de 
bouwsector en binnen het MKB,

D. overwegende dat energie-efficiëntie een 
zaak van mensen is, die zich daarvoor 
alleen inspannen als zij zich voldoende 
bewust zijn van de voordelen; dat het een 
zaak van vakbekwame werknemers is, die 
zelfs op het niveau van hun gezin op 
energie-efficiëntie letten; en dat het een 
zaak van werkgelegenheid is, aangezien
de terugverdientijd van investeringen in 
energie-efficiëntie kort is en dat de 
investeringen nieuwe banen opleveren, 
zowel in plattelandsgebieden als in 
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stadsgebieden, die voor het merendeel niet 
kunnen worden geëxternaliseerd, met name 
in de bouwsector en binnen het MKB,

Or.en

Amendement 26
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de terugverdientijd 
van investeringen in energie-efficiëntie 
kort is en dat de investeringen nieuwe 
banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen worden 
geëxternaliseerd, met name in de 
bouwsector en binnen het MKB,

D. overwegende dat investeringen nieuwe 
banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen worden 
geëxternaliseerd, met name in de 
bouwsector en binnen het MKB,

Or.en

Amendement 27
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de terugverdientijd 
van investeringen in energie-efficiëntie 
kort is en dat de investeringen nieuwe 
banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen worden 
geëxternaliseerd, met name in de 
bouwsector en binnen het MKB,

D. overwegende dat investeringen nieuwe 
banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen worden 
geëxternaliseerd, met name in de 
bouwsector en binnen het MKB,

Or.en
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Amendement 28
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de terugverdientijd 
van investeringen in energie-efficiëntie
kort is en dat de investeringen nieuwe 
banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen worden 
geëxternaliseerd, met name in de 
bouwsector en binnen het MKB,

D. overwegende dat investeringen nieuwe 
banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen worden 
geëxternaliseerd, met name in de 
bouwsector en binnen het MKB,

Or.de

Amendement 29
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de terugverdientijd 
van investeringen in energie-efficiëntie 
kort is en dat de investeringen nieuwe 
banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen 
worden geëxternaliseerd, met name in de 
bouwsector en binnen het MKB,

D. overwegende dat de terugverdientijd 
van investeringen in energie-efficiëntie 
kort is en dat de investeringen nieuwe 
lokale banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
met name in de bouwsector en binnen het 
MKB,

Or.en

Amendement 30
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de terugverdientijd 
van investeringen in energie-efficiëntie 
kort is en dat de investeringen nieuwe 
banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen worden 
geëxternaliseerd, met name in de 
bouwsector en binnen het MKB,

D. overwegende dat de terugverdientijd 
van investeringen in energie-efficiëntie 
betrekkelijk kort is vergeleken met andere 
investeingen en dat de investeringen 
nieuwe banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen worden 
geëxternaliseerd, met name in de
bouwsector en binnen het MKB,

Or.en

Amendement 31
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de terugverdientijd 
van investeringen in energie-efficiëntie 
kort is en dat de investeringen nieuwe 
banen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen worden 
geëxternaliseerd, met name in de 
bouwsector en binnen het MKB,

D. overwegende dat de terugverdientijd 
van investeringen in energie-efficiëntie 
kort is en dat de investeringen een miljoen 
nieuwe banen kunnen opleveren, zowel in 
plattelandsgebieden als in stadsgebieden, 
die voor het merendeel niet kunnen worden 
geëxternaliseerd, met name in de 
bouwsector en binnen het MKB,

Or.en

Amendement 32
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de vraagzijde steeds de 
motor voor meer energieverbruik is 

F. overwegende dat de vraagzijde steeds de 
motor voor meer energieverbruik is 
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geweest en er een reële behoefte bestaat 
om de marktbelemmeringen voor meer 
energie-efficiënte producten aan te pakken,

geweest en er een reële behoefte bestaat 
om de marktbelemmeringen voor meer 
energie-efficiënte producten aan te pakken 
om het toenemende energieverbruik en de 
stijgende CO2-uitstoot los te koppelen van 
de economische groei,

Or.en

Amendement 33
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de vraagzijde steeds de 
motor voor meer energieverbruik is 
geweest en er een reële behoefte bestaat 
om de marktbelemmeringen voor meer 
energie-efficiënte producten aan te pakken,

overwegende dat de vraagzijde steeds de 
motor voor meer energieverbruik is
geweest en er een reële behoefte bestaat 
om de invoering van meer energie-
efficiënte producten aan te moedigen,

Or.de

Amendement 34
Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de vraagzijde steeds de 
motor voor meer energieverbruik is 
geweest en er een reële behoefte bestaat 
om de marktbelemmeringen voor meer 
energie-efficiënte producten aan te pakken,

F. overwegende dat de vraagzijde steeds de 
motor voor meer energieverbruik is 
geweest en er een reële behoefte bestaat 
om de belemmeringen van markt en 
regelgeving voor meer energie-efficiënte 
producten aan te pakken,

Or.en
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Amendement 35
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de vraagzijde steeds de
motor voor meer energieverbruik is 
geweest en er een reële behoefte bestaat 
om de marktbelemmeringen voor meer 
energie-efficiënte producten aan te pakken,

F. overwegende dat de vraagzijde steeds 
een van de motoren voor meer 
energieverbruik is geweest en er een reële 
behoefte bestaat om de 
marktbelemmeringen voor meer energie-
efficiënte producten aan te pakken,

Or.en

Amendement 36
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat een reeks 
belemmeringen een volledig gebruik van 
alle energiebesparingsmogelijkheden in 
de weg staat, waaronder 
aanloopinvesteringskosten en niet-
beschikbaarheid van geschikte 
financiering, ontbrekend besef, de 'gedoe-
factor’, gesplitste stimulansen, zoals voor 
huurders/verhuurders en geen 
duidelijkheid over de vraag wie er 
verantwoordelijk is voor het behalen van 
de energiebesparingen,

Or.en
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Amendement 37
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat gebleken is dat 
verplichte doelstellingen op andere 
prioriteitsgebieden als hernieuwbare 
energiebronnen en luchtkwaliteit de 
dynamiek, eigendomsomstandigheden en 
de aandacht op EU-niveau en in
internationaal verband opleveren die 
nodig zijn om te zorgen voor voldoende 
ambities in specifieke beleidsvormen en 
toewijding aan hun uitvoering,

Or.en

Amendement 38
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat gebleken is dat 
verplichte doelstellingen op andere 
prioriteitsgebieden als hernieuwbare 
energiebronnen en luchtkwaliteit de 
dynamiek, eigendomsomstandigheden en 
de aandacht op EU-niveau en in 
internationaal verband opleveren die 
nodig zijn om te zorgen voor voldoende 
ambities in specifieke beleidsvormen en 
toewijding aan hun uitvoering,

Or.en



AM\835673NL.doc 21/113 PE450.651v02-00

NL

Amendement 39
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat gebleken is dat 
verplichte doelstellingen op andere 
prioriteitsgebieden als hernieuwbare 
energiebronnen en luchtkwaliteit de 
dynamiek, eigendomsomstandigheden en 
de aandacht op EU-niveau en in 
internationaal verband opleveren die 
nodig zijn om te zorgen voor voldoende 
ambities in specifieke beleidsvormen en 
toewijding aan hun uitvoering,

Or.en

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat ICT-toepassingen 
en –infrastructuren kunnen leiden tot 
energiebesparingen, toegenomen energie-
efficiëntie en een beperking van de 
uitstoot van broeikasgassen in: netwerken 
voor elektriciteitsdistributie, slimme 
gebouwen, slimme huizen en slimme 
meters, vervoer, industriële processen en 
organisatorische duurzaamheid,

Or.en
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Amendement 41
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de vooruitgang bij 
energiebesparing wordt belemmerd 
doordat er geen verantwoording behoeft te 
worden afgelegd over het bereiken van de 
20%-doelstelling en omdat daartoe geen 
bindende afspraken behoeven te worden 
nageleefd,

Or.en

Amendement 42
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat gebouwen goed zijn 
voor ongeveer 40% van het 
energieverbruik en ongeveer 36% van de 
broeikasgasemissies in de EU en dat de 
bouw een groot deel van de EU-economie 
uitmaakt, met ongeveer 12% van het BBP 
van de EU,

G. overwegende dat gebouwen goed zijn 
voor ongeveer 40% van het 
energieverbruik en ongeveer 36% van de 
broeikasgasemissies in de EU en dat de 
bouw een groot deel van de EU-economie 
uitmaakt, met ongeveer 12% van het BBP 
van de EU, overwegende dat het totale 
gebouwenbestand voor 99% uit bestaande 
gebouwen zonder de modernste 
besparingsvoorzieningen bestaat en dat er 
geen adequate maatregelen bestaan om 
hun energieverbruik te beperken; 
overwegende dat een verhoging van het 
aantal en het niveau van grondige 
renovaties in het huidige 
gebouwenbestand van essentieel belang is 
om de beleidsdoelen van 2020 en 2050 ten 
behoeve van klimaat en energieverbruik te 
halen, daarbij honderdduizenden lokale 
banen te creëren en zo een aanzienlijke 
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bijdrage te leveren aan het economisch 
herstel van de EU,

Or.en

Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat gebouwen goed zijn 
voor ongeveer 40% van het 
energieverbruik en ongeveer 36% van de 
broeikasgasemissies in de EU en dat de 
bouw een groot deel van de EU-economie 
uitmaakt, met ongeveer 12% van het BBP 
van de EU,

G. overwegende dat gebouwen goed zijn 
voor ongeveer 40% van het 
energieverbruik en ongeveer 36% van de 
broeikasgasemissies in de EU en dat de 
bouw een groot deel van de EU-economie 
uitmaakt, met ongeveer 12% van het BBP 
van de EU, en overwegende dat 
oplossingen voor energie-efficiëntie met 
betrekking tot de “bouwschil”, 
bouwautomatisering en controle-systemen 
zowel bij nieuwe als bestaande gebouwen 
kunnen worden uitgevoerd, waardoor 
aanzienlijke energiebesparingen mogelijk 
zijn,

Or.en

Amendement 44
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat uitgaven aan 
energie bepalend voor de kosten van 
levensonderhoud zijn, dat Europeanen 
ontevreden zijn over het prijspeil van 
energie en dat zij het gevoel hebben dat de 
situatie in de afgelopen vijf jaar is 
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verslechterd, waarbij een meerderheid 
verwacht dat de toestand in het komende 
jaar slechter zal worden of onveranderd 
zal blijven,

Or.en

Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat huizen niet op de 
klimaatverandering zijn berekend: in alle 
landen zijn er huizen die niet aangenaam 
koel zijn in de zomer of voldoende warm 
in de winter (meer dan 15% in Italië, 
Letland, Polen en Cyprus, en 50% in 
Portugal), terwijl in landen als Cyprus en 
Italië de huizen niet op koude winters zijn 
berekend,

Or.en

Amendement 46
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat industriële elektrische 
motoren 30-40% verbruiken van alle 
energie die wereldwijd wordt opgewekt en 
overwegende dat een behoorlijke 
optimalisering van de motorsystemen in 
kwestie, met name door de snelheid te 
regelen, een besparing van 30 tot 60% van 
de verbruikte energie kan opleveren,

H. overwegende dat de totale bruto 
energie-efficiëntie enerzijds afhangt van 
het gebruik door consumenten van in de 
handel verkrijgbare 
energiebesparingsproducten en –diensten 
en anderzijds van energieproducenten en 
–leveranciers,
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Or.pl

Amendement 47
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat industriële elektrische 
motoren 30-40% verbruiken van alle 
energie die wereldwijd wordt opgewekt en 
overwegende dat een behoorlijke 
optimalisering van de motorsystemen in 
kwestie, met name door de snelheid te 
regelen, een besparing van 30 tot 60% van 
de verbruikte energie kan opleveren,

H. overwegende dat industriële 
elektromotoren 30-40% verbruiken van 
alle energie die wereldwijd wordt 
opgewekt en overwegende dat een 
behoorlijke optimalisering van de 
motorsystemen in kwestie, met name door 
de snelheid te regelen en door andere 
technieken te gebruiken, een besparing 
van 30 tot 60% van de verbruikte energie 
kan opleveren,

Or.en

Amendement 48
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het vervoer 
verantwoordelijk is voor bijna 30% van de 
totale Europese uitstoot aan 
broeikasgassen en dat overschakeling van 
auto’s die conventionele fossiele 
brandstoffen gebruiken op voertuigen die 
van groene technologie gebruik maken en 
op energie uit hernieuwbare bronnen 
rijden, zou bijdragen aan een forse 
vermindering van de CO2-uitstoot en zou 
zorgen voor een optionele energie-opslag, 
waardoor de energienetwerken het hoofd 
zouden kunnen bieden aan de 
fluctuerende productie van hernieuwbare 
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energiebronnen,

Or.en

Amendement 49
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de ICT-sector 
ongeveer 8% van alle energie verbruikt en 
verantwoordelijk is voor 2% van de 
kooldioxide-emissies in Europa (1,75% 
afkomstig van het gebruik van ICT-
producten en -diensten, en 0,25% van de 
productie ervan) en een snel groeiende 
CO2-voetafdruk heeft,

Or.en

Amendement 50
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat naar schatting 
69% van het Europese woningbestand 
door de eigenaar bewoond wordt en 17% 
particulier verhuurd wordt door 
voornamelijk individuele 
woningeigenaren en overwegende dat de 
particuliere woningsector zich met 
financiële beperkingen geconfronteerd 
ziet in verband met de uitvoering van 
aanpassingen in verband met het 
energieverbruik,

Or.en
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Amendement 51
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. onderstreept dat energie van 
essentieel belang voor elk Europees 
huishouden is en doet een beroep op de 
Commissie ermee rekening te houden dat 
iedere burger toegang moet hebben tot 
betaalbare moderne energiediensten en 
maatregelen te nemen om 
energiearmoede te voorkomen,

Or.en

Amendement 52
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat fysico-chemische 
processen waarmee beter gebruik kan 
worden gemaakt van met fossiele 
brandstoffen en nucleaire reacties 
opgewekte warmte een enorm potentieel 
voor efficiëntiewinst bieden,

Or.pl

Amendement 53
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de huidige 
economische crisis kan leiden tot 
bespoediging van de overgang naar een 
efficiënte economie met geringe CO2-
emissies en tot het bevorderen van een 
veranderde houding van de burger 
tegenover het energieverbruik,

Or.en

Amendement 54
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat nieuwe, geavanceerde 
energietechnologieën waarmee een 
duurzame energieproductie en een 
efficiënter energiegebruik mogelijk is, 
worden ontwikkeld en op de markt 
gebracht,

Or.de

Amendement 55
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat ca. 70% van het 
Europese woningbestand in particuliere 
handen is en overwegende dat het voor 
particuliere woningeigenaren in 
financieel opzicht moeilijk is 
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aanpassingen in verband met het 
energieverbruik van hun onroerend goed 
uit te laten voeren,

Or.en

Amendement 56
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het bindende doel 
bij de energie uit hernieuwbare bronnen 
van 20% van het eindverbruik vóór 2020 
alleen gehaald zal worden als het 
bestaande gebouwenbestand wordt 
aangepakt,

Or.en

Amendement 57
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat Europese 
bedrijven op een indrukwekkende 
reputatie kunnen bogen als het gaat om 
de beperking van hun emissies van 
broeikasgassen en, wat belangrijker is, het 
mogelijk maken van emissiereducties in 
de gehele Europese samenleving en ook 
in de wereld dankzij innovatieve 
producten en oplossingen,

Or.en
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Amendement 58
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de Commissie 
moet vaststellen of de noodzaak bestaat 
om in de eco-designrichtlijn en de 
energie-etiketteringsrichtlijn nieuwe 
productcategorieën op te nemen, zoals 
automatische regelapparatuur en 
luchtbehandlingsinstallaties in de 
woningsector en niet-woningsector,

Or.en

Amendement 59
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat er ook behoefte 
aan toezicht is op het Europese 
energieverbruik om het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen te 
vergroten, evenals de energiebesparingen 
en de energie-efficiëntie,

Or.en

Amendement 60
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat geen van de 
nieuwkomersquota in het systeem voor de 
handel in emissierechten aan energie-
efficiëntie is gegeven,

Or.en

Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat de 
investeringsbudgets en het inkomen van 
de bevolkingen als gevolg van de 
economische en financiële crisis zijn 
gekrompen en de Commissie en de 
lidstaten een nieuwe benadering moeten 
kiezen door te investeren in energie-
efficiëntie en technologieën met een lage 
CO2-uitstoot, alsmede oplossingen om 
banen te scheppen, de stichting van 
bedrijven en het opdoen van vakkennis te 
bevorderen en vertrouwen in het 
energiebeleid te wekken,

Or.en

Amendement 62
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat ernaar 
gestreefd moet worden de 
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concurrentiepositie van energie-intensieve 
Europese bedrijven die met de 
wereldwijde concurrentie worden 
geconfronteerd, te behouden, 

Or.de

Amendement 63
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie
Fiona Hall namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw) (na titel 1)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. verzoekt de lidstaten, lokale 
autoriteiten en met name de Commissie 
energie-efficiëntie de aandacht te geven 
die zij verdient en voor middelen 
(personeel en financiën) te zorgen die in 
overeenstemming met de ambities zijn,

Or.en

Amendement 64
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van 
mening dat de Commissie zich er in het 
Actieplan voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende 

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van de uitvoering van de 
bestaande wetgeving; dringt er bij de 
Commissie op aan om in het nieuwe 
Actieplan voor energie-efficiëntie de 
verplichting op te nemen om bindende 
energie-efficiëntiedoelstellingen voor de 
lidstaten voor te stellen die billijk en 
meetbaar zijn en waarbij rekening met de
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden van de lidstaten wordt 
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EU-maatregelen voor te stellen,
bijvoorbeeld bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden wordt 
gehouden; benadrukt het feit dat de
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

gehouden; vraagt de Commissie verdere 
EU-maatregelen voor te stellen en 
handhavingsmechanismen om de 
uitvoering van de huidige wetgeving te 
waarborgen;

Or.en

Amendement 65
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van 
mening dat de Commissie zich er in het
Actieplan voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende 
EU-maatregelen voor te stellen, 
bijvoorbeeld bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden wordt 
gehouden; benadrukt het feit dat de
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

1. doet, ter oriëntatie van de discussies op 
de Energietop van 4 februari, een beroep 
op de Commissie om vóór eind 2010 een 
herzien Actieplan voor energie-efficiëntie 
voor te leggen dat bijkomende EU-
maatregelen omvat, waaronder een 
bindende doelstelling voor de EU om het 
primaire energieverbruik vóór 2020 met 
25% te reduceren, waarbij deze 
vermindering zo mogelijk billijk en 
meetbaar onder de lidstaten wordt 
verdeeld en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden. De 
methode moet gebaseerd zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik en doelstellingen die in 
verhouding tot een vaste basislijn worden 
omschreven, om transparantie te 
garanderen;

Or.en



PE450.651v02-00 34/113 AM\835673NL.doc

NL

Amendement 66
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van 
mening dat de Commissie zich er in het 
Actieplan voor energie-efficiëntie toe 
moet engageren om, als uit deze evaluatie 
blijkt dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende 
EU-maatregelen voor te stellen, 
bijvoorbeeld bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden wordt 
gehouden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2010 
een evaluatie in te dienen van het resultaat 
van de inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd en naar 
aanleiding daarvan te handelen, onder 
meer door bijkomende EU-maatregelen 
voor de lidstaten voor te stellen, 
bijvoorbeeld bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen die billijk en 
meetbaar zijn en waarbij rekening met 
respectieve startposities en nationale 
omstandigheden en die moeten 
corresponderen met een reductie van 20% 
van het primaire energieverbruik in 
vergelijking tot niet-ingrijpen; benadrukt 
het feit dat de methode gebaseerd moet zijn 
op een absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

Or.en

Amendement 67
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 

1. verzoekt de Commissie vóór het einde 
van het jaar een Actieplan voor energie-
efficiëntie in te dienen, vergezeld van een 
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Commissie hebben geleverd; is van 
mening dat de Commissie zich er in het 
Actieplan voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende 
EU-maatregelen voor te stellen,
bijvoorbeeld bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden wordt 
gehouden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

goede effectbeoordeling, met inbegrip van 
maatregelen als bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden wordt
gehouden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

Or.en

Amendement 68
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van 
mening dat de Commissie zich er in het 
Actieplan voor energie-efficiëntie toe 
moet engageren om, als uit deze evaluatie 
blijkt dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende 
EU-maatregelen voor te stellen, 
bijvoorbeeld bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 

1. verzoekt de Commissie om een voorstel 
in te dienen over bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden wordt 
gehouden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;
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en nationale omstandigheden wordt 
gehouden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

Or.en

Amendement 69
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van 
mening dat de Commissie zich er in het 
Actieplan voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende 
EU-maatregelen voor te stellen, 
bijvoorbeeld bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden wordt 
gehouden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

1. verzoekt de Commissie vóór het einde 
van het jaar een Actieplan voor energie-
efficiëntie in te dienen, vergezeld van een 
goede effectbeoordeling, met inbegrip van 
maatregelen als bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden wordt
gehouden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

Or.en



AM\835673NL.doc 37/113 PE450.651v02-00

NL

Amendement 70
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
bindende energie-efficiëntiedoelstellingen 
voor de lidstaten die billijk en meetbaar 
zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden; 
benadrukt het feit dat de methode 
gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om 
transparantie te garanderen;

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg niet 
in staat is haar 2020-doelstelling te halen, 
bijkomende EU-maatregelen voor te 
stellen, zoals goedkeuring vooraf van de
nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie van elke lidstaat; is van oordeel 
dat dergelijke bijkomende maatregelen 
billijk en meetbaar moeten zijn, een 
doeltreffend en rechtstreeks effect moeten 
hebben op de uitvoering van de nationale 
plannen voor energie-efficiëntie en 
rekening moeten houden met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

Or.en

Amendement 71
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
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te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende 
EU-maatregelen voor te stellen, 
bijvoorbeeld bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden wordt 
gehouden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, voortdurend toe 
te zien op de tenuitvoerlegging van de 
bestaande wetgeving en 
inbreukprocedures te starten bij niet-
ankoming;

Or.en

Amendement 72
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Arturs 
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
bindende energie-efficiëntiedoelstellingen

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen; vraagt de 
lidstaten het eens te worden over een 
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voor de lidstaten die billijk en meetbaar 
zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden; 
benadrukt het feit dat de methode 
gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om 
transparantie te garanderen;

gemeenschappelijke methodiek voor het 
meten van de nationale energie-
efficientiedoelstellingen en tevens voor het 
toezicht op de vooruitgang bij het 
bereiken van deze doelstellingen;

Or.en

Amendement 73
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
bindende energie-efficiëntiedoelstellingen 
voor de lidstaten die billijk en meetbaar 
zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden; 
benadrukt het feit dat de methode 
gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om 
transparantie te garanderen;

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie in het Actieplan voor 
energie-efficiëntie specifieke EU-
maatregelen moet voorstellen, als uit deze 
evaluatie blijkt dat de uitvoering van de 
strategie onbevredigend is en de EU 
bijgevolg volgens de berekeningen haar 
2020-doelstelling niet zal halen,
bijvoorbeeld individuele energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden alsmede de 
invoering van tussentijdse doelstellingen 
wordt gehouden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen; verzoekt de lidstaten een 
algemeen geldige berekeningsmethode 
voor de meting van energie-efficiëntie vast 
te stellen en toe te zien op de vooruitgang 
die op weg naar deze doelen wordt 
geboekt;
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Or.de

Amendement 74
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
bindende energie-efficiëntiedoelstellingen 
voor de lidstaten die billijk en meetbaar 
zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden; 
benadrukt het feit dat de methode 
gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om 
transparantie te garanderen;

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie in het Actieplan voor 
energie-efficiëntie verdere EU-maatregelen
zou kunnen overwegen, als uit deze 
evaluatie blijkt dat de uitvoering van de 
strategie onbevredigend is en de EU 
bijgevolg volgens de berekeningen haar 
2020-doelstelling niet zal halen,
bijvoorbeeld indicatieve energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden alsmede met 
name de reeds door de lidstaten bereikte 
efficiëntieverbeteringen wordt gehouden;
benadrukt het feit dat de methode 
gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om 
transparantie te garanderen;

Or.de

Amendement 75
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
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inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
bindende energie-efficiëntiedoelstellingen 
voor de lidstaten die billijk en meetbaar 
zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden;
benadrukt het feit dat de methode 
gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om
transparantie te garanderen;

inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen die billijk en 
meetbaar zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden;

Or.en

Amendement 76
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
bindende energie-efficiëntiedoelstellingen 
voor de lidstaten die billijk en meetbaar 
zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende 
kosteneffectieve EU-maatregelen voor het 
halen van energie-efficiënte 
doelstellingen voor te stellen die billijk en 
meetbaar zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
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omstandigheden wordt gehouden;
benadrukt het feit dat de methode 
gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om
transparantie te garanderen;

omstandigheden wordt gehouden;

Or.en

Amendement 77
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
bindende energie-efficiëntiedoelstellingen 
voor de lidstaten die billijk en meetbaar 
zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden; 
benadrukt het feit dat de methode 
gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om 
transparantie te garanderen;

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen met de 
toepassing van het beginsel “meten is 
beheersen”, bijkomende EU-maatregelen 
voor te stellen, bijvoorbeeld bindende 
energie-efficiëntiedoelstellingen voor de 
lidstaten die billijk en meetbaar zijn en 
waarbij rekening met hun respectieve 
startpositie en nationale omstandigheden 
wordt gehouden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

Or.en
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Amendement 78
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
bindende energie-efficiëntiedoelstellingen 
voor de lidstaten die billijk en meetbaar 
zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden; 
benadrukt het feit dat de methode 
gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om 
transparantie te garanderen;

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, ervoor te zorgen 
dat de huidige EU-wetgeving juist wordt 
uitgevoerd en zo nodig bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
bindende energie-efficiëntiedoelstellingen 
voor de lidstaten die billijk en meetbaar 
zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden;
benadrukt het feit dat de methode 
gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om 
transparantie te garanderen;

Or.en

Amendement 79
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
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dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
bindende energie-efficiëntiedoelstellingen
voor de lidstaten die billijk en meetbaar 
zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden; 
benadrukt het feit dat de methode 
gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om 
transparantie te garanderen;

dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende 
ambitieuze EU-maatregelen voor te stellen 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden wordt 
gehouden; benadrukt het feit dat de 
methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

Or.en

Amendement 80
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
bindende energie-efficiëntiedoelstellingen 
voor de lidstaten die billijk en meetbaar 
zijn en waarbij rekening met hun 
respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden; 
benadrukt het feit dat de methode 

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in 
te dienen van het resultaat van de 
inspanningen die de lidstaten en de 
Commissie hebben geleverd; is van mening 
dat de Commissie zich er in het Actieplan 
voor energie-efficiëntie toe moet 
engageren om, als uit deze evaluatie blijkt 
dat de uitvoering van de strategie 
onbevredigend is en de EU bijgevolg 
volgens de berekeningen haar 2020-
doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, bijvoorbeeld 
indicatieve energie-
efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten 
die billijk en meetbaar zijn en waarbij 
rekening met hun respectieve startpositie 
en nationale omstandigheden wordt 
gehouden; benadrukt het feit dat de 
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gebaseerd moet zijn op een absolute 
vermindering van het energieverbruik, om 
transparantie te garanderen;

methode gebaseerd moet zijn op een 
absolute vermindering van het 
energieverbruik, om transparantie te 
garanderen;

Or.en

Amendement 81
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat er aanzienlijke 
verschillen tussen de Europee regio’s en 
lidstaten bestaan, waardoor de vaststelling 
van standaard bindende energie-
efficiëntiedoelstellingen uitgesloten is; 
wijst erop dat bindende doelen alleen in 
de wet kunnen worden verankerd als er 
een akkoord over een gemeenschappelijke 
methodiek bestaat; vraagt de lidstaten het 
eens te worden over een 
gemeenschappelijke methodiek voor het 
meten van de nationale energie-efficiëntie 
en besparingsdoelstellingen en tevens 
voor het toezicht op de vooruitgang bij het 
bereiken van deze doelstellingen;

Or.en

Amendement 82
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wenst dat de EU een bindend doel 
voor het reduceren van het primaire 
energieverbruik vaststelt van tenminste 
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20% vóór 2020, gedefinieerd in 
verhouding tot een vaste basislijn vanaf 
2010, zodat er een vast doel is, de meting 
wordt vereenvoudigd en er een duidelijk 
politiek signaal wordt gegeven waaraan 
behoefte is om investeringen in een 
groene economie te bevorderen;

Or.en

Amendement 83
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wenst dat de EU met betrekking tot 
energie-efficiëntie een bindend doel 
vaststelt van tenminste 20% vóór 2020, 
zodat de omschakeling op een duurzame 
en groene economie naderbij komt; 

Or.en

Amendement 84
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een ambitieus 
Actieplan voor energie-efficiëntie voor te 
stellen, waarin een inventaris wordt 
gemaakt van de vooruitgang die met alle 
maatregelen uit het actieplan van 2006 is 
geboekt, waarin meer werk wordt gemaakt 
van de uitvoering van de nog lopende 
energie-efficiëntiemaatregelen die 
overeenkomstig het actieplan van 2006 zijn 
genomen, en waarin nieuwe, adequate 

2. verzoekt de Commissie een ambitieus 
Actieplan voor energie-efficiëntie voor te 
stellen, waarin een inventaris wordt 
gemaakt van de vooruitgang die met alle 
maatregelen uit het actieplan van 2006 is 
geboekt, waarin meer werk wordt gemaakt 
van de uitvoering van de nog lopende 
energie-efficiëntiemaatregelen die 
overeenkomstig het actieplan van 2006 zijn 
genomen, en waarin aanvullende en



AM\835673NL.doc 47/113 PE450.651v02-00

NL

maatregelen zijn opgenomen om de 2020-
doelstelling te halen;

adequate maatregelen zijn opgenomen die 
moeten stroken met de criteria 
subsidiariteit en proportionaliteit, die 
vereist zijn om de 2020-doelstelling te 
halen;

Or.en

Amendement 85
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een ambitieus 
Actieplan voor energie-efficiëntie voor te 
stellen, waarin een inventaris wordt 
gemaakt van de vooruitgang die met alle 
maatregelen uit het actieplan van 2006 is 
geboekt, waarin meer werk wordt gemaakt 
van de uitvoering van de nog lopende 
energie-efficiëntiemaatregelen die
overeenkomstig het actieplan van 2006 zijn 
genomen, en waarin nieuwe, adequate 
maatregelen zijn opgenomen om de 2020-
doelstelling te halen;

2. verzoekt de Commissie om vóór het 
einde van het jaar en op tijd voor de 
Europese Energieraad van 4 februari een 
ambitieus Actieplan voor energie-
efficiëntie voor te stellen, waarin een 
inventaris wordt gemaakt van de 
vooruitgang die bij alle maatregelen uit het 
actieplan van 2006 is geboekt, waarin meer 
werk wordt gemaakt van de uitvoering van 
de nog lopende energie-
efficiëntiemaatregelen die overeenkomstig 
het actieplan van 2006 zijn genomen, en 
waarin nieuwe, adequate maatregelen zijn 
opgenomen om de 2020-doelstelling te 
halen;

Or.en

Amendement 86
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een ambitieus 
Actieplan voor energie-efficiëntie voor te 

2. verzoekt de Commissie een ambitieus 
Actieplan voor energie-efficiëntie voor te 



PE450.651v02-00 48/113 AM\835673NL.doc

NL

stellen, waarin een inventaris wordt 
gemaakt van de vooruitgang die met alle 
maatregelen uit het actieplan van 2006 is 
geboekt, waarin meer werk wordt gemaakt 
van de uitvoering van de nog lopende 
energie-efficiëntiemaatregelen die 
overeenkomstig het actieplan van 2006 zijn 
genomen, en waarin nieuwe, adequate 
maatregelen zijn opgenomen om de 2020-
doelstelling te halen;

stellen, waarin een inventaris wordt 
gemaakt van de vooruitgang die met alle 
aangenomen maatregelen zoals 
omschreven in het actieplan van 2006 is 
geboekt, waarin meer werk wordt gemaakt 
van de uitvoering van de nog lopende 
energie-efficiëntiemaatregelen die 
overeenkomstig het actieplan van 2006 zijn 
genomen, waarin nieuwe, adequate 
maatregelen zijn opgenomen om de 2020-
doelstelling te halen, rekening houdend
met de gehele energievoorziening en 
verbruiksketen;

Or.en

Amendement 87
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een ambitieus 
Actieplan voor energie-efficiëntie voor te 
stellen, waarin een inventaris wordt 
gemaakt van de vooruitgang die met alle 
maatregelen uit het actieplan van 2006 is 
geboekt, waarin meer werk wordt gemaakt 
van de uitvoering van de nog lopende 
energie-efficiëntiemaatregelen die
overeenkomstig het actieplan van 2006 zijn 
genomen, en waarin nieuwe, adequate 
maatregelen zijn opgenomen om de 2020-
doelstelling te halen;

2. verzoekt de Commissie een ambitieus 
Actieplan voor energie-efficiëntie voor te 
stellen, waarin een inventaris wordt 
gemaakt van de vooruitgang die met alle 
aangenomen maatregelen zoals 
omschreven in het actieplan van 2006 is 
geboekt, waarin meer werk wordt gemaakt 
van de uitvoering van de nog lopende 
energie-efficiëntiemaatregelen die 
overeenkomstig het actieplan van 2006 zijn 
genomen, waarin nieuwe, adequate 
maatregelen zijn opgenomen om de 2020-
doelstelling te halen, waarbij de aandacht 
wordt gericht op de volledige 
energievoorzieningsketen;

Or.en
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Amendement 88
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een ambitieus 
Actieplan voor energie-efficiëntie voor te 
stellen, waarin een inventaris wordt 
gemaakt van de vooruitgang die met alle 
maatregelen uit het actieplan van 2006 is 
geboekt, waarin meer werk wordt gemaakt 
van de uitvoering van de nog lopende 
energie-efficiëntiemaatregelen die 
overeenkomstig het actieplan van 2006 zijn 
genomen, en waarin nieuwe, adequate 
maatregelen zijn opgenomen om de 2020-
doelstelling te halen;

2. verzoekt de Commissie een ambitieus 
Actieplan voor energie-efficiëntie voor te 
stellen, waarin een inventaris wordt 
gemaakt van de vooruitgang die met alle 
maatregelen uit het actieplan van 2006 is 
geboekt, waarin meer werk wordt gemaakt 
van de uitvoering van de nog lopende 
energie-efficiëntiemaatregelen die 
overeenkomstig het actieplan van 2006 zijn 
genomen, en waarin nieuwe, adequate, 
kosteneffectieve maatregelen zijn 
opgenomen om de 2020-doelstelling te 
halen;

Or.de

Amendement 89
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat, hoewel het derde 
energiepakket van de lidstaten vraagt een 
definitie te geven van kwetsbare klanten, 
nationale actieplannen vast te stellen en 
niet tot afsluiting van kwetsbare klanten 
over te gaan in “kritieke tijden”, in het 
pakket niet zo ver werd gegaan om actie 
op Europees niveau te verlangen, zoals 
gemeenschappelijke definities, 
gegevensverzameling, onderzoek en 
gecoördineerde initiatieven; vraagt de 
Commissie de energiearmoede te 
benaderen door toezicht te houden op de 
handhaving van de bestaande wetgeving 
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en nieuwe instrumenten, of zo nodig, 
wetgeving voor te stellen;

Or.en

Amendement 90
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat een consequente 
opzet van energiewetgeving essentieel is 
en dat er alleen synergie tussen de 
verschillende voorgestelde maatregelen 
kan ontstaan als bij nieuwe maatregelen 
aan de volgende hiërarchie van de drie r’s 
wordt gedacht: reduceren van de 
eindvraag naar energie met een hoog 
primair-energiegehalte, recyclen van 
energie die in een bepaalde sector niet 
bruikbaar is (b.v. afvalwarmte van 
elektriciteitsopwekking of industriële 
processen) in andere sectoren (b.v. 
verwarming van woningen) en 
remplaceren van de resterende vraag naar 
fossiel brandstoffen door energie uit 
hernieuwbare bronnen;

Or.en

Amendement 91
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. onderstreept dat het bereiken van 
een duurzame economie vóór 2050 een 
veelomvattende strategie vereist voor 
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verwarming en koeling (industriële 
warmte, woningverwarming, koeling) die 
gebaseerd is op synergieën tussen 
verschillende sectoren, en die alleen kan 
worden bereikt als men zich aan de 
hiërarchie van de 3 r’s houdt: reduceren 
van de eindvraag naar energie met een 
hoog primair-energiegehalte, recyclen 
van energie die in een bepaalde sector niet 
bruikbaar is (b.v. afvalwarmte van 
elektriciteitsopwekking of industriële 
processen) in andere sectoren (b.v. 
verwarming van woningen) en 
remplaceren van de resterende vraag naar 
fossiel brandstoffen door energie uit 
hernieuwbare bronnen;

Or.en

Amendement 92
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. onderstreept dat een consequente 
strategie voor Europa om vóór 2050 een 
economie met een geringe CO2-uitstoot te 
bereiken een expliciete en veelomvattende 
strategie vereist voor het opwekken en 
gebruik van warmte (industriële warmte, 
woningverwarming, koeling);

Or.en

Amendement 93
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt een herziening van de 
energiedienstenrichtlijn om hierin een 
zogenaamde scorebordaanpak (met 
soepele doelstellingen) op te nemen, 
waarbij de lidstaten kunnen kiezen welke 
terreinen zij tot het brandpunt van hun 
inspanningen zullen maken, rekening 
houdend met overwegingen in verband 
met de kosten-batenverhouding en de 
mogelijke energiebesparing;

3. vraagt een herziening van de 
energiedienstenrichtlijn vóór de zomer van 
2011 die onder meer een kritische 
beoordeling van de nationale plannen 
voor energie-efficiëntie en hun uitvoering 
omvat, met inbegrip van een bindend 
model voor de rapportage, en dat de acties 
van elke lidstaat evalueert en ze in 
rangorde plaatst;

Or.en

Amendement 94
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt een herziening van de 
energiedienstenrichtlijn om hierin een 
zogenaamde scorebordaanpak (met soepele 
doelstellingen) op te nemen, waarbij de 
lidstaten kunnen kiezen welke terreinen zij 
tot het brandpunt van hun inspanningen 
zullen maken, rekening houdend met 
overwegingen in verband met de kosten-
batenverhouding en de mogelijke 
energiebesparing;

3. vraagt een herziening van de 
energiedienstenrichtlijn om hierin een 
zogenaamde scorebordaanpak (met soepele 
doelstellingen) op te nemen, waarbij de 
lidstaten kunnen kiezen welke terreinen zij 
tot het brandpunt van hun inspanningen 
zullen maken, rekening houdend met 
overwegingen in verband met de kosten-
batenverhouding en de mogelijke 
energiebesparing aangezien er een sterke 
interactie bestaat tussen maatschappelijke 
en sectorale verwachtingen van 
energiediensten en de patronen van 
energieverbruik en gedrag;

Or.en
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Amendement 95
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt een herziening van de 
energiedienstenrichtlijn om hierin een 
zogenaamde scorebordaanpak (met soepele 
doelstellingen) op te nemen, waarbij de 
lidstaten kunnen kiezen welke terreinen zij 
tot het brandpunt van hun inspanningen 
zullen maken, rekening houdend met 
overwegingen in verband met de kosten-
batenverhouding en de mogelijke 
energiebesparing;

3. vraagt een herziening van de 
energiedienstenrichtlijn om hierin een 
zogenaamde scorebordaanpak (met soepele 
doelstellingen) op te nemen, waarbij de 
lidstaten kunnen kiezen welke terreinen zij 
tot het brandpunt van hun inspanningen 
zullen maken, rekening houdend met 
overwegingen in verband met de kosten-
batenverhouding en de mogelijke 
energiebesparing; dringt er bij de lidstaten 
op aan het eens te worden over de 
gemeenschappelijke methodiek ter 
berekening van energiebesparingen;

Or.en

Amendement 96
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt een herziening van de 
energiedienstenrichtlijn om hierin een 
zogenaamde scorebordaanpak (met 
soepele doelstellingen) op te nemen, 
waarbij de lidstaten kunnen kiezen welke 
terreinen zij tot het brandpunt van hun 
inspanningen zullen maken, rekening 
houdend met overwegingen in verband met 
de kosten-batenverhouding en de 
mogelijke energiebesparing;

3. vraagt een herziening van de 
energiedienstenrichtlijn waarbij de 
lidstaten kunnen kiezen welke terreinen zij 
tot het brandpunt van hun inspanningen 
zullen maken, rekening houdend met 
overwegingen in verband met de kosten-
batenverhouding en de mogelijke 
energiebesparing;

Or.en
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Amendement 97
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt een herziening van de 
energiedienstenrichtlijn om hierin een 
zogenaamde scorebordaanpak (met soepele 
doelstellingen) op te nemen, waarbij de 
lidstaten kunnen kiezen welke terreinen zij 
tot het brandpunt van hun inspanningen 
zullen maken, rekening houdend met 
overwegingen in verband met de kosten-
batenverhouding en de mogelijke 
energiebesparing;

3. vraagt een herziening van de 
energiedienstenrichtlijn om het tijdkader 
hiervan tot 2020 uit te breiden en hierin 
een zogenaamde scorebordaanpak (met 
soepele doelstellingen) op te nemen, 
waarbij de lidstaten kunnen kiezen welke 
terreinen zij tot het brandpunt van hun 
inspanningen zullen maken, rekening 
houdend met overwegingen in verband met 
de kosten-batenverhouding en de 
mogelijke energiebesparing;

Or.en

Amendement 98
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie in plaats van 
nieuwe wetgeving te creëren, bestaande 
Europese wetgeving, zoals de richtlijn 
inzake ecologisch ontwerp en de richtlijn 
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.

Or.en
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Amendement 99
Yannik Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie een kritische 
beoordeling op te nemen van de nationale 
programma's voor energie-efficiëntie en 
de uitvoering hiervan, met inbegrip van 
een bindend model voor de 
verslaglegging, de verslaglegging samen 
te voegen met die in het kader van de 
energiedienstenrichtlijn en die met 
betrekking tot de etikettering van het 
energieverbruik en milieuvriendelijk 
productontwerp, om de lasten voor de 
lidstaten te verminderen, en de acties van 
elke lidstaat te evalueren en te 
rangschikken, om naar behoren gebruik 
van de aanpak met soepele doelstellingen 
te maken;

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie een kritische 
beoordeling op te nemen van de nationale 
programma's voor energie-efficiëntie en de 
uitvoering hiervan, met inbegrip van een 
bindend model voor de verslaglegging, de 
verslaglegging samen te voegen met die in 
het kader van de energiedienstenrichtlijn en 
die met betrekking tot de etikettering van 
het energieverbruik en milieuvriendelijk 
productontwerp, om de lasten voor de 
lidstaten te verminderen, en de acties van 

4. verzoekt de Commissie een kritische 
beoordeling op te nemen van de nationale 
programma's voor energie-efficiëntie en de 
uitvoering hiervan; is van oordeel dat de 
ontwikkeling van een uitgebreid collectief 
monitoringsysteem een verder hulpmiddel 
is om de resultaten per lidstaat op het 
gebied van energie-efficiëntie duidelijk te 
vergelijken; verzoekt de Commissie een 
bindend model voor de verslaglegging op 
te nemen, de verslaglegging samen te 
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elke lidstaat te evalueren en te 
rangschikken, om naar behoren gebruik 
van de aanpak met soepele doelstellingen 
te maken;

voegen met die in het kader van de 
energiedienstenrichtlijn en die met 
betrekking tot de etikettering van het 
energieverbruik en milieuvriendelijk 
productontwerp, om de lasten voor de 
lidstaten te verminderen, en de acties van 
elke lidstaat te evalueren en te 
rangschikken, om naar behoren gebruik 
van de aanpak met soepele doelstellingen 
te maken;

Or.en

Amendement 101
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie een kritische 
beoordeling op te nemen van de nationale 
programma's voor energie-efficiëntie en de 
uitvoering hiervan, met inbegrip van een 
bindend model voor de verslaglegging, de 
verslaglegging samen te voegen met die in 
het kader van de energiedienstenrichtlijn en 
die met betrekking tot de etikettering van 
het energieverbruik en milieuvriendelijk 
productontwerp, om de lasten voor de 
lidstaten te verminderen, en de acties van 
elke lidstaat te evalueren en te 
rangschikken, om naar behoren gebruik 
van de aanpak met soepele doelstellingen 
te maken;

4. verzoekt de Commissie een kritische 
beoordeling op te nemen van de nationale 
programma's voor energie-efficiëntie en de 
uitvoering hiervan, met inbegrip van 
gemeenschappelijke normen voor de 
verslaglegging die bepaalde 
minimumvereisten omvatten, zoals alle 
relevante energie-effciëntiebeleidsvormen, 
met inbegrip van zachte en 
ondersteunende instrumenten zoals de 
financiering; de verslaglegging samen te 
voegen met die in het kader van de 
energiedienstenrichtlijn en die met 
betrekking tot de etikettering van het 
energieverbruik en milieuvriendelijk 
productontwerp, om de lasten voor de 
lidstaten te verminderen, en de acties van 
elke lidstaat te evalueren en te 
rangschikken, om naar behoren gebruik 
van de aanpak met soepele doelstellingen 
te maken;

Or.en
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Amendement 102
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie een kritische 
beoordeling op te nemen van de nationale 
programma's voor energie-efficiëntie en de 
uitvoering hiervan, met inbegrip van een 
bindend model voor de verslaglegging, de 
verslaglegging samen te voegen met die in 
het kader van de energiedienstenrichtlijn en 
die met betrekking tot de etikettering van 
het energieverbruik en milieuvriendelijk 
productontwerp, om de lasten voor de 
lidstaten te verminderen, en de acties van 
elke lidstaat te evalueren en te 
rangschikken, om naar behoren gebruik 
van de aanpak met soepele doelstellingen 
te maken;

4. verzoekt de Commissie een kritische 
beoordeling op te nemen van de nationale 
programma's voor energie-efficiëntie en de 
uitvoering hiervan, met inbegrip van een 
bindend model voor de verslaglegging, de 
verslaglegging samen te voegen met die in 
het kader van de energiedienstenrichtlijn en 
die met betrekking tot de etikettering van 
het energieverbruik en milieuvriendelijk 
productontwerp, om de lasten voor de 
lidstaten te verminderen, en de acties van 
elke lidstaat te evalueren en te 
rangschikken, om naar behoren gebruik 
van de aanpak met soepele doelstellingen 
te maken; tevens moet van de 
monitoringsmechanismen voor de 
energie-efficiëntiedoelstellingen gebruik 
worden gemaakt voor het evalueren van 
de nationale programma's voor energie-
efficiëntie;

Or.en

Amendement 103
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt er bij de lidstaten op aan 
uitgebreide programma's voor 
markttoezicht en nalevingscontrole in te 
stellen voor de richtlijnen inzake 
gebouwen, milieuvriendelijk 
productontwerp, etikettering van het 
energieverbruik en etikettering van het 

5. dringt er bij de lidstaten op aan 
geleidelijk uitgebreide programma's voor 
markttoezicht en nalevingscontrole in te 
stellen voor de richtlijnen inzake 
gebouwen, milieuvriendelijk 
productontwerp, etikettering van het 
energieverbruik en etikettering van het 
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energieverbruik voor banden, met name 
wat invoer betreft, en verzoekt de 
Commissie de uitvoering van deze 
programma's te controleren en indien 
nodig inbreukprocedures te starten;

energieverbruik voor banden, met name 
wat invoer betreft, en verzoekt de 
Commissie de uitvoering van deze 
programma's te controleren en de lidstaten 
te steunen bij de uitvoering van het 
martktoezicht;

Or.de

Amendement 104
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt er bij de lidstaten op aan 
uitgebreide programma's voor 
markttoezicht en nalevingscontrole in te 
stellen voor de richtlijnen inzake 
gebouwen, milieuvriendelijk 
productontwerp, etikettering van het 
energieverbruik en etikettering van het 
energieverbruik voor banden, met name 
wat invoer betreft, en verzoekt de 
Commissie de uitvoering van deze 
programma's te controleren en indien nodig 
inbreukprocedures te starten;

5. dringt er bij de lidstaten op aan om snel 
en efficiënt programma's voor 
markttoezicht en nalevingscontrole uit te 
voeren voor de richtlijnen inzake 
gebouwen, milieuvriendelijk 
productontwerp, etikettering van het 
energieverbruik en etikettering van het 
energieverbruik voor banden, met name 
wat invoer betreft, en verzoekt de 
Commissie de uitvoering van deze 
programma's te controleren en indien nodig 
inbreukprocedures te starten;

Or.de

Amendement 105
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt er bij de lidstaten op aan 
uitgebreide programma's voor 
markttoezicht en nalevingscontrole in te 
stellen voor de richtlijnen inzake

5. dringt er bij de lidstaten op aan 
uitgebreidere en meer gecoördineerde
programma's voor markttoezicht en 
nalevingscontrole in te stellen voor de 
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gebouwen, milieuvriendelijk 
productontwerp, etikettering van het 
energieverbruik en etikettering van het 
energieverbruik voor banden, met name 
wat invoer betreft, en verzoekt de 
Commissie de uitvoering van deze 
programma's te controleren en indien nodig 
inbreukprocedures te starten;

richtlijnen inzake milieuvriendelijk 
productontwerp, etikettering van het 
energieverbruik en etikettering van het 
energieverbruik voor banden, en verzoekt 
de Commissie de uitvoering van deze 
programma's te vergemakkelijken en te 
controleren en indien nodig 
inbreukprocedures te starten;

Or.en

Amendement 106
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt er bij de lidstaten op aan 
uitgebreide programma's voor 
markttoezicht en nalevingscontrole in te 
stellen voor de richtlijnen inzake 
gebouwen, milieuvriendelijk 
productontwerp, etikettering van het 
energieverbruik en etikettering van het 
energieverbruik voor banden, met name 
wat invoer betreft, en verzoekt de 
Commissie de uitvoering van deze 
programma's te controleren en indien nodig 
inbreukprocedures te starten;

5. dringt er bij de lidstaten op aan de 
programma's voor markttoezicht en 
nalevingscontrole uit te voeren die reeds 
gepland zijn voor de richtlijnen inzake 
gebouwen, milieuvriendelijk 
productontwerp, etikettering van het 
energieverbruik en etikettering van het 
energieverbruik voor banden, met name 
wat invoer betreft, en verzoekt de 
Commissie de uitvoering van deze 
programma's te controleren en indien nodig 
inbreukprocedures te starten;

Or.de

Amendement 107
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt voor dat de Commissie, 
rekening houdend met de uitdaging en het 
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belang van markttoezicht, dat een 
nationale bevoegdheid is, de 
samenwerking en de uitwisseling van 
informatie tussen lidstaten moet 
vergemakkelijken, met name door een 
open databank te creëren met 
testresultaten en producten waarvan in 
een lidstaat is vastgesteld dat ze niet aan 
de eisen voldoen en door maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat een 
product waarvan in één lidstaat is 
vastgesteld dat het niet aan de eisen 
voldoet, snel wordt verwijderd van alle 27 
markten;

Or.en

Amendement 108
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat het nodig is de 
energieprestatie van gebouwen te 
verbeteren om ze voor te bereiden op 
warme zomers en koude winters en om de 
energiekosten te verlagen; 

Or.en

Amendement 109
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vraagt de Commissie om een paar jaar 
na de inwerkingtreding van de herziene 
richtlijn de impact van de verplichte 

6. spoort de Commissie aan om na de 
inwerkingtreding van de herziene richtlijn 
energie-etikettering, en vóór de in de 
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vermelding van de regeling inzake de 
etikettering van het energieverbruik in 
advertenties op het consumentengedrag te 
beoordelen;

regelgeving vastgelegde termijn (2014), de 
impact van de nieuwe opmaak van de 
etikettering van het energieverbruik en 
van de verplichte vermelding van de 
regeling inzake de etikettering van het 
energieverbruik in advertenties op het 
consumentengedrag te beoordelen, en 
bijkomende maatregelen te nemen om 
indien nodig de doeltreffendheid ervan te 
verhogen;

Or.en

Amendement 110
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vraagt de Commissie om een paar jaar
na de inwerkingtreding van de herziene 
richtlijn de impact van de verplichte 
vermelding van de regeling inzake de 
etikettering van het energieverbruik in 
advertenties op het consumentengedrag te 
beoordelen;

6. spoort de Commissie aan om na de 
inwerkingtreding van de herziene richtlijn 
energie-etikettering, en vóór de in de 
richtlijn opgenomen datum (2014), de 
impact van de nieuwe opmaak van de 
etikettering van het energieverbruik en 
van de verplichte vermelding van de 
regeling inzake de etikettering van het 
energieverbruik in advertenties op het 
consumentengedrag te beoordelen;

Or.en

Amendement 111
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vraagt de Commissie om een paar jaar 
na de inwerkingtreding van de herziene 

6. vraagt de Commissie om na de 
inwerkingtreding van de herziene richtlijn 
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richtlijn de impact van de verplichte 
vermelding van de regeling inzake de 
etikettering van het energieverbruik in 
advertenties op het consumentengedrag te 
beoordelen;

energie-etikettering, en vóór de in de 
richtlijn opgenomen datum (2014), de 
impact van de nieuwe opmaak van de 
etikettering van het energieverbruik en 
van de verplichte vermelding van de 
regeling inzake de etikettering van het 
energieverbruik in advertenties op de 
consumenten te beoordelen;

Or.en

Amendement 112
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vraagt de Commissie om een paar jaar
na de inwerkingtreding van de herziene 
richtlijn de impact van de verplichte 
vermelding van de regeling inzake de
etikettering van het energieverbruik in 
advertenties op het consumentengedrag te 
beoordelen;

6. vraagt de Commissie om na de 
inwerkingtreding van de herziene richtlijn 
de impact van de verplichte vermelding 
van de regeling inzake de etikettering van 
het energieverbruik in advertenties op het 
consumentengedrag te beoordelen;

Or.el

Amendement 113
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de lidstaten op specifieke 
programma's en maatregelen in te voeren 
op het vlak van opleiding voor beroepen 
in de bouwsector (ingenieurs, architecten) 
om het bewustzijn over energie-efficiënte 
bouwtechnieken te verhogen bij studenten 
vooraleer ze afstuderen, en roept de 



AM\835673NL.doc 63/113 PE450.651v02-00

NL

Commissie op toezicht te houden op de 
invoering van praktische maatregelen en 
deze te beoordelen;

Or.de

Amendement 114
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op de doeltreffendheid te herbekijken van 
wetgevingsmaatregelen om energie te 
besparen en om de energie-efficiëntie te 
verhogen, zoals de zomertijd, en om 
ondoeltreffende maatregelen onmiddellijk 
in te trekken als onderdeel van het streven 
om de bureaucratische beslommeringen 
terug te schroeven;

Or.de

Amendement 115
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie wettelijke 
middelen voor te stellen, mogelijk binnen 
het kader van de herziening van de 
energiedienstenrichtlijn, om de lidstaten 
te verplichten een stelsel van witte 
certificaten in te voeren;

Or.en
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Amendement 116
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat 
langetermijnovereenkomsten met de 
industriesector ervoor zorgen dat de 
vereisten met betrekking tot energie-
efficiëntie in hoge mate worden nageleefd 
en bijgevolg kunnen leiden tot een 
jaarlijkse verhoging van de energie-
efficiëntie met 2%;

Or.en

Amendement 117
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op systeeminnovaties als slimme 
netten, slimme meters en energieopslag, 
die de energie-efficiëntie kunne
bevorderen;

7. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op systeeminnovaties als slimme 
netten, slimme meters en energieopslag, 
die de energie-efficiëntie kunnen
bevorderen; vestigt de aandacht op het feit 
dat slimme netten niet enkel de energie-
efficiëntie verhogen, maar eveneens de 
gedecentraliseerde productie en de 
integratie van hernieuwbare 
energiebronnen in de energiesystemen 
ondersteunen;

Or.hu
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Amendement 118
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op systeeminnovaties als slimme 
netten, slimme meters en energieopslag, 
die de energie-efficiëntie kunne
bevorderen;

7. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op systeeminnovaties als slimme 
netten, slimme meters en energieopslag, 
die de energie-efficiëntie kunnen
bevorderen door middel van minder 
congestie, minder afsluitingen van het 
net, eenvoudigere integratie van 
hernieuwbare technologieën, minder 
strenge vereisten op het vlak van 
reserveopwekking en grotere en 
flexibelere opslagcapaciteiten;

Or.en

Amendement 119
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op systeeminnovaties als slimme 
netten, slimme meters en energieopslag, 
die de energie-efficiëntie kunne
bevorderen;

7. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op systeeminnovaties als slimme 
netten (voor elektriciteit, maar eveneens 
voor verwarming en koeling), slimme 
meters en energieopslag, die de energie-
efficiëntie kunnen bevorderen en die 
ervoor kunnen zorgen dat een eerlijk deel 
van de winsten toekomt aan de 
eindafnemers;

Or.en
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Amendement 120
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op systeeminnovaties als slimme 
netten, slimme meters en energieopslag, 
die de energie-efficiëntie kunne
bevorderen;

7. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op systeeminnovaties als slimme 
netten, netten voor verwarming en 
koeling, gasnetten die biogas integreren, 
slimme meters en energieopslag, in 
combinatie met gedistribueerde 
opwekking, die de energie-efficiëntie 
kunnen bevorderen;

Or.en

Amendement 121
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op systeeminnovaties als slimme 
netten, slimme meters en energieopslag, 
die de energie-efficiëntie kunne
bevorderen;

7. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op systeeminnovaties als slimme 
netten, gasnetten die biogas integreren, 
slimme meters en energieopslag, die de 
energie-efficiëntie kunnen bevorderen;

Or.en

Amendement 122
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat "negawatt" de grootste 
en goedkoopste beschikbare nieuwe bron 



AM\835673NL.doc 67/113 PE450.651v02-00

NL

voor energietoevoer is; vraagt de lidstaten, 
regelgevers en openbare en particuliere 
investeerders steeds een vermindering van 
het energieverbruik te overwegen en te 
beoordelen vooraleer te investeren in 
nieuwe energie-infrastructuur; is van 
mening dat de bouw van bijkomende 
energie-infrastructuur enkel mag worden 
toegelaten wanneer kan worden 
aangetoond dat dezelfde kwantiteit en 
kwaliteit van energiediensten niet kan 
worden geleverd door middel van 
investeringen in gepaste maatregelen op 
het gebied van efficiëntie;

Or.en

Amendement 123
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat transmissie en 
distributie een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan energieverlies en benadrukt 
de rol die micro-opwekking, 
gedecentraliseerde opwekking en 
gediversifieerde opwekking kunnen spelen 
bij het veiligstellen van de 
energievoorziening en het terugdringen 
van verliezen; is van oordeel dat er 
prikkels gegeven dienen te worden voor de 
verbetering van de infrastructuur 
teneinde de transmissie- en 
distributieverliezen terug te dringen;

Or.en



PE450.651v02-00 68/113 AM\835673NL.doc

NL

Amendement 124
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat "negawatt" de grootste 
en goedkoopste beschikbare nieuwe bron 
voor energietoevoer is, en dat dit moet 
worden weerspiegeld in het energie-
infrastructuurbeleid; is van mening dat 
maatregelen om het energieverbruik te 
verminderen voorrang moeten krijgen op 
uitgaven voor bijkomende 
opwekkingscapaciteit;

Or.en

Amendement 125
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de Commissie op studies op te 
starten om de efficiëntie van de omzetting 
van warmte in stoom- en gascentrales te 
verhogen door te zorgen voor meer 
parameters voor het gebruik van de 
turbines (met name temperatuur en druk) 
en door middel van gepaste 
warmteterugwinning, met inbegrip van 
WKK;

Or.pl
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Amendement 126
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de Commissie op maatregelen 
te nemen om het aanbrengen van nieuwe 
onderdelen in en de modernisering van 
elektriciteitscentrales te vergemakkelijken, 
aangezien dit kan zorgen voor aanzienlijk 
meer energie-efficiëntie in de bestaande 
centrales;

Or.de

Amendement 127
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. roept de Commissie op rapporten 
inzake duurzaamheid in te voeren voor 
elektriciteitscentrales, die informatie 
moeten bevatten over energie-efficiëntie;

Or.de

Amendement 128
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
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en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen, 
door industriële warmte te gebruiken en 
door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen;

Or.de

Amendement 129
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen;

Or.de
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Amendement 130
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd, 
indien er een dergelijke nood is aan 
collectieve verwarming; is van mening 
dat, met het oog op de totstandbrenging 
van een stabiel wetgevingskader, de 
bijkomende voordelen en extra kosten van 
de bevordering van WKK in de context 
van de handel in emissierechten, het 
belangrijkste instrument in de 
energieopwekkingsector, moeten worden 
beoordeeld;

Or.de

Amendement 131
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om zeer energie-efficiënte WKK 



PE450.651v02-00 72/113 AM\835673NL.doc

NL

verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

en collectieve verwarming/koeling te 
bevorderen, wat belangrijke oplossingen 
zijn op weg naar een Europese economie 
die volledig gebaseerd is op energie-
efficiënte hernieuwbare energie, door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door geïntegreerde planning van de 
energiebehoefte voor elektriciteit voor 
verwarming/koeling in te voeren, door de 
prioritaire toegang tot het elektriciteitsnet 
voor WKK te versterken, met name van 
hernieuwbare energiebronnen, en door 
gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;
vraagt dat deze herziening specifieke 
tijdschema's en doelstellingen omvat voor 
de ontwikkeling van WKK, op Europees 
en/of nationaal niveau;

Or.en

Amendement 132
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door middel van prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet, bevordering en duurzame 
financiering voor WKK;
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bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

Or.en

Amendement 133
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

8. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op de verbetering van de 
algemene efficiëntie van het 
energiesysteem, met name om het 
warmteverlies te beperken; vraagt daarom 
een herziening van de WKK-richtlijn om 
uiterst efficiënte WKK, micro-WKK, het 
gebruik van verlieswarmte van industrie
en collectieve verwarming/koeling te 
bevorderen door de lidstaten ertoe aan te 
moedigen een stabiel en gunstig 
regelgevingskader in te stellen door 
prioritaire toegang tot het elektriciteitsnet 
voor WKK te overwegen en door het
gebruik van uiterst efficiënte WKK en 
collectieve verwarming/koeling in 
gebouwen en duurzame financiering voor 
WKK te bevorderen, bijvoorbeeld door van 
WKK een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

Or.en
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Amendement 134
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

8. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op de verbetering van de 
algemene efficiëntie van het 
energiesysteem, met name om het 
warmteverlies te beperken; vraagt daarom 
een herziening van de WKK-richtlijn om 
uiterst efficiënte WKK, micro-WKK, het 
gebruik van verlieswarmte van industrie
en collectieve verwarming/koeling te 
bevorderen door de lidstaten ertoe aan te 
moedigen een stabiel en gunstig 
regelgevingskader in te stellen door het
gebruik van uiterst efficiënte WKK en 
collectieve verwarming/koeling in 
gebouwen en duurzame financiering voor 
WKK te bevorderen, bijvoorbeeld door van 
WKK een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

Or.en

Amendement 135
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 

8. is van mening dat een krachtigere focus 
nodig is op de verbetering van de 
algemene efficiëntie van het 
energiesysteem, met name om het 
warmteverlies te beperken; vraagt daarom 
een herziening van de WKK-richtlijn om 
uiterst efficiënte WKK, micro-WKK, het 
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en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

gebruik van verlieswarmte van industrie
en collectieve verwarming/koeling te 
bevorderen door de lidstaten ertoe aan te 
moedigen een stabiel en gunstig 
regelgevingskader in te stellen door het
gebruik van uiterst efficiënte WKK en 
collectieve verwarming/koeling in 
gebouwen en duurzame financiering voor 
WKK te bevorderen, bijvoorbeeld door van 
WKK een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

Or.en

Amendement 136
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om alle soorten WKK en 
collectieve verwarming/koeling te 
bevorderen waar er voldoende vraag naar 
verwarming is en waar systemen die voor 
minder CO2-uitstoot zorgen niet mogelijk 
zijn, door de lidstaten ertoe aan te 
moedigen een stabiel en gunstig 
regelgevingskader in te stellen door 
bijvoorbeeld prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen,
door het gebruik van alle soorten WKK of
collectieve verwarming/koeling in 
gebouwen en duurzame financiering voor 
WKK te bevorderen, bijvoorbeeld door van 
WKK een mogelijk criterium te maken 
voor projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd, op 
basis van specifieke plaatselijke 
kenmerken;
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Or.en

Amendement 137
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om uiterst efficiënte WKK en 
collectieve verwarming/koeling te 
bevorderen door de lidstaten ertoe aan te 
moedigen een stabiel en gunstig 
regelgevingskader in te stellen door 
prioritaire toegang tot het elektriciteitsnet 
voor WKK te overwegen, door het gebruik 
van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen te 
bevorderen, door duurzame financiering 
voor WKK, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd, en 
door een omvattende aanpak in te voeren 
voor warmtetoevoer in de industriesector, 
de commerciële sector en de woonsector;

Or.en

Amendement 138
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK, micro-WKK en 
collectieve verwarming/koeling te 
bevorderen door de lidstaten ertoe aan te 
moedigen een stabiel en gunstig 
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door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

regelgevingskader in te stellen door 
prioritaire toegang tot het elektriciteitsnet 
voor WKK te overwegen, en door het
gebruik van WKK, micro-WKK en 
collectieve verwarming/koeling in 
gebouwen en duurzame financiering voor 
WKK te bevorderen, bijvoorbeeld door van 
WKK een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd of 
door de lidstaten aan te moedigen 
financiële stimulansen in te voeren;

Or.en

Amendement 139
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen 
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK, micro-WKK en 
collectieve verwarming/koeling te 
bevorderen door de lidstaten ertoe aan te 
moedigen een stabiel en gunstig 
regelgevingskader in te stellen door 
prioritaire toegang tot het elektriciteitsnet 
voor WKK te overwegen, en door het
gebruik van WKK, micro-WKK en 
collectieve verwarming/koeling in 
gebouwen en duurzame financiering voor 
WKK te bevorderen, bijvoorbeeld door van 
WKK een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd of 
door de lidstaten aan te moedigen 
stimulansen in te voeren;

Or.fr
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Amendement 140
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en collectieve 
verwarming/koeling te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
door prioritaire toegang tot het 
elektriciteitsnet voor WKK te overwegen
en door gebruik van WKK en collectieve 
verwarming/koeling in gebouwen en 
duurzame financiering voor WKK te 
bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK 
een selectiecriterium te maken voor 
projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

8. vraagt een herziening van de WKK-
richtlijn om WKK en de bouw van grote 
warmtekrachtcentrales met een hoge 
bruto efficiëntie te bevorderen door de 
lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel 
en gunstig regelgevingskader in te stellen 
voor prioritaire toegang tot het 
transmissienet voor dergelijke centrales;
acht het nuttig het gebruik van WKK en 
stadsverwarmingssystemen die uitgerust 
zijn met efficiënte warmtewisselaars in 
gebouwen en duurzame financiering voor 
WKK te bevorderen door van WKK een 
selectiecriterium te maken voor projecten 
op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de 
structuurfondsen worden gefinancierd;

Or.pl

Amendement 141
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten op dezelfde manier 
het gebruik van WKK te bevorderen door 
de bouw en modernisering van systemen 
voor collectieve verwarming/koeling te 
ondersteunen, in plaats van WKK als 
dusdanig te ondersteunen;

Schrappen

Or.pl



AM\835673NL.doc 79/113 PE450.651v02-00

NL

Amendement 142
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten op dezelfde manier 
het gebruik van WKK te bevorderen door 
de bouw en modernisering van systemen 
voor collectieve verwarming/koeling te 
ondersteunen, in plaats van WKK als 
dusdanig te ondersteunen;

Schrappen

Or.en

Amendement 143
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten op dezelfde manier
het gebruik van WKK te bevorderen door 
de bouw en modernisering van systemen 
voor collectieve verwarming/koeling te 
ondersteunen, in plaats van WKK als 
dusdanig te ondersteunen;

9. verzoekt de lidstaten niet enkel zeer 
efficiënte industriële WKK te steunen, 
maar eveneens het gebruik van WKK te 
bevorderen door de bouw en modernisering 
van systemen voor collectieve 
verwarming/koeling te ondersteunen, 
onder meer door over te schakelen van 
fossiele brandstoffen naar biomassa en 
door het bredere gebruik van afvalenergie 
afkomstig van de industrie te bevorderen;
wijst erop dat de verbetering van de 
energie-efficiëntie van het woningbestand 
zal leiden tot een vermindering van de 
vraag naar warmte, waarmee rekening 
moet worden gehouden bij de beoordeling 
van de capaciteit voor collectieve 
verwarming/koeling;

Or.en
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Amendement 144
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten op dezelfde manier
het gebruik van WKK te bevorderen door 
de bouw en modernisering van systemen 
voor collectieve verwarming/koeling te 
ondersteunen, in plaats van WKK als 
dusdanig te ondersteunen;

9. verzoekt de lidstaten die over 
infrastructuur voor collectieve 
verwarming/koeling beschikken het 
gebruik van zeer efficiënte WKK te 
bevorderen, niet enkel door WKK als 
dusdanig te ondersteunen, maar eveneens
door de ontwikkeling en modernisering 
van systemen voor collectieve 
verwarming/koeling te ondersteunen;

Or.de

Amendement 145
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten op dezelfde manier
het gebruik van WKK te bevorderen door 
de bouw en modernisering van systemen 
voor collectieve verwarming/koeling te 
ondersteunen, in plaats van WKK als 
dusdanig te ondersteunen;

9. verzoekt de lidstaten eveneens de bouw 
en modernisering van systemen voor 
collectieve verwarming/koeling die 
gebaseerd zijn op uiterst efficiënte WKK
te ondersteunen, door middel van de 
gepaste financierings- en 
regelgevingsmaatregelen;

Or.en

Amendement 146
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten op dezelfde manier 
het gebruik van WKK te bevorderen door 
de bouw en modernisering van systemen 
voor collectieve verwarming/koeling te 
ondersteunen, in plaats van WKK als 
dusdanig te ondersteunen;

9. verzoekt de lidstaten op dezelfde manier 
het gebruik van WKK te bevorderen door 
de bouw en modernisering van systemen 
voor collectieve verwarming/koeling te 
ondersteunen;

Or.fr

Amendement 147
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt de belangrijke rol van 
energie-efficiëntie aan de aanbodkant en 
roept de Commissie op voorstellen in te 
dienen om het onaangeboorde 
besparingspotentieel te ontsluiten, 
bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de 
beste technologieën die beschikbaar zijn 
geïnstalleerd zijn voor alle 
energieopwekkende faciliteiten en andere 
industrieën;

Or.en

Amendement 148
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is tevreden met het werk dat de 
Commissie momenteel verricht op het 
gebied van slimme netten en dringt er bij 

10. is tevreden met het werk dat de 
Commissie momenteel verricht op het 
gebied van slimme netten en slimme 
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de Commissie op aan de ontwikkeling van 
slimme netten te ondersteunen door 
gemeenschappelijke normen vast te stellen 
en te zorgen voor een stabiel, 
geharmoniseerd regelgevingskader voor 
de lange termijn in de hele EU;

meters; is van mening dat het belangrijk 
is te zorgen voor een stabiel, 
geharmoniseerd regelgevingskader voor 
de lange termijn voor slimme netten en 
slimme meters; dringt er bij de Commissie 
op aan de ontwikkeling van slimme netten 
en slimme meters te ondersteunen en te 
stimuleren door gemeenschappelijke 
normen vast te stellen, die vereisten op het 
vlak van privacy, gegevens en frequenties 
moeten omvatten;

Or.en

Amendement 149
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is tevreden met het werk dat de 
Commissie momenteel verricht op het 
gebied van slimme netten en dringt er bij 
de Commissie op aan de ontwikkeling van 
slimme netten te ondersteunen door 
gemeenschappelijke normen vast te stellen 
en te zorgen voor een stabiel, 
geharmoniseerd regelgevingskader voor de 
lange termijn in de hele EU;

10. is tevreden met het werk dat de 
Commissie momenteel verricht op het 
gebied van slimme netten en dringt er bij 
de Commissie op aan de ontwikkeling van 
slimme netten te ondersteunen door 
gemeenschappelijke normen vast te stellen 
en te zorgen voor een stabiel, 
geharmoniseerd regelgevingskader voor de 
lange termijn in de hele EU; beveelt aan 
dat de taakgroep slimme netten van de 
Commissie voldoende rekening houdt met 
de meningen van alle belanghebbenden; 
verzoekt de Commissie regelmatig aan het 
Parlement verslag uit te brengen over de 
voortgang van haar werkzaamheden;

Or.en
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Amendement 150
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is verheugd over het werk van de 
Commissie "naar één energienet" en 
roept de Commissie in deze context op 
praktische voorstellen in te dienen om de 
vergunningsprocedures voor prioritaire 
infrastructuurprojecten te vereenvoudigen 
en te versnellen;

Or.de

Amendement 151
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie op een 
methode met benchmarks voor 
verschillende brandstoffen in te voeren 
voor collectieve 
verwarming/koelingsnetten en voor zeer 
efficiënte warmtekrachtkoppeling met 
betrekking tot de toewijzing van gratis 
emissierechten;

Or.en

Amendement 152
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat 
elektriciteitsverliezen in generatoren en 
transformatoren en de verliezen die het 
gevolg zijn van extreem hoge weerstanden 
tijdens de transmissie aanzienlijk kunnen 
worden verminderd;

Or.pl

Amendement 153
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat collectieve 
verwarming/koelingsnetten het potentieel 
bezitten om een koolstofarme toekomst in 
te luiden; benadrukt dat deze netten open 
moeten staan voor concurrentie;

Or.en

Amendement 154
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie op het werk 
met betrekking tot slimme netten en 
slimme meters te combineren met 
prijsstimulansen (gedifferentieerde 
tarieven) om verminderingen van het 
elektriciteitsverbruik te stimuleren;

Or.en



AM\835673NL.doc 85/113 PE450.651v02-00

NL

Amendement 155
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie op het werk 
met betrekking tot slimme netten en 
slimme meters te combineren met 
prijsstimulansen (gedifferentieerde 
tarieven) om verminderingen van het 
elektriciteitsverbruik te stimuleren;

Or.en

Amendement 156
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. beveelt aan van energie-efficiëntie 
en energiebesparing een kernonderdeel te 
maken van het mandaat van de Europese 
energieregelgevers, erop wijzend dat de 
regelgevers verantwoordelijk zijn voor de 
goedkeuring van investeringen in het
elektriciteitsnet; roept de regelgevers met 
name op elektriciteitsleveranciers te 
verplichten prijsstellingsformules in te 
voeren met stijgende schijftarieven, op 
grond waarvan de prijs hoger wordt 
naarmate de consumptie toeneemt;

Or.en
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Amendement 157
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. roept de Commissie op de 
samenwerking tussen de EU en de 
energienetbeheerders te intensiveren 
(uitgebreide rol voor het ENTSB) met als 
doel de grensoverschrijdende 
netaansluitingen en prestaties te 
verbeteren;

Or.de

Amendement 158
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) (na titel 3)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. vraagt de Commissie vóór juni 
2011 een Europees bouwinitiatief te 
lanceren met als doel tegen 2040 in de EU 
te zorgen voor de ondersteuning en de 
totstandbrenging van een gebouwde 
omgeving met enkel nulenergiegebouwen; 
dit initiatief moet als kader dienen om al 
het beleid, alle activiteiten en alle 
financiering in de bouwsector te 
coördineren;

Or.en

Amendement 159
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept het feit dat initiatieven 
moeten worden ondersteund waarbij 
wordt gefocust op de vermindering van 
het energieverbruik en de 
broeikasgasemissies op lokaal en 
regionaal niveau, zoals het Convenant van 
burgemeesters en het "Smart Cities" 
("Slimme Steden")-initiatief;

11. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op 
meerdere niveaus van het energiebeleid 
en van energie-efficiëntie, zoals het 
Convenant van burgemeesters en het 
"Smart Cities" ("Slimme Steden")-
initiatief; benadrukt het belang van een 
bottom-upbenadering van het 
energiebeleid van de EU voor steden en 
regio's, gericht op schone en energie-
efficiënte investeringen; benadrukt dat de 
afstemming van het toekomstige 
cohesiebeleid op de Europa 2020-strategie 
een belangrijk mechanisme zou opleveren 
voor het verlenen van steun ten behoeve 
van slimme en duurzame groei in de 
lidstaten en de regio's;

Or.en

Amendement 160
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept het feit dat initiatieven 
moeten worden ondersteund waarbij wordt 
gefocust op de vermindering van het 
energieverbruik en de broeikasgasemissies 
op lokaal en regionaal niveau, zoals het 
Convenant van burgemeesters en het 
"Smart Cities" ("Slimme Steden")-
initiatief;

11. onderstreept het belang van een 
bottom-upbenadering van het 
energiebeleid van de EU; onderstreept 
bovendien het feit dat initiatieven moeten 
worden ondersteund waarbij wordt 
gefocust op de vermindering van het 
energieverbruik en de broeikasgasemissies 
op lokaal en regionaal niveau, zoals het 
Convenant van burgemeesters en het 
"Smart Cities" ("Slimme Steden")-
initiatief; onderstreept dat door het 
toekomstige cohesiebeleid op één lijn te 
brengen met de Europa 2020-strategie, 
een essentieel mechanisme kan ontstaan
dat voor slimme en duurzame groei in de 
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lidstaten en de regio’s zal zorgen;

Or.en

Amendement 161
Gaston Franco, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept het feit dat initiatieven 
moeten worden ondersteund waarbij wordt 
gefocust op de vermindering van het 
energieverbruik en de broeikasgasemissies 
op lokaal en regionaal niveau, zoals het 
Convenant van burgemeesters en het 
"Smart Cities" ("Slimme Steden")-
initiatief;

11. onderstreept de belangrijke rol die 
energie-efficiëntie kan spelen bij de 
ontwikkeling van stads- en 
plattelandsgebieden; onderstreept het feit 
dat initiatieven moeten worden 
ondersteund waarbij wordt gefocust op de 
vermindering van het energieverbruik en 
de broeikasgasemissies op lokaal en 
regionaal niveau, zoals het Convenant van 
burgemeesters en het "Smart Cities" 
("Slimme Steden")-initiatief, en op het feit 
dat moet worden gekozen voor de meest 
efficiënte vormen van energieproductie en 
-verbruik, zoals hernieuwbare energie, 
collectieve verwarming en WKK;

Or.en

Amendement 162
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept het feit dat initiatieven 
moeten worden ondersteund waarbij wordt 
gefocust op de vermindering van het 
energieverbruik en de broeikasgasemissies 
op lokaal en regionaal niveau, zoals het 
Convenant van burgemeesters en het 

11. onderstreept de belangrijke rol die 
energie-efficiëntie kan spelen bij de 
ontwikkeling van stads- en 
plattelandsgebieden; onderstreept het feit 
dat initiatieven moeten worden 
ondersteund waarbij wordt gefocust op de 



AM\835673NL.doc 89/113 PE450.651v02-00

NL

"Smart Cities" ("Slimme Steden")-
initiatief;

vermindering van het energieverbruik en 
de broeikasgasemissies op lokaal en 
regionaal niveau, zoals het Convenant van 
burgemeesters en het "Smart Cities" 
("Slimme Steden")-initiatief;

Or.en

Amendement 163
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept het feit dat initiatieven 
moeten worden ondersteund waarbij wordt 
gefocust op de vermindering van het 
energieverbruik en de broeikasgasemissies 
op lokaal en regionaal niveau, zoals het 
Convenant van burgemeesters en het 
"Smart Cities" ("Slimme Steden")-
initiatief;

11. wijst op de belangrijke rol die energie-
efficiëntie kan spelen bij de ontwikkeling 
van stads- en plattelandsgebieden;
onderstreept het feit dat initiatieven moeten 
worden ondersteund waarbij wordt 
gefocust op de vermindering van het 
energieverbruik en de broeikasgasemissies 
op lokaal en regionaal niveau, zoals het 
Convenant van burgemeesters en het 
"Smart Cities" ("Slimme Steden")-
initiatief;

Or.fr

Amendement 164
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept het feit dat initiatieven 
moeten worden ondersteund waarbij wordt 
gefocust op de vermindering van het 
energieverbruik en de broeikasgasemissies 
op lokaal en regionaal niveau, zoals het 
Convenant van burgemeesters en het 

11. onderstreept het feit dat initiatieven 
moeten worden ondersteund waarbij wordt 
gefocust op de verbetering van de energie-
efficiëntie en de vermindering van de 
broeikasgasemissies op lokaal en regionaal 
niveau, zoals het Convenant van 
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"Smart Cities" ("Slimme Steden")-
initiatief;

burgemeesters en het "Smart Cities" 
("Slimme Steden")-initiatief;

Or.en

Amendement 165
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept het feit dat initiatieven 
moeten worden ondersteund waarbij 
wordt gefocust op de vermindering van het 
energieverbruik en de broeikasgasemissies 
op lokaal en regionaal niveau, zoals het 
Convenant van burgemeesters en het 
"Smart Cities" ("Slimme Steden")-
initiatief;

11. onderstreept het feit dat de steun moet 
worden verhoogd voor initiatieven waarbij 
wordt gefocust op de vermindering van het 
energieverbruik en de broeikasgasemissies 
op lokaal en regionaal niveau, zoals het 
Convenant van burgemeesters en het 
"Smart Cities" ("Slimme Steden")-
initiatief;

Or.en

Amendement 166
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van oordeel dat het streven naar 
meer energie-efficiëntie gepaard moet 
gaan met een sterke gerichtheid op de 
gehele vraag- en aanbodketen voor 
energie, met inbegrip van de omzetting, 
transmissie, distributie en voorziening, 
naast het industrieel en huishoudelijk 
verbruik en het verbruik van gebouwen; is 
van mening dat bedrijven die 
energiediensten leveren in veel opzichten 
het best geplaatst zijn om gezinnen en 
kmo's te helpen hun energie-efficiëntie te 
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verbeteren en dat energie-efficiëntie en 
slimme netten de verbruikers een reëel en 
zichtbaar concurrentievoordeel opleveren;

Or.en

Amendement 167
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst op de verschillende 
belemmeringen voor de uitvoering van 
projecten met betrekking tot energie-
efficiëntie op lokaal en regionaal niveau, 
in het bijzonder in de woonsector, 
tengevolge van de financiële kosten en 
lange terugverdientijden, gesplitste 
stimulansen voor huurders en eigenaars 
of ingewikkelde onderhandelingen in 
gebouwen met meerdere appartementen; 
vraagt om innovatieve oplossingen om 
deze belemmeringen op te heffen, zoals 
renovatieplannen voor districten, 
financiële stimulansen en technische 
bijstand;

Or.en

Amendement 168
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt het potentieel voor de 
aanmoediging en de uitvoering van beste 
praktijken met betrekking tot energie-
efficiëntie op het niveau van 



PE450.651v02-00 92/113 AM\835673NL.doc

NL

gemeentelijke en regionale instellingen;

Or.en

Amendement 169
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare 
gebouwen te beoordelen en een verplicht 
streefcijfer voor de vermindering van het 
energieverbruik in openbare gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

Schrappen

Or.de

Amendement 170
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare
gebouwen te beoordelen en een verplicht 
streefcijfer voor de vermindering van het
energieverbruik in openbare gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

12. roept de Commissie en de lidstaten op 
om, gelet op het feit dat het totale 
gebouwenbestand voor het grootste deel 
uit bestaande gebouwen bestaat en dat er 
nog steeds geen adequate maatregelen 
bestaan om hun energieverbruik te 
beperken, nationale programma's te 
ontwerpen en uit te voeren die 
kosteneffectief, uitvoerbaar en redelijk 
zijn en die erop gericht zijn verregaande 
renovaties te steunen waarmee de vraag 
naar energie met 50 tot 90% zal worden 
verminderd in vergelijking met de 
prestaties vóór de renovatie (afhankelijk 
van de staat van het gebouw); dit kan op 
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korte termijn worden verwezenlijkt in het 
kader van de komende herziening van de 
energiedienstenrichtlijn en de nationale 
actieplannen voor energie-efficiëntie voor 
2011;

Or.en

Amendement 171
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen en een verplicht streefcijfer
voor de vermindering van het 
energieverbruik in openbare gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in bestaande
gebouwen te beoordelen en verplichte
trajecten en streefcijfers voor 2020, 2030 
en 2040 voor de vermindering van het 
energieverbruik in bestaande gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen; roept de 
Commissie en de lidstaten in deze context 
op programma's te ontwerpen en te 
implementeren om energie-efficiënte 
ingrijpende renovaties te steunen om te 
komen tot een niveau dat vergelijkbaar is 
met de norm voor passieve woningen; 
vraagt dat bij deze programma's 
begonnen wordt met de bestaande 
gebouwen die het slechts presteren op het 
vlak van energie, zodat ze tegen 2020 
dergelijk niveau bereiken; roept de 
Commissie op investeerders een duidelijk 
signaal te geven dat alle gebouwen ten 
laatste tegen 2040 op dergelijke manier 
ingrijpend moeten worden gerenoveerd;

Or.en
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Amendement 172
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen en een verplicht streefcijfer 
voor de vermindering van het 
energieverbruik in openbare gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen en een streefcijfer voor de 
vermindering van het energieverbruik in 
openbare gebouwen in de lidstaten voor te 
stellen; hierbij moet ze rekening houden 
met het beginsel van economische 
efficiëntie dat is vastgelegd in de herziene 
richtlijn inzake de energieprestatie van 
gebouwen en met de gevolgen voor kmo's,
bijvoorbeeld voor kleinhandelszaken en 
cateringbedrijven;

Or.de

Amendement 173
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen en een verplicht streefcijfer 
voor de vermindering van het 
energieverbruik in openbare gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen en een streefcijfer voor de 
vermindering van het energieverbruik in 
openbare gebouwen in de lidstaten voor te 
stellen, rekening houdend met het feit dat 
de gemeenten die deze 
renovatiemaatregelen zouden moeten 
financieren niet te zwaar mogen worden 
belast;

Or.en
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Amendement 174
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen en een verplicht streefcijfer
voor de vermindering van het 
energieverbruik in openbare gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in bestaande
gebouwen te beoordelen en in de herziene 
energiedienstenrichtlijn en door middel 
van de nationale actieplannen voor 
energie-efficiëntie voor 2011 verplichte 
streefcijfers voor de vermindering van het 
energieverbruik in bestaande gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

Or.en

Amendement 175
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen en een verplicht streefcijfer 
voor de vermindering van het 
energieverbruik in openbare gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

12. verzoekt de Commissie het eigenlijke 
energieverbruik en door middel van 
benchmarking het efficiëntiepotentieel in 
openbare gebouwen te beoordelen en tegen 
2020 een verplicht streefcijfer voor de 
vermindering van het energieverbruik in 
openbare gebouwen die het eigendom zijn 
van de overheid in de lidstaten voor te 
stellen;

Or.en
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Amendement 176
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen en een verplicht streefcijfer 
voor de vermindering van het 
energieverbruik in openbare gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen, met bijzondere aandacht 
voor de verbetering van de thermische 
efficiëntie van historische gebouwen, en 
een verplicht streefcijfer voor de 
vermindering van het energieverbruik in 
openbare gebouwen in de lidstaten voor te 
stellen;

Or.pl

Amendement 177
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen en een verplicht streefcijfer 
voor de vermindering van het 
energieverbruik in openbare gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in gebouwen van 
overheidsinstellingen te beoordelen en 
spoort de lidstaten aan de energie-
efficiëntie van gebouwen van 
overheidsinstellingen te verbeteren;

Or.en

Amendement 178
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen en een verplicht streefcijfer 
voor de vermindering van het 
energieverbruik in openbare gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

12. verzoekt de Commissie het 
efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen 
te beoordelen en, op basis van besparingen 
op primaire energie, een verplicht 
streefcijfer voor de vermindering van het 
energieverbruik in openbare gebouwen in 
de lidstaten voor te stellen;

Or.de

Amendement 179
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op nationale programma's te ontwerpen 
en uit te voeren die kosteneffectief, 
uitvoerbaar en redelijk zijn en die erop 
gericht zijn verregaande renovaties te 
steunen waarmee de vraag naar energie 
met 50 tot 90% zal worden verminderd in 
vergelijking met de prestaties vóór de 
renovatie (afhankelijk van de staat van 
het gebouw), zodat het bestaande 
woningbestand tegen 2050 met een 
gemiddelde van ten minste 80% verbeterd 
zal zijn in vergelijking met de huidige 
prestatieniveaus; roept de Commissie en 
de lidstaten op voorrang te verlenen aan 
de minst efficiënte gebouwen, met name 
door een beroep te doen op de A-G-schaal 
(of een gelijkwaardige schaal) die is 
opgenomen in de 
energieprestatiecertificaten; vraagt dat het 
niveau van de financiële, fiscale of andere 
steun voor deze renovaties sterk 
afhankelijk wordt gemaakt van de mate 
van verbetering, en dat financiële steun 
enkel wordt verleend voor maatregelen die 
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ambitieuzer zijn dan de 
minimumvereisten;

Or.en

Amendement 180
Ivari Padar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert aan de verplichting voor 
de lidstaten in het kader van het derde 
energiepakket om innovatieve 
prijsformules te ontwikkelen, zoals het 
rechtstreeks of via nationale regelgevende 
instanties verplichten van 
elektriciteitsbedrijven om een 
tariefdifferentiatie in te voeren, waarbij 
het tarief stijgt naarmate het verbruik 
hoger wordt, met als uitdrukkelijke 
doelstelling een energie-efficiënt gedrag 
aan te moedigen, de huishoudelijke vraag 
naar elektriciteit, en daarmee de uitstoot 
van CO2, te verminderen, alsmede de 
energiekosten voor huishoudens die onder 
energiearmoede te lijden hebben, te 
verlagen;

Or.en

Amendement 181
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten om, gelet op 
het feit dat het totale Europese 
gebouwenbestand voor 99% uit bestaande 
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gebouwen zonder de modernste 
besparingsvoorzieningen bestaat en dat er 
geen adequate maatregelen bestaan om 
hun energieverbruik te beperken, 
indicatieve streefcijfers vast te leggen voor 
het aantal bestaande gebouwen dat elk 
jaar moet worden gerenoveerd;

Or.en

Amendement 182
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de Commissie op het 
toepassingsgebied van het 
gebouwenbeleid te verruimen om 
ecodistricten te omvatten, om ervoor te 
zorgen dat de optimalisering van het 
gebruik van de hulpbronnen op plaatselijk 
niveau leidt tot een lager verbruik van 
primaire energie in gebouwen en 
verminderde kosten voor consumenten;

Or.de

Amendement 183
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken het 
toepassingsgebied verder uit te breiden 
van de maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie voor tertiaire en 
commerciële gebouwen;
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Or.en

Amendement 184
Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat het belangrijk is de 
hoge brandstofkosten voor armere 
gezinnen te verminderen door ingrijpende 
renovaties te steunen om het 
energieverbruik en de kosten terug te 
dringen;

Or.en

Amendement 185
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. erkent het potentieel voor 
energiebesparingen in gebouwen, zowel in 
steden als op het platteland;

Or.en

Amendement 186
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. is van mening dat het van 
essentieel belang is dat de woningen van 
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energiearme huishoudens worden 
opgewaardeerd zodat ze in 
overeenstemming zijn met de hoogste 
normen op het vlak van energie-
efficiëntie, zonder de dagelijkse kosten 
voor de "energiearmen" te verhogen; 
benadrukt dat hiervoor vaak aanzienlijke 
investeringen in woningen nodig zijn, 
maar dat dit tevens veel voordelen met 
zich meebrengt die niet te maken hebben 
met energie, zoals een lager sterftecijfer, 
een hoger algemeen welzijn, lagere 
schuldenlasten en lagere kosten in 
verband met gezondheidszorg door een 
vermindering van de vervuiling in huis en 
van de hinder door thermische factoren;

Or.en

Amendement 187
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op gebruik te maken van investment grade 
audits (energie-audits met het oog op de 
investeringswaardigheid) om de kwaliteit 
van energieprestatiecertificaten te 
beoordelen; roept de Commissie op om op 
basis van deze beoordelingen richtsnoeren 
op te stellen voor de lidstaten om de 
kwaliteit te waarborgen van hun 
energieprestatiecertificaten en om te 
waarborgen dat de maatregelen die 
worden genomen naar aanleiding van de 
aanbevelingen op basis van deze 
certificaten een verbetering van de 
energie-efficiëntie met zich meebrengen;

Or.en
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Amendement 188
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ervan overtuigd dat het voor het 
halen van de energie-efficiëntiedoelstelling 
van centraal belang is dat de overheid het 
voortouw neemt; erkent anderzijds dat de 
bestaande budgettaire beperkingen, met 
name op regionaal en lokaal niveau, vaak 
de mogelijkheden van de overheid om als 
eerste te investeren beperken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten innoverende 
oplossingen te bedenken om dit probleem 
aan te pakken;

13. is ervan overtuigd dat het voor het 
halen van de energie-efficiëntiedoelstelling 
van centraal belang is dat de overheid het 
voortouw neemt; vraagt de 
overheidsdiensten daarom veel verder te 
gaan dan de vereisten die zijn vastgelegd 
in de richtlijn inzake de energieprestatie 
van gebouwen, met name door het hele 
bestaande woningbestand zo spoedig 
mogelijk te renoveren en het op een 
niveau te brengen dat vergelijkbaar is met 
de bijna-nulenergienorm, voor zover dit 
technisch mogelijk is; erkent anderzijds 
dat de bestaande budgettaire beperkingen, 
met name op regionaal en lokaal niveau, 
vaak de mogelijkheden van de overheid om 
als eerste te investeren beperken; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten innoverende 
oplossingen te bedenken om dit probleem 
aan te pakken, bijvoorbeeld door de 
kostenbesparingen te bekijken binnen een 
meerjarig financieel kader;

Or.en

Amendement 189
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ervan overtuigd dat het voor het 
halen van de energie-efficiëntiedoelstelling 
van centraal belang is dat de overheid het 
voortouw neemt; erkent anderzijds dat de 
bestaande budgettaire beperkingen, met 

13. is ervan overtuigd dat het voor het 
halen van de energie-efficiëntiedoelstelling 
van centraal belang is dat de overheid het 
voortouw neemt; erkent anderzijds dat de 
bestaande budgettaire beperkingen, met 
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name op regionaal en lokaal niveau, vaak 
de mogelijkheden van de overheid om als 
eerste te investeren beperken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten innoverende 
oplossingen te bedenken om dit probleem 
aan te pakken;

name op regionaal en lokaal niveau, vaak 
de mogelijkheden van de overheid om als 
eerste te investeren beperken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten innoverende 
oplossingen te vergemakkelijken en te 
bevorderen om dit probleem aan te 
pakken; dit kan op het niveau van de EU 
gebeuren door gebruik te maken van 
middelen zoals het 
"energieprestatiecontract"-model of 
marktconforme instrumenten, die een 
volledige uitvoering van de positieve 
externe effecten van investeringen in 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie mogelijk maken;

Or.en

Amendement 190
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ervan overtuigd dat het voor het 
halen van de energie-
efficiëntiedoelstelling van centraal belang 
is dat de overheid het voortouw neemt; 
erkent anderzijds dat de bestaande 
budgettaire beperkingen, met name op 
regionaal en lokaal niveau, vaak de 
mogelijkheden van de overheid om als 
eerste te investeren beperken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten innoverende 
oplossingen te bedenken om dit probleem 
aan te pakken;

13. benadrukt dat overheidsgebouwen een 
voorbeeldfunctie moeten vervullen; vraagt
de overheid daarom veel verder te gaan 
dan de vereisten die zijn vastgelegd in de 
richtlijn inzake de energieprestatie van 
gebouwen, met name door het hele 
bestaande woningbestand te renoveren en 
het op een niveau te brengen dat 
vergelijkbaar is met de norm voor 
passieve woningen;

Or.en
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Amendement 191
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ervan overtuigd dat het voor het 
halen van de energie-efficiëntiedoelstelling 
van centraal belang is dat de overheid het 
voortouw neemt; erkent anderzijds dat de
bestaande budgettaire beperkingen, met 
name op regionaal en lokaal niveau, vaak 
de mogelijkheden van de overheid om als 
eerste te investeren beperken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten innoverende 
oplossingen te bedenken om dit probleem 
aan te pakken;

13. is ervan overtuigd dat het voor het 
halen van de energie-efficiëntiedoelstelling 
van centraal belang is dat de 
overheidsdiensten op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau het voortouw nemen, en 
hierbij nauw samenwerken; erkent 
anderzijds dat er op regionaal en lokaal 
niveau budgettaire beperkingen blijven 
bestaan, met name in de woonsector; 
erkent verder dat deze budgettaire 
beperkingen vaak de mogelijkheden van 
de overheid om als eerste te investeren 
beperken; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten innoverende oplossingen te 
bedenken om dit probleem aan te pakken;

Or.en

Amendement 192
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ervan overtuigd dat het voor het 
halen van de energie-efficiëntiedoelstelling 
van centraal belang is dat de overheid het 
voortouw neemt; erkent anderzijds dat de 
bestaande budgettaire beperkingen, met 
name op regionaal en lokaal niveau, vaak 
de mogelijkheden van de overheid om als 
eerste te investeren beperken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten innoverende 
oplossingen te bedenken om dit probleem 
aan te pakken;

13. is ervan overtuigd dat het voor het 
halen van de energie-efficiëntiedoelstelling 
van centraal belang is dat de overheid het 
voortouw neemt door het voorbeeld te 
geven; vraagt de overheidsdiensten 
daarom al hun gebouwen te renoveren om 
ze tegen 2018 ten minste op het niveau 
van de bijna-nulenergienorm of passieve 
norm te brengen; erkent anderzijds dat de 
bestaande budgettaire beperkingen, met 
name op regionaal en lokaal niveau, vaak 
de mogelijkheden van de overheid om als 
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eerste te investeren beperken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten innoverende 
oplossingen te bedenken om dit probleem 
aan te pakken;

Or.en

Amendement 193
Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept in dit verband het op 
een publiek-privaat partnerschap 
gebaseerde financieringsinstrument 
"ESCO" dat reeds in een aantal EU-
lidstaten wordt gebruikt en dat met name 
de regionale en plaatselijke 
overheidsdiensten helpt om het obstakel 
van de hoge initiële investeringskosten te 
overwinnen wanneer bestaande gebouwen 
worden gerenoveerd met het oog op een 
hogere energie-efficiëntie; stelt de 
Commissie voor een studie uit te voeren 
om de beste praktijken in de lidstaten te 
beoordelen en om obstakels en barrières 
te identificeren die beletten dat het 
potentieel van het 
financieringsmechanisme ten volle wordt 
benut;

Or.en

Amendement 194
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op te zorgen voor een uniform en 
kwalitatief hoogstaand systeem van 
energieprestatiecertificaten op basis van 
investment grade audits (energie-audits 
met het oog op de 
investeringswaardigheid); dit systeem zal 
de lidstaten richtsnoeren bieden om de 
kwaliteit van de genomen maatregelen op 
het vlak van energie-efficiëntie te 
waarborgen;

Or.en

Amendement 195
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. erkent dat de Europese Unie een 
pioniersrol vervult; roept de Commissie op 
plannen te ontwikkelen om het 
energieverbruik van de gebouwen van de 
Europese Unie op alle locaties, met 
inbegrip van de agentschappen van de 
Commissie, op een kosteneffectieve 
manier te verminderen;

Or.en

Amendement 196
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat de energie-
efficiëntie van gebouwen op een 
consistente en duurzame manier moet 
worden behandeld, en dat erop moet 
worden gelet dat enkel gebouwen die 
potentieel energie-efficiënt zijn worden 
aangepakt, op basis van objectieve 
criteria;

Or.en

Amendement 197
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door hun gebouwen zo uit 
te rusten dat het energieverlies er wordt 
teruggedrongen tot nul in 2020;

Schrappen

Or.en

Amendement 198
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door hun gebouwen zo uit te 
rusten dat het energieverlies er wordt 
teruggedrongen tot nul in 2020;

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door hun gebouwen zo uit te 
rusten dat het energieverlies er wordt 
teruggedrongen tot nul in 2020, als 
onderdeel van een breder opgezette audit 
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van het energieverbruik van de 
instellingen, met aandacht voor 
regelingen voor werken en reizen, stimuli 
en locaties, én apparatuur en aankoop;

Or.en

Amendement 199
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door hun gebouwen zo uit 
te rusten dat het energieverlies er wordt 
teruggedrongen tot nul in 2020;

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen in die gebouwen waarvan is 
vastgesteld dat ze potentieel hebben op het 
vlak van energie-efficiëntie;

Or.en

Amendement 200
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door hun gebouwen zo uit te 
rusten dat het energieverlies er wordt 
teruggedrongen tot nul in 2020;

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van hun gebouwen 
en activiteiten drastisch te verhogen;

Or.en
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Amendement 201
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door hun gebouwen zo uit te 
rusten dat het energieverlies er wordt 
teruggedrongen tot nul in 2020;

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door de thermische 
efficiëntie van hun gebouwen te 
verbeteren en door ze uit te rusten met 
zonne-energiesystemen, zodat het 
energieverlies er wordt teruggedrongen tot 
bijna nul in 2020;

Or.pl

Amendement 202
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door hun gebouwen zo uit te 
rusten dat het energieverlies er wordt 
teruggedrongen tot nul in 2020;

14. is van mening dat het Europees 
Parlement, de Commissie en de Raad een 
voorbeeld moeten stellen door hun 
gebouwen zo te renoveren dat ze de beste 
normen naleven en door gebruik te 
maken van hernieuwbare energie, om het 
energieverlies terug te dringen tot nul in 
2020;

Or.en

Amendement 203
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat het Europees
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door hun gebouwen zo uit 
te rusten dat het energieverlies er wordt 
teruggedrongen tot nul in 2020;

14. is van mening dat met de gebouwen 
van de Europese instellingen en 
agentschappen een voorbeeld moet 
worden gesteld door ze zo uit te rusten dat 
het energieverlies er wordt teruggedrongen 
tot nul in 2020;

Or.en

Amendement 204
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door hun gebouwen zo uit te 
rusten dat het energieverlies er wordt 
teruggedrongen tot nul in 2020;

14. is van mening dat de EU-instellingen 
een voorbeeld moeten stellen door hun 
gebouwen zo uit te rusten dat het 
energieverlies er wordt teruggedrongen tot 
nul in 2020;

Or.en

Amendement 205
Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door hun gebouwen zo uit te 
rusten dat het energieverlies er wordt 
teruggedrongen tot nul in 2020;

14. is van mening dat het Europees 
Parlement en de Commissie een voorbeeld 
moeten stellen door hun gebouwen zo uit te 
rusten dat het energieverlies er wordt 
teruggedrongen tot nul in 2018;

Or.en
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Amendement 206
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zowel de renovatie van bestaande 
gebouwen als de energie-efficiëntie van 
nieuwe gebouwen te bevorderen, en meer 
nadruk te leggen op opknaptechnieken, 
die voordeliger zijn, terwijl er een hoog 
niveau van energiebesparing mee kan 
worden gegarandeerd;

Or.en

Amendement 207
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de Commissie op meer 
inspanningen te leveren om onderwijs en 
opleiding in de hele waardeketen van 
gebouwen te verbeteren, met name in 
kmo's, waardoor er lokaal groene banen 
kunnen worden gecreëerd terwijl de 
ambitieuze uitvoering van energie-
efficiëntie wordt vergemakkelijkt; dit is 
met name belangrijk om ingrijpende 
renovaties kosteneffectiever te maken en 
om de vereisten op het vlak van "bijna-
nulenergiegebouwen", die zijn 
opgenomen in de richtlijn inzake de 
energieprestatie van gebouwen, na te 
komen;

Or.en
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Amendement 208
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt op dat hoewel de markt voor 
leveranciers van energiediensten (ESCO) 
veel potentieel heeft als een "win-win"-
uitvoeringsmechanisme voor 
energiebesparingen in gebouwen en de 
woonsector, bijkomende initiële steun, 
begeleiding en gepaste financiële 
stimulansen nodig zijn om deze markt op 
gang te brengen;

Or.en

Amendement 209
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt aan op de verplichte 
oprichting in de lidstaten van energie-
efficiëntiefondsen die de 
overheidsfinanciering samenbrengen en 
die moeten worden ontworpen en beheerd 
zodat ze als hefboom dienen voor 
particuliere financiering, die wordt 
gestuurd in de richting van waar er een 
tekort is aan investeringen;

Or.en
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Amendement 210
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. vraagt de Commissie een EU-
strategie te ontwikkelen voor een 
wijdverspreide uitvoering van diepgaande 
renovaties van het bestaande 
woningbestand, waarbij zowel energie-
efficiëntie als hernieuwbare energie aan 
bod moeten komen;

Or.en

Amendement 211
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. spoort de lidstaten aan de 
vervanging te bevorderen van bestaande 
inefficiënte gebouwen die niet tot het 
erfgoed behoren, wanneer renovatie niet 
duurzaam of kosteneffectief zou zijn;

Or.en


