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Amendement 1
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat op grond van de 
scenario's van het IEA de wereldwijde 
energiegerelateerde reductie van 
koolstofemissies tegen 2035 
waarschijnlijk met 21% is gestegen ten 
opzichte van het niveau van 2008 indien 
landen hun toezeggingen in het kader van 
het Akkoord van Kopenhagen slechts op 
een behoedzame wijze gestand doen, 
waardoor een beperking van de 
opwarming van de aarde tot 2% 
onmogelijk zou zijn; overwegende dat 
niet-OESO-landen vermoedelijk 
verantwoordelijk zijn voor de totale 
verwachte toename van de wereldwijde 
emissies1,
1 Verslag van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) van 9 november 2010, 
getiteld "World Energy Outlook 2010".

Or. en

Amendement 2
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de EU op grond 
van de cijfers van het IEA 
verantwoordelijk is voor slechts 13% van 
de wereldwijde CO2-emissies,

Or. en
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Amendement 3
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de ETS-
regeling op grond van de ETS-richtlijn de 
beperkingen van broeikasgasemissies op 
een kosteneffectieve en economische 
doelgerichte wijze bevorderen,

Or. en

Amendement 4
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Deel 1 (nieuw) (vóór paragraaf 1) 

Ontwerpadvies Amendement

Aspecten op het gebied van het industrieel 
beleid

Or. en

Amendement 5
Yannick Jadot, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische crisis 
heeft geleid tot een enorme afname van de 
industriële productiecapaciteit en tot een 
teruggang van de economische groei en 
werkgelegenheidsverplaatsing; wijst erop 
dat een verlies van bbp als een kostenpost 
op zich moet worden beschouwd,
waardoor het investeringspotentieel van de 
industrie gevaar kan lopen; waarschuwt 
tegen de algemene conclusie dat de 
economische crisis de beperking van 

1 benadrukt dat de economische crisis 
heeft geleid tot een belangrijke afname van 
de industriële productie en tot een 
teruggang van de economische groei en de 
werkgelegenheid waardoor het 
investeringspotentieel van de industrie 
gevaar kan lopen; benadrukt echter ook 
dat de vereiste investeringen om de 
doelstelling qua broeikasgasemissies van 
20% te realiseren, eveneens zijn beperkt, 
en merkt op dat installaties profijt hebben 
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emissies goedkoper heeft gemaakt; van een overschot aan emissierechten met 
een marktwaarde van miljarden euro's;

Or. en

Amendement 6
Lena Ek, Fiona Hall namens de ALDE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische crisis 
heeft geleid tot een enorme afname van de 
industriële productiecapaciteit en tot een 
teruggang van de economische groei en 
werkgelegenheidsverplaatsing; wijst erop 
dat een verlies van bbp als een kostenpost 
op zich moet worden beschouwd, 
waardoor het investeringspotentieel van 
de industrie gevaar kan lopen; 
waarschuwt tegen de algemene conclusie 
dat de economische crisis de beperking van 
emissies goedkoper heeft gemaakt;

1. benadrukt dat de economische crisis 
weliswaar heeft geleid tot een teruggang 
van de industriële productiecapaciteit, van 
de economische groei en tot werkloosheid,
maar dat de economische crisis de 
beperking van emissies goedkoper heeft 
gemaakt;

Or. en

Amendement 7
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische crisis 
heeft geleid tot een enorme afname van de 
industriële productiecapaciteit en tot een 
teruggang van de economische groei en 
werkgelegenheidsverplaatsing; wijst erop 
dat een verlies van bbp als een kostenpost 
op zich moet worden beschouwd, 
waardoor het investeringspotentieel van 
de industrie gevaar kan lopen; 
waarschuwt tegen de algemene conclusie 
dat de economische crisis de beperking 
van emissies goedkoper heeft gemaakt;

1. benadrukt dat de economische crisis 
heeft geleid tot een enorme afname van de 
industriële productiecapaciteit en tot een 
teruggang van de economische groei en 
werkgelegenheidsverplaatsing; wijst erop 
dat de corresponderende beperking van 
emissies niet geïnterpreteerd mag worden 
als een signaal dat de EU op koers ligt om 
de doelstelling op het gebied van de 
beperking van emissies te realiseren;
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Or. en

Amendement 8
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische crisis 
heeft geleid tot een enorme afname van de 
industriële productiecapaciteit en tot een 
teruggang van de economische groei en
werkgelegenheidsverplaatsing; wijst erop 
dat een verlies van bbp als een kostenpost 
op zich moet worden beschouwd, waardoor 
het investeringspotentieel van de industrie 
gevaar kan lopen; waarschuwt tegen de 
algemene conclusie dat de economische 
crisis de beperking van emissies goedkoper 
heeft gemaakt;

1. benadrukt dat de economische crisis 
heeft geleid tot een enorme afname van de 
industriële productiecapaciteit en tot een 
teruggang van de economische groei,
werkgelegenheidsverplaatsing en het 
verlies van een groot aantal banen; wijst 
erop dat een verlies van bbp als een 
kostenpost op zich moet worden 
beschouwd, waardoor het 
investeringspotentieel van de industrie 
gevaar kan lopen; stelt dat er niet 
algemeen van kan worden uitgegaan dat 
de economische crisis de beperking van 
emissies goedkoper heeft gemaakt;

Or. de

Amendement 9
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische crisis 
heeft geleid tot een enorme afname van de 
industriële productiecapaciteit en tot een 
teruggang van de economische groei en 
werkgelegenheidsverplaatsing; wijst erop 
dat een verlies van bbp als een kostenpost 
op zich moet worden beschouwd, waardoor 
het investeringspotentieel van de industrie 
gevaar kan lopen; waarschuwt tegen de 
algemene conclusie dat de economische 
crisis de beperking van emissies goedkoper
heeft gemaakt;

1. benadrukt dat de economische crisis 
heeft geleid tot een enorme afname van de 
industriële productiecapaciteit en tot een 
teruggang van de economische groei en 
werkgelegenheidsverplaatsing; wijst erop 
dat een verlies van bbp als een kostenpost 
op zich moet worden beschouwd, waardoor 
het investeringspotentieel van de industrie 
gevaar kan lopen; benadrukt daarnaast dat
de crisis, in vergelijking met een business-
as-usual-scenario, tot een beperking van 
emissies en tot een vermindering van het 
energieverbruik heeft geleid;
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Or. en

Amendement 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische crisis 
heeft geleid tot een enorme afname van de 
industriële productiecapaciteit en tot een 
teruggang van de economische groei en 
werkgelegenheidsverplaatsing; wijst erop 
dat een verlies van bbp als een kostenpost 
op zich moet worden beschouwd, waardoor 
het investeringspotentieel van de industrie 
gevaar kan lopen; waarschuwt tegen de 
algemene conclusie dat de economische 
crisis de beperking van emissies goedkoper 
heeft gemaakt;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en

Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat China koploper is 
bij het installeren van windenergieparken, 
dat de Chinese en Indiase producenten 
van turbines voor windmolens bij de 
eerste tien horen en dat China en Taiwan 
momenteel wereldwijd de meerderheid 
van de zonnepanelen maken; roept de 
Commissie en de lidstaten op om in de EU 
maatregelen te nemen voor ontwikkeling 
en eco-efficiënte productie van deze 
technologie en andere innovatieve 
technologieën, die nodig zijn voor het 
bereiken van de ambitieuze doelstellingen 
met betrekking tot het reduceren van 
broeikasgasemissies;
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Or. ro

Amendement 12
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat er, volgens de informatie 
die is ontvangen uit verschillende 
industriële sectoren, duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de bestaande 
maatregelen van het EU-klimaatbeleid, 
zoals het ET-systeem, al tot een 
verplaatsing van de productie leiden, en is 
bezorgd dat hogere koolstofprijzen deze 
trend zouden verergeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 13
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat er, volgens de informatie 
die is ontvangen uit verschillende 
industriële sectoren, duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de bestaande 
maatregelen van het EU-klimaatbeleid, 
zoals het ET-systeem, al tot een 
verplaatsing van de productie leiden, en is 
bezorgd dat hogere koolstofprijzen deze 
trend zouden verergeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 14
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat er, volgens de informatie 
die is ontvangen uit verschillende 
industriële sectoren, duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de bestaande 
maatregelen van het EU-klimaatbeleid, 
zoals het ET-systeem, al tot een 
verplaatsing van de productie leiden, en is 
bezorgd dat hogere koolstofprijzen deze 
trend zouden verergeren;

Schrappen

Or. de

Amendement 15
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat er, volgens de informatie 
die is ontvangen uit verschillende 
industriële sectoren, duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de bestaande 
maatregelen van het EU-klimaatbeleid, 
zoals het ET-systeem, al tot een 
verplaatsing van de productie leiden, en is 
bezorgd dat hogere koolstofprijzen deze 
trend zouden verergeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat er, volgens de informatie 
die is ontvangen uit verschillende 
industriële sectoren, duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de bestaande 
maatregelen van het EU-klimaatbeleid, 
zoals het ET-systeem, al tot een 

Schrappen
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verplaatsing van de productie leiden, en is 
bezorgd dat hogere koolstofprijzen deze 
trend zouden verergeren;

Or. en

Amendement 17
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat er, volgens de informatie 
die is ontvangen uit verschillende 
industriële sectoren, duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de bestaande 
maatregelen van het EU-klimaatbeleid, 
zoals het ET-systeem, al tot een 
verplaatsing van de productie leiden, en is 
bezorgd dat hogere koolstofprijzen deze 
trend zouden verergeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat er, volgens de informatie 
die is ontvangen uit verschillende 
industriële sectoren, duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de bestaande 
maatregelen van het EU-klimaatbeleid, 
zoals het ET-systeem, al tot een 
verplaatsing van de productie leiden, en is 
bezorgd dat hogere koolstofprijzen deze 
trend zouden verergeren;

2. merkt op dat er, volgens de informatie 
die is ontvangen uit verschillende 
industriële sectoren, duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de bestaande 
maatregelen van het EU-klimaatbeleid, 
zoals het ET-systeem, al tot een 
verplaatsing van de productie leiden, en is 
bezorgd dat hogere koolstofprijzen deze 
trend zouden verergeren in het bijzonder 
in de lidstaten die een recessie doormaken 
en strenge economische 
stabiliseringsprogramma's toepassen;

Or. el
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Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het ET-systeem 
inefficiënt is gebleken in het stimuleren 
van emissiereductie en roept de 
Commissie en de lidstaten op om nieuwe 
instrumenten te bestuderen en te 
introduceren, waarmee de ontwikkeling 
van de ecologische industrie wordt 
aangemoedigd naast een groei van de 
energie-efficiëntie en een efficiënt 
gebruik van grondstoffen;

Or. ro

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. roept de Commissie op om de EU-
richtlijn inzake het ET-systeem te herzien, 
die deel uitmaakt van het Europa 2020-
maatregelenpakket voor energie en 
klimaatverandering dat in december 2008 
is overeengekomen, met het oog op 
realisatie in 2020 van een vermindering 
met 20% van de broeikasgasemissies ten 
opzichte van het niveau van 1990;

Or. ro

Amendement 21
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Deel 2 (nieuw) (vóór paragraaf 3) 
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Ontwerpadvies Amendement

Aspecten op het gebied van het 
energiebeleid

Or. en

Amendement 22
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is het eens met de veronderstelling van 
de Commissie en van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat uitstel van 
investeringen in energietechnologieën met 
een laag koolstofverbruik zou leiden tot 
hogere kosten in een later stadium; is van 
mening dat de EU, als zij wil voldoen aan 
het langetermijndoel voor 2050 zoals 
opnieuw bevestigd door de Europese Raad 
op 4 februari 2011, haar inspanningen zou 
moeten versnellen na het realiseren van een 
reductie van emissies met 20% in 2020; is 
daarom verheugd over het voornemen van 
de Commissie om trajecten op te stellen
die bedoeld zijn om 
langetermijndoelstellingen zo 
kostenefficiënt mogelijk te realiseren;

3. is het eens met de veronderstelling van 
de Commissie en van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat uitstel van 
investeringen in energietechnologieën met 
een laag koolstofverbruik zou leiden tot 
hogere kosten in een later stadium; neemt 
kennis van de gezamenlijke verklaring 
van de CEO's van toonaangevende 
Europese nutsbedrijven waarin de EU 
wordt opgeroepen te streven naar de 
doelstelling van 25% reductie; is van 
mening dat de EU, als zij wil voldoen aan 
het langetermijndoel voor 2050 van 
reducties in de EU tussen de 80 en 95%, 
zoals overeengekomen door de Europese 
Raad en bevestigd in de routekaart van de 
Commissie op weg naar een koolstofarme 
economie in 2050, haar inspanningen zou 
moeten versnellen na het realiseren van een 
minimale reductie van 25% van de EU-
emissies in 2020; verzoekt de Commissie 
daarom een voorstel in te dienen voor 
bindende reductiedoelstellingen voor de 
periode na 2020 in overeenstemming met 
de trajecten zoals gepresenteerd in de 
routekaart van de Commissie op weg naar 
een koolstofarme economie in 2050 die 
bedoeld zijn om langetermijndoelstellingen 
zo kostenefficiënt mogelijk te realiseren;

Or. en
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Amendement 23
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is het eens met de veronderstelling van 
de Commissie en van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat uitstel van 
investeringen in energietechnologieën met 
een laag koolstofverbruik zou leiden tot 
hogere kosten in een later stadium; is van 
mening dat de EU, als zij wil voldoen aan 
het langetermijndoel voor 2050 zoals 
opnieuw bevestigd door de Europese Raad 
op 4 februari 2011, haar inspanningen zou 
moeten versnellen na het realiseren van
een reductie van emissies met 20% in 
2020; is daarom verheugd over het 
voornemen van de Commissie om trajecten 
op te stellen die bedoeld zijn om 
langetermijndoelstellingen zo 
kostenefficiënt mogelijk te realiseren;

3. is het eens met de veronderstelling van 
de Commissie en van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat uitstel van 
investeringen in emissiereducties zou 
leiden tot hogere kosten in een later 
stadium; vestigt de aandacht op studies 
waaruit blijkt dat de EU, als zij op 
kosteneffectieve wijze wil voldoen aan het 
langetermijndoel voor 2050 zoals opnieuw 
bevestigd door de Europese Raad op 
4 februari 2011, daarin niet zal slagen als 
zij in 2020 slechts een reductie van 
emissies met 20% heeft gerealiseerd; is 
daarom verheugd over het voornemen van 
de Commissie om trajecten op te stellen die 
bedoeld zijn om langetermijndoelstellingen 
met onmiddellijke ingang zo 
kostenefficiënt mogelijk te realiseren;

Or. en

Amendement 24
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is het eens met de veronderstelling van 
de Commissie en van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat uitstel van 
investeringen in energietechnologieën met 
een laag koolstofverbruik zou leiden tot 
hogere kosten in een later stadium; is van 
mening dat de EU, als zij wil voldoen aan 
het langetermijndoel voor 2050 zoals 
opnieuw bevestigd door de Europese Raad 
op 4 februari 2011, haar inspanningen zou 
moeten versnellen na het realiseren van een 
reductie van emissies met 20% in 2020; is 

3. is het eens met de veronderstelling van 
de Commissie en van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat elk uitstel van 
investeringen in beperking van de 
koolstofuitstoot zou leiden tot hogere 
kosten in een later stadium; is van mening 
dat de EU, als zij wil voldoen aan het 
langetermijndoel voor 2050 zoals opnieuw 
bevestigd door de Europese Raad op 
4 februari 2011, haar inspanningen zou 
moeten versnellen na het realiseren van een 
reductie van emissies met 20% in 2020; is 
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daarom verheugd over het voornemen van 
de Commissie om trajecten op te stellen die 
bedoeld zijn om langetermijndoelstellingen 
zo kostenefficiënt mogelijk te realiseren;

daarom verheugd over het voornemen van 
de Commissie om trajecten op te stellen die 
bedoeld zijn om langetermijndoelstellingen 
zo kostenefficiënt mogelijk te realiseren;

Or. de

Amendement 25
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is het eens met de veronderstelling van 
de Commissie en van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat uitstel van 
investeringen in energietechnologieën met 
een laag koolstofverbruik zou leiden tot 
hogere kosten in een later stadium; is van 
mening dat de EU, als zij wil voldoen aan 
het langetermijndoel voor 2050 zoals 
opnieuw bevestigd door de Europese Raad 
op 4 februari 2011, haar inspanningen zou 
moeten versnellen na het realiseren van 
een reductie van emissies met 20% in 
2020; is daarom verheugd over het 
voornemen van de Commissie om trajecten 
op te stellen die bedoeld zijn om 
langetermijndoelstellingen zo 
kostenefficiënt mogelijk te realiseren;

3. is het eens met de veronderstelling van 
de Commissie en van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat uitstel van 
investeringen in energietechnologieën met 
een laag koolstofverbruik zou leiden tot 
hogere kosten in een later stadium; is van 
mening dat de EU, als zij wil voldoen aan 
het langetermijndoel voor 2050 zoals 
opnieuw bevestigd door de Europese Raad 
op 4 februari 2011, haar inspanningen zou 
moeten versnellen; is daarom verheugd 
over het voornemen van de Commissie om 
trajecten op te stellen die bedoeld zijn om 
langetermijndoelstellingen zo 
kostenefficiënt mogelijk te realiseren;

Or. en

Amendement 26
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is het eens met de veronderstelling van 
de Commissie en van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat uitstel van 
investeringen in energietechnologieën met 
een laag koolstofverbruik zou leiden tot 

3. is het eens met de veronderstelling van 
de Commissie en van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat uitstel van 
investeringen in energietechnologieën met 
een laag koolstofverbruik zou leiden tot 
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hogere kosten in een later stadium; is van 
mening dat de EU, als zij wil voldoen aan 
het langetermijndoel voor 2050 zoals 
opnieuw bevestigd door de Europese Raad 
op 4 februari 2011, haar inspanningen zou 
moeten versnellen na het realiseren van een 
reductie van emissies met 20% in 2020; is 
daarom verheugd over het voornemen van 
de Commissie om trajecten op te stellen die 
bedoeld zijn om langetermijndoelstellingen 
zo kostenefficiënt mogelijk te realiseren;

hogere kosten in een later stadium; is van 
mening dat de EU, als zij wil voldoen aan 
het langetermijndoel voor 2050 zoals 
opnieuw bevestigd door de Europese Raad 
op 4 februari 2011, haar inspanningen zou 
moeten versnellen na het realiseren van een 
reductie van emissies met 20% in 2020; is 
daarom verheugd over het voornemen van 
de Commissie om trajecten op te stellen die 
bedoeld zijn om langetermijndoelstellingen 
zo kostenefficiënt en kosteneffectief
mogelijk te realiseren;

Or. en

Amendement 27
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. Merkt op dat een beperking van de 
broeikasgasemissies van 25% in 2020 
volgens de mededeling van de Commissie 
getiteld een"Routekaart voor een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050" (COM(2011)0112) de meest 
kostenefficiënte doelstelling is, en dat deze 
gerealiseerd kan worden door de 
doelstelling om de energie-efficiëntie met 
20% te verbeteren, volledig ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Amendement 28
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. maakt zich grote zorgen dat de EU 
achterloopt bij het realiseren van de doelen 
om het energieverbruik met 20% terug te 

4. maakt zich grote zorgen dat de EU 
achterloopt bij het realiseren van de doelen 
om het energieverbruik met 20% terug te 
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dringen in vergelijking met de 
voorspellingen voor 2020, doordat het bij 
een deel van de lidstaten ontbreekt aan 
inzet en ambitie;

dringen in vergelijking met de 
voorspellingen voor 2020, doordat het bij 
een deel van de lidstaten ontbreekt aan 
inzet en ambitie; geeft zijn volledige steun 
aan de conclusies in de recente 
mededelingen van de Commissie getiteld 
"Energie-efficiëntieplan 2011"
(COM(2011)0109) en een "Routekaart 
voor een concurrerende koolstofarme 
economie in 2050" (COM(2011)0112), dat 
beleidsmaatregelen op het gebied van de 
energie-efficiëntie essentieel zijn voor een 
verdere beperking van de 
koolstofemissies; betreurt het feit dat er 
aan energie-efficiëntie geen hogere 
prioriteit is gegeven in het kader van de 
discussies van de Europese Raad op 4 
februari 2011 over energieprioriteiten;

Or. en

Amendement 29
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. maakt zich grote zorgen dat de EU 
achterloopt bij het realiseren van de doelen 
om het energieverbruik met 20% terug te
dringen in vergelijking met de 
voorspellingen voor 2020, doordat het bij 
een deel van de lidstaten ontbreekt aan 
inzet en ambitie;

4. maakt zich grote zorgen dat de EU 
achterloopt bij het realiseren van de doelen 
om de energie-efficiëntie met 20% te 
verhogen in vergelijking met de 
voorspellingen voor 2020, doordat het bij 
een deel van de lidstaten ontbreekt aan 
inzet en ambitie; stelt dat een verhoging 
van de efficiëntie met 20% niet 
tegelijkertijd een dermate sterke afname 
betekent van het energieverbruik per 
capita;

Or. pl

Amendement 30
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies Amendement

4. maakt zich grote zorgen dat de EU 
achterloopt bij het realiseren van de doelen 
om het energieverbruik met 20% terug te 
dringen in vergelijking met de 
voorspellingen voor 2020, doordat het bij 
een deel van de lidstaten ontbreekt aan 
inzet en ambitie;

4. maakt zich grote zorgen dat de EU 
achterloopt bij het realiseren van de doelen 
om het energieverbruik met 20% terug te 
dringen in vergelijking met de 
voorspellingen voor 2020, doordat het bij 
de lidstaten ontbreekt aan inzet en ambitie;
is van mening dat bindende maatregelen 
op het gebied van de energie-efficiëntie 
aangevuld moeten worden met een 
bindende doelstelling voor energie-
efficiëntie van minimaal 20% in 2020;

Or. en

Amendement 31
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. maakt zich grote zorgen dat de EU 
achterloopt bij het realiseren van de doelen 
om het energieverbruik met 20% terug te 
dringen in vergelijking met de 
voorspellingen voor 2020, doordat het bij 
een deel van de lidstaten ontbreekt aan 
inzet en ambitie;

4. maakt zich grote zorgen dat de EU 
achterloopt bij het realiseren van de doelen 
om het energieverbruik met 20% terug te 
dringen in vergelijking met de 
voorspellingen voor 2020, doordat het bij 
de lidstaten ontbreekt aan inzet en ambitie 
en de doelstelling geen bindend karakter 
heeft;

Or. en

Amendement 32
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. maakt zich grote zorgen dat de EU 
achterloopt bij het realiseren van de doelen 
om het energieverbruik met 20% terug te 
dringen in vergelijking met de 
voorspellingen voor 2020, doordat het bij 

4. maakt zich grote zorgen dat de EU 
achterloopt bij het realiseren van de doelen 
om het energieverbruik met 20% terug te 
dringen in vergelijking met de 
voorspellingen voor 2020, doordat het bij 
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een deel van de lidstaten ontbreekt aan 
inzet en ambitie;

de Commissie en de lidstaten ontbreekt aan 
inzet en ambitie;

Or. en

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de EU en de lidstaten 
onvoldoende hebben geïnvesteerd in 
maatregelen voor de reductie van CO2-
emissies en voor een hogere energie-
efficiëntie in de sector bouw van 
gebouwen en de vervoerssector; roept de 
Commissie en de lidstaten op om meer 
financiering te verlenen aan maatregelen 
voor een hogere energie-efficiëntie van 
gebouwen en stadsverwarming, zowel in 
het huidige financiële kader als in het 
toekomstige financiële perspectief;

Or. ro

Amendement 34
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op om investeringen in pan-Europese 
intelligente elektriciteitsnetwerken als 
prioriteit te beschouwen teneinde de 
vervuilende emissies van de 
vervoerssector terug te dringen; deze 
netwerken moeten in staat zijn op lokaal 
en regionaal niveau uit herbruikbare 
bronnen geproduceerde energie over te 
nemen en bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de nodige infrastructuur 
voor het gebruik van elektrische 
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voertuigen;

Or. ro

Amendement 35
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst erop dat de huidige 
doelstelling van 20% is gebaseerd op een 
bijdrage van nucleaire energie in de 
energiemix van een aantal lidstaten; 
verwelkomt de beslissing van de 
Commissie om de kerncentrales in de EU 
aan stresstesten te onderwerpen, zodat er 
maatregelen kunnen worden aangenomen 
voor het waarborgen van de veiligheid 
van deze centrales. Is van mening dat de 
beslissing van een aantal lidstaten om 
bepaalde bestaande nucleaire reactoren te 
sluiten en de groei van de investeringen 
voor de bouw van nieuwe kerncentrales 
een aantal lidstaten ertoe zou kunnen 
bewegen de nationale maatregelen voor 
het bereiken van de huidige doelstelling 
van 20% te herzien;

Or. ro

Amendement 36
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt het feit dat de EU op de 
goede weg is om de doelstellingen voor 
2020 op het gebied van duurzame energie 
te realiseren;

5. verwelkomt het feit dat de EU, volgens 
de onlangs ingediende nationale 
actieplannen voor hernieuwbare energie, 
op de goede weg is om de doelstellingen 
voor 2020 op het gebied van duurzame 
energie te realiseren; waarschut dat de 
concrete verwezenlijking van die 
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doelstellingen afhankelijk is van een 
strikte uitvoering van die actieplannen en 
roept de Commissie derhalve op om die 
uitvoering nauwlettend te volgen en waar 
nodig corrigerende maatregelen te 
nemen; is bezorgd over een mogelijke 
daling van de toekomstige investeringen 
in hernieuwbare energie als gevolg van 
een onstabiele investeringsomgeving voor 
de periode na 2020;

Or. en

Amendement 37
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt het feit dat de EU op de 
goede weg is om de doelstellingen voor 
2020 op het gebied van duurzame energie 
te realiseren;

5. verwelkomt het feit dat de EU op de 
goede weg is om de doelstellingen voor 
2020 op het gebied van duurzame energie 
te realiseren die volgens de Commissie 
zelfs overtroffen kunnen worden indien de 
lidstaten hun nationale plannen voor 
hernieuwbare energie integraal uitvoeren 
en indien de benodigde 
financieringsinstrumenten ter 
beschikking worden gesteld; benadrukt 
dat het niettemin noodzakelijk is om de 
hernieuwbare energie beter in de 
Europese interne markt te integreren;

Or. en

Amendement 38
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt het feit dat de EU op de 
goede weg is om de doelstellingen voor 
2020 op het gebied van duurzame energie 

5. dringt erop aan dat de EU meer 
inspanningen levert om het aandeel van 
hernieuwbare energie op het gebied van
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te realiseren; elektriciteit tegen 2020 te verhogen tot 
40% en het kader voor intelligente 
netwerken tot stand brengt om een 
toenemend gedecentraliseerde opwekking 
van energie te garanderen; beklemtoont 
dat daarvoor meer moet worden 
geïnvesteerd in 
energie-infrastructuurprojecten;

Or. de

Amendement 39
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt het feit dat de EU op de 
goede weg is om de doelstellingen voor 
2020 op het gebied van duurzame energie 
te realiseren;

5. verwelkomt het feit dat de EU op de 
goede weg is om de doelstellingen voor 
2020 op het gebied van duurzame energie 
te realiseren, maar benadrukt dat de 
Commissie de concrete uitvoering van de 
nationale plannen op de voet moet volgen 
ten einde te waarborgen dat de geplande 
vooruitgang ook daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd;

Or. en

Amendement 40
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt het feit dat de EU op de 
goede weg is om de doelstellingen voor 
2020 op het gebied van duurzame energie 
te realiseren;

5. verwelkomt het feit dat de EU op de 
goede weg is om de doelstellingen voor 
2020 op het gebied van duurzame energie 
te realiseren; merkt op dat er meer 
inspanningen noodzakelijk zijn om een 
efficiënte, grootschalige toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen te 
realiseren met het oog op een meer 
concurrerende en geïntegreerde 
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energiemarkt in de EU;

Or. en

Amendement 41
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt het feit dat de EU op de 
goede weg is om de doelstellingen voor 
2020 op het gebied van duurzame energie 
te realiseren;

5. verwelkomt het feit dat de EU op de 
goede weg is om de doelstellingen voor 
2020 op het gebied van duurzame energie 
te realiseren; verzoekt om de wettelijk 
bindende doelstelling voor duurzame 
energie te verhogen van 20% tot 30% in 
2020 en tot 45% in 2030;

Or. en

Amendement 42
Marisa Matias, Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5.verwelkomt het feit dat de EU op de
goede weg is om de doelstellingen voor 
2020 op het gebied van duurzame energie 
te realiseren;

5. verwelkomt het feit dat de EU op koers
blijft om de doelstellingen voor 2020 op 
het gebied van duurzame energie te 
realiseren; wijst er echter op dat deze 
doelstellingen meer gericht moeten zijn op 
energie-efficiëntie en energiebesparingen;

Or. en

Amendement 43
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de EU vanwege de 
omvangrijke barrières en papieren 
rompslomp weinig 
energiebesparingsmaatregelen neemt; 
roept op om doelen voor het gebruik van 
hernieuwbare energie vast te stellen, 
energiezuinige producten aan te wijzen en 
normen voor transportmiddelen vast te 
stellen, alsmede groene aanbestedingen te 
stimuleren;

Or. lt

Amendement 44
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt dat de EU te weinig 
investeert in koolstofvrije en koolstofarme 
technologieën, met uitzondering van 
kernenergie, hoewel Europese bedrijven 
op dit vlak toonaangevend zijn en ook op 
steun hebben gerekend;

Or. de

Amendement 45
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de belangrijke rol van slimme 
netten en slimme meters bij het integreren 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; 
verwelkomt het werk dat is gedaan door de 
taskforce slimme meters en vraagt de 
Commissie zo snel mogelijk met een aantal 
aanbevelingen te komen;

6. benadrukt de belangrijke rol van slimme 
netten en slimme meters bij het integreren 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; 
verwelkomt het werk dat is gedaan door de 
taskforce slimme meters en vraagt de 
Commissie zo snel mogelijk met een aantal 
aanbevelingen te komen; roept de oproep 
van het Parlement in herinnering om een 



PE460.884v01-00 24/94 AM\860842NL.doc

NL

beleidsdoelstelling te hanteren op basis 
waarvan 50% van de huishoudens in 
Europa in 2015 is voorzien van slimme 
meters1;
1 Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 
2010 over een nieuwe digitale agenda voor 
Europa: 2015.eu (2009/2225(INI)).

Or. en

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de belangrijke rol van slimme 
netten en slimme meters bij het integreren 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; 
verwelkomt het werk dat is gedaan door de 
taskforce slimme meters en vraagt de 
Commissie zo snel mogelijk met een aantal 
aanbevelingen te komen;

6. benadrukt de belangrijke rol van slimme 
netten en slimme meters bij het integreren 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; 
verwelkomt het werk dat is gedaan door de 
taskforce slimme meters en 
standaardisatiemandaat 441van 12 maart 
2009, verleend aan CEN, CENELEC en 
ETSI inzake meetinstrumenten voor het 
ontwikkelen van een open infrastructuur, 
en vraagt de Commissie zo snel mogelijk 
met een aantal aanbevelingen te komen;

Or. ro

Amendement 47
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de belangrijke rol van slimme 
netten en slimme meters bij het integreren 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; 
verwelkomt het werk dat is gedaan door de 
taskforce slimme meters en vraagt de 
Commissie zo snel mogelijk met een aantal 
aanbevelingen te komen;

6. benadrukt de belangrijke rol van slimme 
netten en slimme meters bij het integreren 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; 
verwelkomt het werk dat is gedaan door de 
taskforce slimme meters en vraagt de 
Commissie zo snel mogelijk met een aantal 
aanbevelingen te komen om deze volledig 
te kunnen benutten, en daarbij de 
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klemtoon te leggen op de ontwikkeling 
van normen en op het 
energiebesparingspotentieel van slimme 
meters;

Or. el

Amendement 48
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de belangrijke rol van slimme 
netten en slimme meters bij het integreren 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; 
verwelkomt het werk dat is gedaan door de 
taskforce slimme meters en vraagt de 
Commissie zo snel mogelijk met een aantal 
aanbevelingen te komen;

6. benadrukt de belangrijke rol van slimme 
netten en slimme meters bij het integreren 
van elektriciteit uit verschillende bronnen, 
waaronder hernieuwbare bronnen; 
verwelkomt het werk dat is gedaan door de 
taskforce slimme meters en vraagt de 
Commissie zo snel mogelijk met een aantal 
aanbevelingen te komen;

Or. pl

Amendement 49
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de belangrijke rol van slimme 
netten en slimme meters bij het integreren 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; 
verwelkomt het werk dat is gedaan door de 
taskforce slimme meters en vraagt de 
Commissie zo snel mogelijk met een aantal 
aanbevelingen te komen;

6. benadrukt de belangrijke rol van slimme 
netten en slimme meters bij het integreren 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; 
verwelkomt het werk dat is gedaan door de 
taskforce slimme meters en vraagt de 
Commissie zo snel mogelijk met een aantal 
aanbevelingen en wetgevingsvoorstellen te 
komen;

Or. en
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Amendement 50
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de ICT de 
transportmogelijkheden over de weg kan 
verbeteren en ook een grotere rol kan 
spelen met het oog op veiligere, slimmere 
en groenere auto's in Europa; benadrukt 
nogmaals de rol van de digitale agenda, in 
welk kader de prioriteit moet uitgaan naar 
het ecologische potentieel van slimme 
auto's en slimme wegen, evenals naar 
O&O-proefprojecten op het gebied van 
V2V- en V2R-apparaten;

Or. en

Amendement 51
Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat er, zoals ook is 
benadrukt in de conclusies van de 
Europese Raad van 4 februari 2011, 
uiterlijk eind 2012 technische normen 
voor slimme netten moeten zijn 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 52
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt het urgente belang van 
een aanpassing van het ICT-
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standaardiseringsbeleid aan de 
marktontwikkelingen waarvoor 
interoperabiliteit onontbeerlijk is met het 
oog op de ondersteuning van het 
versnellen van de ontwikkeling van 
technische normen voor elektrische 
voertuigen en slimme netten en meters 
met het oog op de voltooiing ervan in 
2012;

Or. en

Amendement 53
Marisa Matias, Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het versnellen van 
vergunningsprocedures voor nieuwe 
infrastructuurprojecten een essentiële 
voorwaarde is om de Europese energie- en 
klimaatdoelstellingen op tijd te realiseren;

7. merkt op dat het versnellen van 
vergunningsprocedures voor nieuwe 
infrastructuurprojecten een essentiële 
voorwaarde is om de Europese energie- en 
klimaatdoelstellingen op tijd te realiseren;
benadrukt dat nieuwe 
infrastructuurprojecten moeten 
aansluiten bij de klimaat- en 
milieudoelstellingen en in 
overeenstemming moeten zijn met het 
energiebeleid van de EU op lange termijn;

Or. en

Amendement 54
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het versnellen van 
vergunningsprocedures voor nieuwe 
infrastructuurprojecten een essentiële 
voorwaarde is om de Europese energie- en 
klimaatdoelstellingen op tijd te realiseren;

7. merkt op dat het versnellen van 
vergunningsprocedures voor nieuwe 
infrastructuurprojecten met nadruk op 
innovatie en energie-efficiëntie een 
essentiële voorwaarde is om de Europese 
energie- en klimaatdoelstellingen op tijd te 
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realiseren;

Or. el

Amendement 55
Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het versnellen van 
vergunningsprocedures voor nieuwe 
infrastructuurprojecten een essentiële 
voorwaarde is om de Europese energie- en 
klimaatdoelstellingen op tijd te realiseren;

7. merkt op dat het versnellen van 
vergunningsprocedures en het aanboren 
van nieuwe financieringsbronnen voor 
nieuwe infrastructuurprojecten een 
essentiële voorwaarde is om de Europese 
energie- en klimaatdoelstellingen op tijd te 
realiseren;

Or. en

Amendement 56
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verwelkomt het akkoord over het 
gebruik van de niet-vastgelegde middelen 
van het Europees programma voor 
economisch herstel (energieprojecten) 
voor het ontwikkelen van specifieke 
financiële instrumenten ter ondersteuning 
van duurzame energie-initiatieven op 
lokaal en regionaal niveau; roept op om 
dit instrument grondig te evalueren met 
het oog op het beantwoorden van de vraag 
of een dergelijke financieringsvorm als 
model kan dienen voor toekomstige 
instrumenten ter financiering van 
investeringen in duurzame en 
koolstofarme toepassingen;

Or. en
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Amendement 57
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. betreurt het feit dat bepaalde 
landen, door energieprijzen te subsidiëren 
en geen beperkingen of quota toe te 
passen op CO2-emissies, relatieve 
voordelen genieten; benadrukt dat deze 
landen, omdat hun CO2-emissies niet 
worden beperkt en dus goedkoper zijn, 
mogelijk minder snel bereid zijn om zich 
aan te sluiten bij een multilaterale 
overeenkomst over klimaatverandering;

Or. en

Amendement 58
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Afdeling 3 (nieuw) (vóór paragraaf 8)

Ontwerpadvies Amendement

Aspecten op het gebied van onderzoek en 
innovatie

Or. en

Amendement 59
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat de doelstelling om 3% van 
het bbp aan onderzoek te besteden bestaat 
uit een private (2%) publieke (1%) 
uitgavenquote; merkt op dat er nog steeds 
specifieke problemen zijn bij het halen van 
de 3%-doelstelling, in het bijzonder op het 
gebied van private onderzoeksuitgaven; 

8. wijst erop dat de doelstelling om 3% van 
het bbp aan onderzoek te besteden bestaat 
uit een private (2%) publieke (1%) 
uitgavenquote; merkt op dat er nog steeds 
specifieke problemen zijn bij het halen van 
de 3%-doelstelling, in het bijzonder op het 
gebied van private onderzoeksuitgaven; 
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wijst erop dat het gebrek aan engagement 
op het gebied van de financiering van 
onderzoek een belemmering vormt voor 
het ontwikkelen van klimaatvriendelijke 
technologieën;

wijst erop dat het gebrek aan engagement 
op het gebied van de financiering van 
onderzoek een belemmering vormt voor 
het ontwikkelen van klimaatvriendelijke 
technologieën en dringt aan op de 
vaststelling van een verplicht tussentijds 
minimumdoel van 1,5% van het bbp voor 
de openbare en particuliere financiering 
van onderzoek;

Or. el

Amendement 60
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat de doelstelling om 3% van 
het bbp aan onderzoek te besteden bestaat 
uit een private (2%) publieke (1%) 
uitgavenquote; merkt op dat er nog steeds 
specifieke problemen zijn bij het halen van 
de 3%-doelstelling, in het bijzonder op het 
gebied van private onderzoeksuitgaven; 
wijst erop dat het gebrek aan engagement 
op het gebied van de financiering van 
onderzoek een belemmering vormt voor 
het ontwikkelen van klimaatvriendelijke 
technologieën;

8. wijst erop dat de politieke doelstelling 
van de Europa 2020-strategie om 3% van 
het bbp aan onderzoek te besteden bestaat 
uit een private (2%) publieke (1%) 
uitgavenquote; merkt op dat er nog steeds 
specifieke problemen zijn bij het halen van 
de 3%-doelstelling, in het bijzonder op het 
gebied van private onderzoeksuitgaven; 
wijst erop dat het gebrek aan engagement 
op het gebied van de financiering van 
onderzoek een belemmering vormt voor 
het ontwikkelen van klimaatvriendelijke 
technologieën met een hoge energie-
efficiëntie;

Or. pl

Amendement 61
Lena Ek namens de ALDE-Fractie
Fiona Hall, Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt het feit dat bepaalde landen, 
door energieprijzen te subsidiëren en geen 

Schrappen
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beperkingen of quota toe te passen op 
CO2-emissies, relatieve voordelen 
genieten; benadrukt dat deze landen, 
omdat hun CO2-emissies niet worden 
beperkt en dus goedkoper zijn, mogelijk 
minder snel bereid zijn om zich aan te 
sluiten bij een multilaterale overeenkomst 
over klimaatverandering;

Or. en

Amendement 62
Yannick Jadot, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt het feit dat bepaalde landen, 
door energieprijzen te subsidiëren en geen 
beperkingen of quota toe te passen op 
CO2-emissies, relatieve voordelen 
genieten; benadrukt dat deze landen, 
omdat hun CO2-emissies niet worden 
beperkt en dus goedkoper zijn, mogelijk 
minder snel bereid zijn om zich aan te 
sluiten bij een multilaterale overeenkomst 
over klimaatverandering;

Schrappen

Or. en

Amendement 63
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt het feit dat bepaalde landen, 
door energieprijzen te subsidiëren en geen 
beperkingen of quota toe te passen op 
CO2-emissies, relatieve voordelen 
genieten; benadrukt dat deze landen, 
omdat hun CO2-emissies niet worden 
beperkt en dus goedkoper zijn, mogelijk 
minder snel bereid zijn om zich aan te 

Schrappen
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sluiten bij een multilaterale overeenkomst 
over klimaatverandering;

Or. en

Amendement 64
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt het feit dat bepaalde landen, 
door energieprijzen te subsidiëren en geen 
beperkingen of quota toe te passen op 
CO2-emissies, relatieve voordelen
genieten; benadrukt dat deze landen, omdat
hun CO2-emissies niet worden beperkt en 
dus goedkoper zijn, mogelijk minder snel 
bereid zijn om zich aan te sluiten bij een 
multilaterale overeenkomst over 
klimaatverandering;

9. betreurt het feit dat bepaalde landen 
buiten de EU, door energieprijzen te 
subsidiëren en geen beperkingen of quota 
toe te passen op CO2-emissies, relatieve 
concurrentievoordelen genieten; 
benadrukt dat deze landen, doordat hun 
CO2-emissies niet worden beperkt en dus 
goedkoper zijn, mogelijk minder snel 
bereid zijn om zich aan te sluiten bij een 
wereldwijde multilaterale overeenkomst 
over de strijd tegen de opwarming van de 
aarde;

Or. pl

Amendement 65
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Lena Ek, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. roept op tot de toepassing van een 
algemeen beginsel dat de meest 
kosteneffectieve maatregelen om emissies 
terug te dringen als eerste genomen 
moeten worden;

10. roept op tot de toepassing van een 
algemeen beginsel dat de meest 
kosteneffectieve route door de EU gevolgd 
moet worden om haar klimaatdoelstelling 
op de lange termijn te verwezenlijken, 
waarbij gewaarborgd wordt dat 
veelbelovende innovatieve technologieën 
steun krijgen met het oog op een tijdige 
marktintroductie en dat investeringen 
worden voorkomen die de EU vastleggen 
op koolstofintensieve infrastructuren en 
installaties op de lange termijn;
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Or. en

Amendement 66
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. roept op tot de toepassing van een 
algemeen beginsel dat de meest 
kosteneffectieve maatregelen om emissies
terug te dringen als eerste genomen moeten 
worden;

10. roept op tot de toepassing van een 
algemeen beginsel dat de meest 
kosteneffectieve maatregelen om CO2-
emissies terug te dringen als eerste 
genomen moeten worden; de lidstaten 
moeten zich bij het stellen van hun 
prioriteiten met betrekking tot de 
chronologie van de maatregelen om deze 
emissies op hun grondgebied terug te 
dringen kunnen beroepen op het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. pl

Amendement 67
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. roept op tot de toepassing van een 
algemeen beginsel dat de meest 
kosteneffectieve maatregelen om emissies 
terug te dringen als eerste genomen 
moeten worden;

10. roept op tot de toepassing van een 
algemeen beginsel dat de EU zich inspant 
om zoveel mogelijk de meest 
kosteneffectieve maatregelen te nemen om 
emissies terug te dringen;

Or. de

Amendement 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

10 bis. roept in herinnering dat de 
doelstelling om in 2020 een reductie van 
30% te bewerkstelligen ten opzichte van 
1990 een overkoepelend en veelomvattend 
akkoord is voor de periode na 2012 
waaraan de voorwaarde is verbonden dat 
andere ontwikkelde landen zich 
vastleggen op vergelijkbare 
emissiebeperkingen en dat meer 
geavanceerde ontwikkelingslanden een 
passende bijdrage leveren op grond van 
hun eigen verantwoordelijkheden en 
respectieve mogelijkheden;

Or. en

Amendement 69
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is van mening dat vaststelling van 
de doelstelling om de broeikasgasemissies 
tot 2020 met 30% te reduceren ten 
opzichte van het niveau van 1990, alleen 
gerealiseerd moet worden indien er een 
nieuw post-Kyoto-akkoord wordt gesloten 
met krachtige doelstellingen en 
verplichtingen door alle ontwikkelde 
landen in de wereld;

Or. ro

Amendement 70
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Afdeling 4 (nieuw) (vóór paragraaf 11)

Ontwerpadvies Amendement

Maatregelen op energiegebied
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Or. en

Amendement 71
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. roept op om energiebesparing te maken 
tot een van de prioriteiten bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het 
realiseren van de EU-doelstelling voor 
energiebesparing van 20% in 2020 de EU 
in staat zou stellen haar 
emissiereductieverplichtingen van 20% te 
halen; is van mening dat dit 
reductieniveau, op grond van de 
effectbeoordeling van de Commissie, nog 
steeds in lijn is met de kosteneffectieve 
route op weg naar een reductiedoelstelling 
van 80-95% op de lange termijn;

11. roept op om energiebesparing te maken 
tot een van de prioriteiten bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het 
realiseren van de EU-doelstelling voor 
energiebesparing van 20% in 2020 de EU 
in staat zou stellen haar 
emissiereductieverplichtingen van 20% te 
halen;

Or. en

Amendement 72
Yannick Jadot, Lena Ek, Marita Ulvskog, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. roept op om energiebesparing te maken 
tot een van de prioriteiten bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het 
realiseren van de EU-doelstelling voor 
energiebesparing van 20% in 2020 de EU 
in staat zou stellen haar
emissiereductieverplichtingen van 20% te 
halen; is van mening dat dit 
reductieniveau, op grond van de 
effectbeoordeling van de Commissie, nog 
steeds in lijn is met de kosteneffectieve 
route op weg naar een reductiedoelstelling 
van 80-95% op de lange termijn;

11. roept op om energiebesparing te maken 
tot een van de prioriteiten bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het 
realiseren van de EU-doelstelling voor 
energiebesparing van 20% in 2020 de EU 
in staat zou stellen de emissies in de Unie 
volgens de Commissie met 20% en 
volgens een andere analyse met 30% te 
reduceren; merkt op dat een 
reductiedoelstelling van 25% in de EU op 
grond van de routekaart 2050 van de 
Commissie, in lijn is met de 
kosteneffectieve route op weg naar een 
reductiedoelstelling van 80-95% op de 
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lange termijn;

Or. en

Amendement 73
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. roept op om energiebesparing te maken 
tot een van de prioriteiten bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het 
realiseren van de EU-doelstelling voor 
energiebesparing van 20% in 2020 de EU 
in staat zou stellen haar 
emissiereductieverplichtingen van 20% te 
halen; is van mening dat dit reductieniveau, 
op grond van de effectbeoordeling van de 
Commissie, nog steeds in lijn is met de 
kosteneffectieve route op weg naar een 
reductiedoelstelling van 80-95% op de 
lange termijn;

11. roept op om energiebesparing te maken 
tot de prioriteit bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het 
realiseren van de EU-doelstelling voor 
energiebesparing van 20% in 2020 de EU 
in staat zou stellen haar 
emissiereductieverplichtingen van 20% te 
halen zoals beschreven in de routekaart 
naar een koolstofarme economie; is van 
mening dat dit reductieniveau, op grond 
van de effectbeoordeling van de 
Commissie, nog steeds in lijn is met de 
kosteneffectieve route op weg naar een 
reductiedoelstelling van 80-95% op de 
lange termijn;

Or. en

Amendement 74
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. roept op om energiebesparing te maken 
tot een van de prioriteiten bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het 
realiseren van de EU-doelstelling voor 
energiebesparing van 20% in 2020 de EU 
in staat zou stellen haar 
emissiereductieverplichtingen van 20% te 
halen; is van mening dat dit reductieniveau, 
op grond van de effectbeoordeling van de 
Commissie, nog steeds in lijn is met de 

11. roept op om energiebesparing te maken 
tot een van de prioriteiten bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het 
realiseren van de EU-doelstelling voor 
energiebesparing van 20% in 2020 de EU 
in staat zou stellen haar 
emissiereductieverplichtingen van 20% te 
halen; is van mening dat dit reductieniveau, 
op grond van de effectbeoordeling van de 
Commissie, nog steeds in lijn is met de 
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kosteneffectieve route op weg naar een 
reductiedoelstelling van 80-95% op de 
lange termijn;

kosteneffectieve route op weg naar een 
reductiedoelstelling van 80-95% op de 
lange termijn in vergelijking met het 
broeikasgasemissieniveau van 1990;

Or. ro

Amendement 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. roept op om energiebesparing te maken 
tot een van de prioriteiten bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het 
realiseren van de EU-doelstelling voor 
energiebesparing van 20% in 2020 de EU 
in staat zou stellen haar 
emissiereductieverplichtingen van 20% te 
halen; is van mening dat dit reductieniveau, 
op grond van de effectbeoordeling van de 
Commissie, nog steeds in lijn is met de 
kosteneffectieve route op weg naar een 
reductiedoelstelling van 80-95% op de 
lange termijn;

11. roept op om energiebesparing te maken 
tot een van de prioriteiten bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het 
realiseren van de EU-doelstelling voor 
energiebesparing van 20% in 2020 de EU 
in staat zou stellen haar 
emissiereductieverplichtingen van 20% te 
halen; is van mening dat dit reductieniveau, 
op grond van de effectbeoordeling van de 
Commissie, nog steeds in lijn is met de 
kosteneffectieve route op weg naar een 
reductiedoelstelling van 80-95% op de 
lange termijn voor de ontwikkelde landen 
als groep;

Or. en

Amendement 76
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. roept op om energiebesparing te maken 
tot een van de prioriteiten bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het
realiseren van de EU-doelstelling voor 
energiebesparing van 20% in 2020 de EU 
in staat zou stellen haar 
emissiereductieverplichtingen van 20% te 
halen; is van mening dat dit reductieniveau, 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.
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op grond van de effectbeoordeling van de 
Commissie, nog steeds in lijn is met de 
kosteneffectieve route op weg naar een 
reductiedoelstelling van 80-95% op de 
lange termijn;

Or. de

Amendement 77
Lena Ek namens de ALDE-Fractie
Fiona Hall, Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. benadrukt dat uit de analyse van 
de Commissie van het meest 
kosteneffectieve reductietraject voor 
emissies blijkt dat een minder ambitieus 
reductiepad dan 25% in 2020 tot 
significant hogere totale kosten leidt en 
gepaard zou kunnen gaan met 
koolstofintensieve investeringen in een 
later stadium1;
__________________
1 Mededeling van de Commissie getiteld 
"Routekaart naar een concurrerende en 
koolstofarme economie in 2050"
(COM(2011)0112).

Or. en

Amendement 78
Yannick Jadot, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. roept de Commissie op om de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat lidstaten hun 
energiebesparingsverplichtingen ten volle 
nakomen, hetzij door introductie van een 
eis dat nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie door de Commissie moeten 

12. roept de Commissie op om bindende 
nationale doelstellingen voor 
energiebesparingen van de lidstaten vast 
te stellen in het kader van de komende 
herziening op het gebied van 
energiebesparingen en –diensten; roept de
lidstaten daarnaast op hun 
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worden goedgekeurd, hetzij door middel 
van andere maatregelen;

energiebesparingsverplichtingen ten volle 
na te komen middels een controle aan de 
hand van hun nationale actieplannen voor 
energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 79
Lena Ek namens de ALDE-Fractie
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. roept de Commissie op om de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat lidstaten hun 
energiebesparingsverplichtingen ten volle 
nakomen, hetzij door introductie van een 
eis dat nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie door de Commissie moeten 
worden goedgekeurd, hetzij door middel 
van andere maatregelen;

12. roept de Commissie op een bindende 
doelstelling voor energie-efficiëntie op 
Europees niveau vast te stellen in het 
kader van de komende richtlijn inzake 
energie-efficiëntie en –besparingen, 
teneinde ervoor te zorgen dat lidstaten hun 
energiebesparingsverplichtingen ten volle 
nakomen op basis van hun nationale 
actieplannen voor energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 80
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. roept de Commissie op om de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat lidstaten hun 
energiebesparingsverplichtingen ten volle 
nakomen, hetzij door introductie van een 
eis dat nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie door de Commissie moeten 
worden goedgekeurd, hetzij door middel 
van andere maatregelen;

12. roept de Commissie op om de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat lidstaten hun 
energiebesparingsverplichtingen ten volle 
nakomen, hetzij door introductie van een 
eis dat nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie door de Commissie moeten 
worden goedgekeurd, hetzij door het 
instellen van een inbreukprocedure als 
lidstaten hun wettelijke omzettingsplicht 
niet nakomen;

Or. de
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Amendement 81
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. roept de Commissie op om de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat lidstaten hun 
energiebesparingsverplichtingen ten volle 
nakomen, hetzij door introductie van een 
eis dat nationale actieplannen voor 
energie-efficiëntie door de Commissie 
moeten worden goedgekeurd, hetzij door 
middel van andere maatregelen;

12. roept de Commissie op om de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat lidstaten hun 
energiebesparingsverplichtingen ten volle 
nakomen; brengt in deze context de 
resolutie van het Europees Parlement van 
15 december 2010 in herinnering over een 
herziening van het Actieplan voor energie-
efficiëntie (2010/2107(INI)), waarin wordt 
opgeroepen om met betrekking tot 
energie-efficiëntie bindende doelen vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 82
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. roept de Commissie op om de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat lidstaten hun
energiebesparingsverplichtingen ten volle 
nakomen, hetzij door introductie van een 
eis dat nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie door de Commissie moeten 
worden goedgekeurd, hetzij door middel 
van andere maatregelen;

12. roept de Commissie op om de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat lidstaten de verplichtingen die zij zich 
voor 2020 tot doel hebben gesteld, ten 
volle nakomen, hetzij door introductie van 
een eis dat nationale actieplannen voor 
energie-efficiëntie door de Commissie 
worden goedgekeurd, hetzij ook door 
middel van andere maatregelen met 
betrekking tot de energiemarkt;

Or. pl
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Amendement 83
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. roept de Commissie op om de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat lidstaten hun 
energiebesparingsverplichtingen ten volle 
nakomen, hetzij door introductie van een 
eis dat nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie door de Commissie moeten 
worden goedgekeurd, hetzij door middel 
van andere maatregelen;

12. roept de Commissie op om de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat de lidstaten hun 
enegiebesparingsverplichtingen ten volle 
nakomen, hetzij door introductie van een 
eis dat nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie door de Commissie worden 
goedgekeurd en de monitoring van de 
invoering ervan in de lidstaten te 
verzekeren, hetzij door middel van andere 
maatregelen;

Or. lt

Amendement 84
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. is van mening dat een sectorale 
aanpak een bijdrage kan leveren aan het 
met elkaar in overeenstemming brengen 
van klimaatacties enerzijds en 
concurrentievermogen en economische 
groei anderzijds; benadrukt het belang 
voor de industrie van een holistische, 
horizontale sectorale aanpak als 
toegevoegde waarde voor internationale 
onderhandelingen en Europese 
doelstellingen voor CO2;

Or. en

Amendement 85
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 
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Ontwerpadvies Amendement

13. benadrukt dat op veel terreinen
energiebesparing en energie-efficiëntie het 
meest kostenefficiënte potentieel bieden 
voor aanvullende reducties; vestigt de 
aandacht op het onbenutte potentieel op het 
gebied van energieprestaties van 
gebouwen, de transportsector, 
overheidsopdrachten en energieproductie, 
omzetting en transport, inclusief 
stadsverwarming; benadrukt nogmaals dat 
concrete maatregelen op deze gebieden 
essentieel zijn en wijst op de relevante 
voorstellen die zijn opgenomen in het 
verslag Bendtsen; dringt er met klem op 
aan dat energiebesparende maatregelen in 
de allereerste plaats op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau worden genomen;

13. benadrukt dat energiebesparing en 
energie-efficiëntie het meest 
kostenefficiënte potentieel bieden voor 
aanvullende reducties; vestigt de aandacht 
op het onbenutte potentieel op het gebied 
van energieprestaties van gebouwen, de 
transportsector, overheidsopdrachten en 
energieproductie, omzetting en transport, 
inclusief stadsverwarming; benadrukt 
nogmaals dat concrete maatregelen op deze 
gebieden essentieel zijn en wijst op de 
relevante voorstellen die zijn opgenomen 
in het verslag Bendtsen; dringt er met klem 
op aan dat energiebesparende maatregelen 
in de allereerste plaats op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau worden 
genomen; onderstreept het grote potentieel 
van de invoering van een regeling met 
energiebesparingsverplichtingen voor de 
energiebranche zoals voorgesteld in het 
energie-efficiëntieplan van de Commissie, 
hetgeen in een aantal lidstaten reeds een 
aantoonbaar positief effect heeft gehad;

Or. en

Amendement 86
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 

Ontwerpadvies Amendement

13. benadrukt dat op veel terreinen 
energiebesparing en energie-efficiëntie het 
meest kostenefficiënte potentieel bieden
voor aanvullende reducties; vestigt de 
aandacht op het onbenutte potentieel op het 
gebied van energieprestaties van 
gebouwen, de transportsector, 
overheidsopdrachten en energieproductie, 
omzetting en transport, inclusief 
stadsverwarming; benadrukt nogmaals dat 
concrete maatregelen op deze gebieden 
essentieel zijn en wijst op de relevante 

13. benadrukt dat op veel terreinen 
energiebesparing dankzij een grotere 
energie-efficiëntie van de gebruikte 
installaties de doortastendste manier is om 
voor aanvullende reducties van de CO2-
uitstoot te zorgen; vestigt de aandacht op 
het onbenutte potentieel op het gebied van 
optimale energieprestaties van gebouwen, 
de transportsector, inclusief het 
luchtvervoer, overheidsopdrachten, de 
vervaardiging van energie-intensieve 
producten, de omzetting en het transport
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voorstellen die zijn opgenomen in het 
verslag Bendtsen; dringt er met klem op 
aan dat energiebesparende maatregelen in 
de allereerste plaats op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau worden genomen;

van energie, inclusief stadsverwarming of 
-koeling; benadrukt nogmaals dat concrete 
maatregelen op deze gebieden essentieel 
zijn en wijst op de relevante voorstellen die 
zijn opgenomen in het verslag Bendtsen; 
dringt er met klem op aan dat financiële en 
technische energiebesparende maatregelen 
in de allereerste plaats op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau worden 
genomen;

Or. pl

Amendement 87
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 

Ontwerpadvies Amendement

13. benadrukt dat op veel terreinen 
energiebesparing en energie-efficiëntie het 
meest kostenefficiënte potentieel bieden 
voor aanvullende reducties; vestigt de 
aandacht op het onbenutte potentieel op het 
gebied van energieprestaties van 
gebouwen, de transportsector, 
overheidsopdrachten en energieproductie, 
omzetting en transport, inclusief 
stadsverwarming; benadrukt nogmaals dat 
concrete maatregelen op deze gebieden 
essentieel zijn en wijst op de relevante 
voorstellen die zijn opgenomen in het 
verslag Bendtsen; dringt er met klem op 
aan dat energiebesparende maatregelen in 
de allereerste plaats op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau worden genomen;

13. benadrukt dat op veel terreinen 
energiebesparing en energie-efficiëntie het 
meest kostenefficiënte potentieel bieden 
voor aanvullende reducties; vestigt de 
aandacht op het onbenutte potentieel op het 
gebied van energieprestaties van 
gebouwen, de transportsector, 
overheidsopdrachten en energieproductie, 
omzetting en transport, inclusief 
stadsverwarming; benadrukt nogmaals dat 
concrete maatregelen op deze gebieden 
essentieel zijn en wijst op de relevante 
voorstellen die zijn opgenomen in het 
verslag Bendtsen; dringt er met klem op 
aan dat energiebesparende maatregelen in 
de allereerste plaats op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau worden genomen en dat 
bij EU-projecten een 
communicatiestrategie moet worden 
ontwikkeld om zowel bedrijven als 
particulieren uitvoerig te informeren;

Or. de
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Amendement 88
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 

Ontwerpadvies Amendement

13. benadrukt dat op veel terreinen 
energiebesparing en energie-efficiëntie het 
meest kostenefficiënte potentieel bieden 
voor aanvullende reducties; vestigt de 
aandacht op het onbenutte potentieel op het 
gebied van energieprestaties van 
gebouwen, de transportsector, 
overheidsopdrachten en energieproductie, 
omzetting en transport, inclusief 
stadsverwarming; benadrukt nogmaals dat 
concrete maatregelen op deze gebieden 
essentieel zijn en wijst op de relevante 
voorstellen die zijn opgenomen in het 
verslag Bendtsen; dringt er met klem op 
aan dat energiebesparende maatregelen in 
de allereerste plaats op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau worden genomen;

13. benadrukt dat op veel terreinen 
energiebesparing en energie-efficiëntie het 
meest kostenefficiënte potentieel bieden 
voor aanvullende reducties; vestigt de 
aandacht op het onbenutte potentieel op het 
gebied van energieprestaties van
gebouwen, de transportsector, 
overheidsopdrachten en energieproductie, 
omzetting en transport, inclusief 
stadsverwarming; benadrukt nogmaals dat 
concrete maatregelen op deze gebieden 
essentieel zijn en wijst op de relevante 
voorstellen die zijn opgenomen in het 
verslag Bendtsen en in het verslag 
Kolarska-Bobińska; dringt er met klem op 
aan dat energiebesparende maatregelen in 
de allereerste plaats op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau worden genomen;

Or. en

Amendement 89
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. vestigt de aandacht op het 
energiebesparingspotentieel van kmo's, 
aangezien op dit moment slechts 24% van 
de Europese kmo's actief betrokken zijn 
bij acties om hun milieu-impact te 
verminderen; benadrukt dat er weliswaar 
minimaal één financiële consultant voor 
elke kmo beschikbaar is, maar dat er geen 
adviesmogelijkheden bestaan op het
gebied van energiebesparing en –
efficiëntie, hetgeen betekent dat kmo's 
baat kunnen hebben bij de ondersteuning 
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van een milieu- en energiedeskundige;

Or. en

Amendement 90
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. roept in herinnering dat volgens de 
Commissie bijna 8 miljard euro die in de 
EU-begroting beschikbaar zijn voor 
energie-efficiëntie, niet worden 
afgeroepen1; verwelkomt dan ook het 
voornemen van de Commissie om het 
gebruik van de structuurfondsen te 
vereenvoudigen en te bevorderen voor 
energiegerelateerde renovaties van 
gebouwen; is in afwachting van concrete 
initiatieven op dit gebied, met inbegrip 
van financieringsfaciliteiten;
1 Euractive.com-interview met directeur Mary 
Donnelly, DG ENER, getiteld: Top official: "EU 
unlikely to meet energy-efficiency goals"
(http://www.euractiv.com/en/energy-
efficiency/nearly-8bn-eu-energy-savings-fund-lies-
unclaimed-news-500849).

Or. en

Amendement 91
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

13 ter. benadrukt dat er aan een 
aanscherping van de 
klimaatdoelstellingen van de EU 
aanzienlijk grotere inherente 
inspanningen en investeringen zijn 
verbonden met betrekking tot de 
ontwikkeling en snelle inzet van 
duurzame en koolstofarme technologieën, 
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slimme netten en energiegerelateerd 
onderzoek; acht het van cruciaal belang 
dat er ook na 2013 voor een adequate 
financiering van het SET-Plan wordt 
gezorgd; benadrukt dat een 
energiestrategie met de ambitie om aan 
hogere klimaatdoelstellingen dan een 
20%-reductie te voldoen, gebaseerd moet 
zijn op alle klimaatvriendelijke 
energietechnologieën;

Or. en

Amendement 92
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 

Ontwerpadvies Amendement

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro om de energie-infrastructuur 
van de EU voor 2020 te moderniseren, 
voornamelijk te financieren door 
energietarieven; roept op om deze 
investeringen te doen, zowel met het oog 
op de voltooiing van een volledig 
geïntegreerde interne energiemarkt als op 
een aanzienlijke afname van de 
koolstofintensiteit van het Europese 
energiesysteem;

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro om de energie-infrastructuur 
van de EU voor 2020 te moderniseren, 
voornamelijk te financieren door 
energietarieven; roept op om deze 
investeringen te doen, zowel met het oog 
op de voltooiing van een volledig 
geïntegreerde interne energiemarkt als op 
een aanzienlijke afname van de 
koolstofintensiteit van het Europese 
energiesysteem; benadrukt met name de 
noodzaak van geïntegreerde 
elektriciteitsverbindingen tussen lidstaten 
om de omvangrijke investeringen in 
nieuwe duurzame energie door de 
Noordzee-landen volledig te benutten;

Or. en

Amendement 93
Yannick Jadot, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 
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Ontwerpadvies Amendement

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro om de energie-
infrastructuur van de EU voor 2020 te 
moderniseren, voornamelijk te financieren 
door energietarieven; roept op om deze 
investeringen te doen, zowel met het oog 
op de voltooiing van een volledig 
geïntegreerde interne energiemarkt als op 
een aanzienlijke afname van de 
koolstofintensiteit van het Europese 
energiesysteem;

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro in 
energieopwekkingscapaciteit en om de 
transport- en distributie-infrastructuren
van de EU voor 2020 te moderniseren, 
voornamelijk te financieren door 
energietarieven; roept op om deze 
investeringen te doen met het oog op de 
voltooiing van een volledig geïntegreerde 
interne energiemarkt, teneinde de 
continuïteit van de energievoorziening te 
waarborgen, de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen in het 
Europese energiesysteem te verbeteren, de 
energie-efficiëntie te vergroten en 
consumenten van nieuwe technologieën te 
laten profiteren;

Or. en

Amendement 94
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 

Ontwerpadvies Amendement

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro om de energie-infrastructuur 
van de EU voor 2020 te moderniseren, 
voornamelijk te financieren door 
energietarieven; roept op om deze 
investeringen te doen, zowel met het oog 
op de voltooiing van een volledig 
geïntegreerde interne energiemarkt als op 
een aanzienlijke afname van de 
koolstofintensiteit van het Europese 
energiesysteem;

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro in nieuwe 
energieopwekkingscapaciteit waarvan 60-
70% in hernieuwbare energiebronnen 
geïnvesteerd moet worden en om de 
energie-infrastructuur van de EU voor 
2020 te moderniseren, voornamelijk te 
financieren door energietarieven; roept op 
om deze investeringen te doen, zowel met 
het oog op de voltooiing van een volledig 
geïntegreerde interne energiemarkt en een 
verhoging van de energiebesparingen, als 
op een aanzienlijke afname van de 
koolstofintensiteit van het Europese 
energiesysteem;
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Or. en

Amendement 95
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 

Ontwerpadvies Amendement

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro om de energie-infrastructuur 
van de EU voor 2020 te moderniseren, 
voornamelijk te financieren door 
energietarieven; roept op om deze 
investeringen te doen, zowel met het oog 
op de voltooiing van een volledig 
geïntegreerde interne energiemarkt als op 
een aanzienlijke afname van de 
koolstofintensiteit van het Europese 
energiesysteem;

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro om de energie-infrastructuur 
van de EU voor 2020 te moderniseren, 
voornamelijk te financieren door 
energietarieven; roept op om deze 
investeringen te doen, met het oog op de 
voltooiing van een volledig geïntegreerde 
interne energiemarkt, op een aanzienlijke 
afname van de koolstofintensiteit van het 
Europese energiesysteem en op een 
substantieel grotere rol voor 
hernieuwbare energie;

Or. de

Amendement 96
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 

Ontwerpadvies Amendement

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro om de energie-infrastructuur 
van de EU voor 2020 te moderniseren, 
voornamelijk te financieren door 
energietarieven; roept op om deze 
investeringen te doen, zowel met het oog 
op de voltooiing van een volledig 
geïntegreerde interne energiemarkt als op 
een aanzienlijke afname van de 
koolstofintensiteit van het Europese 
energiesysteem;

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro om de energie-infrastructuur 
van de EU voor 2020 te moderniseren, 
voornamelijk te financieren door 
energietarieven; roept op om deze 
investeringen te doen, zowel met het oog 
op de voltooiing van een volledig 
geïntegreerde interne energiemarkt als op 
een aanzienlijke afname van de 
koolstofintensiteit van het Europese 
energiesysteem, waarbij de specifieke 
kenmerken van de energiemix van elk 
land in aanmerking worden genomen;
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Or. en

Amendement 97
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 

Ontwerpadvies Amendement

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro om de energie-
infrastructuur van de EU voor 2020 te 
moderniseren, voornamelijk te financieren 
door energietarieven; roept op om deze 
investeringen te doen, zowel met het oog 
op de voltooiing van een volledig 
geïntegreerde interne energiemarkt als op 
een aanzienlijke afname van de 
koolstofintensiteit van het Europese 
energiesysteem;

14. merkt op dat de Commissie 
investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 
1 biljoen euro om het energiesysteem van 
de EU voor 2020 te moderniseren, 
voornamelijk te financieren door 
energietarieven; roept op om deze 
investeringen te doen, zowel met het oog 
op de voltooiing van een volledig 
geïntegreerde interne energiemarkt als op 
een aanzienlijke afname van de 
koolstofintensiteit van het Europese 
energiesysteem;

Or. ro

Amendement 98
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Afdeling 5 (nieuw) (vóór paragraaf 15)

Ontwerpadvies Amendement

Maatregelen op het gebied van het 
industrieel beleid

Or. en

Amendement 99
Lena Ek namens de ALDE-Fractie
Fiona Hall, Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 
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Ontwerpadvies Amendement

15. roept op om het Europese stelsel voor 
emissiehandel flexibeler toe te passen, 
zodat beter rekening kan worden 
gehouden met de werkelijke economische 
ontwikkelingen en productiecijfers, in 
plaats van het stelsel te baseren op 
historische gegevens; is ervan overtuigd 
dat regels voor toewijzing zouden moeten 
zorgen voor zekerheid op het gebied van 
investeringen op de lange termijn en voor 
flexibiliteitsmechanismen voor het geval 
van economische achteruitgang 
(bijvoorbeeld om "overbedeling" te 
voorkomen);

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. roept op om het Europese stelsel voor 
emissiehandel flexibeler toe te passen, 
zodat beter rekening kan worden 
gehouden met de werkelijke economische 
ontwikkelingen en productiecijfers, in 
plaats van het stelsel te baseren op 
historische gegevens; is ervan overtuigd 
dat regels voor toewijzing zouden moeten 
zorgen voor zekerheid op het gebied van 
investeringen op de lange termijn en voor 
flexibiliteitsmechanismen voor het geval 
van economische achteruitgang 
(bijvoorbeeld om "overbedeling" te 
voorkomen);

Schrappen

Or. en
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Amendement 101
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. roept op om het Europese stelsel voor 
emissiehandel flexibeler toe te passen, 
zodat beter rekening kan worden 
gehouden met de werkelijke economische 
ontwikkelingen en productiecijfers, in 
plaats van het stelsel te baseren op 
historische gegevens; is ervan overtuigd 
dat regels voor toewijzing zouden moeten 
zorgen voor zekerheid op het gebied van 
investeringen op de lange termijn en voor 
flexibiliteitsmechanismen voor het geval 
van economische achteruitgang 
(bijvoorbeeld om "overbedeling" te 
voorkomen);

Schrappen

Or. fr

Amendement 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. roept op om het Europese stelsel voor 
emissiehandel flexibeler toe te passen, 
zodat beter rekening kan worden 
gehouden met de werkelijke economische 
ontwikkelingen en productiecijfers, in 
plaats van het stelsel te baseren op 
historische gegevens; is ervan overtuigd 
dat regels voor toewijzing zouden moeten 
zorgen voor zekerheid op het gebied van 
investeringen op de lange termijn en voor 
flexibiliteitsmechanismen voor het geval 
van economische achteruitgang 
(bijvoorbeeld om "overbedeling" te 
voorkomen);

15. merkt op dat de Commissie voorstelt 
om de koolstofheffingen te beïnvloeden 
middels een flexibeler toepassing van het 
Europese stelsel voor emissiehandel;

Or. en
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Amendement 103
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. roept op om het Europese stelsel voor 
emissiehandel flexibeler toe te passen, 
zodat beter rekening kan worden gehouden 
met de werkelijke economische 
ontwikkelingen en productiecijfers, in 
plaats van het stelsel te baseren op 
historische gegevens; is ervan overtuigd 
dat regels voor toewijzing zouden moeten 
zorgen voor zekerheid op het gebied van 
investeringen op de lange termijn en voor 
flexibiliteitsmechanismen voor het geval 
van economische achteruitgang 
(bijvoorbeeld om "overbedeling" te 
voorkomen);

15. uit zijn bezorgdheid over het feit dat 
het Europese stelsel voor emissiehandel
zoals dat tot nu toe ten uitvoer is gelegd, 
tot overbedelingen en onbedoelde 
meevallers heeft geleid; roept dan ook op 
om het ETS in de komende fasen 
flexibeler toe te passen, zodat beter 
rekening kan worden gehouden met de 
werkelijke economische ontwikkelingen en 
productiecijfers, in plaats van het stelsel te 
baseren op historische gegevens; is ervan 
overtuigd dat regels voor toewijzing 
zouden moeten zorgen voor zekerheid op 
het gebied van investeringen op de lange 
termijn en voor flexibiliteitsmechanismen 
voor het geval van economische 
achteruitgang (bijvoorbeeld om 
"overbedeling" te voorkomen);

Or. en

Amendement 104
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. roept op om het Europese stelsel voor 
emissiehandel flexibeler toe te passen, 
zodat beter rekening kan worden gehouden 
met de werkelijke economische 
ontwikkelingen en productiecijfers, in 
plaats van het stelsel te baseren op 
historische gegevens; is ervan overtuigd 
dat regels voor toewijzing zouden moeten 
zorgen voor zekerheid op het gebied van 
investeringen op de lange termijn en voor 

15. roept op om het Europese stelsel voor 
emissiehandel flexibeler toe te passen, 
zodat beter rekening kan worden gehouden 
met de werkelijke economische 
ontwikkelingen en productiecijfers, in 
plaats van het stelsel te baseren op 
historische gegevens; is ervan overtuigd 
dat regels voor toewijzing zouden moeten 
zorgen voor zekerheid op het gebied van 
investeringen op de lange termijn en voor 
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flexibiliteitsmechanismen voor het geval 
van economische achteruitgang 
(bijvoorbeeld om "overbedeling" te 
voorkomen);

flexibiliteitsmechanismen voor het geval 
van economische achteruitgang 
(bijvoorbeeld om "overbedeling" te 
voorkomen); vestigt de aandacht op de 
noodzaak de geloofwaardigheid van het 
Europese stelsel voor emissiehandel te 
herstellen, die onlangs werd aangetast 
door cyberaanvallen en diefstal van 
emissierechten; 

Or. el

Amendement 105
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. spoort de Commissie aan, in het 
kader van haar recht om tijdig 
wetgevingsinitiatieven te nemen, om het 
effect te bestuderen wanneer er geen 
rekening wordt gehouden met 
geografische factoren bij het vaststellen 
van benchmarks voor sectoren die in hoge 
mate door transportkosten worden 
beïnvloed; zowel teneinde tijdig mogelijke 
onbedoelde meevallers te kunnen 
opsporen als om het risico op 
koolstoflekkage te voorkomen wanneer de 
volgende ETS-periode ingaat;

Or. en

Amendement 106
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. is van mening dat de integratie van 
een sectorale aanpak in het Europese 
stelsel voor emissiehandel in alle 
deelnemende landen de economische 
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efficiëntie in het algemeen vergroot; 
benadrukt dat het de moeite waard is om 
de voordelen af te wegen van een 
uitbreiding van de sectorale aanpak tot 
meer sectoren en landen;

Or. en

Amendement 107
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 
van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie;

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 
van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie;
merkt op dat het een voorwaarde moet zijn 
om met de bouw van gascentrales te 
kunnen beginnen dat voldaan wordt aan 
dezelfde criteria met betrekking tot de 
opvang en opslag van CO2 met behulp van 
CCS-technologieën, waaraan nieuw 
geplande kolencentrales volgens het
klimaat- en energiepakket moeten 
voldoen;

Or. pl

Amendement 108
Yannick Jadot, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. vestigt de aandacht op het toenemende
belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 

16. vestigt de aandacht op het belang dat in 
een aantal analyses naar voren komt, van 
technologieën voor opvang en opslag van 
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Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 
van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie;

CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) 
bij het reduceren van koolstofemissies, niet 
alleen in de energiesector; stelt dat, volgens 
de CCS-routekaart van het IEA, in 2030 de 
helft van alle CCS-projecten plaats zal 
hebben in de productiesector van de 
industrie; merkt daarnaast op dat het 
gebruik van CCS, ervan uitgaande dat het 
nut van de technologie wordt aangetoond, 
afhankelijk is van zeer hoge CO2-prijzen 
op grond van het ETS;

Or. en

Amendement 109
Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 
van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie;

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 
van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie; wijst 
erop dat de tenuitvoerlegging van deze 
technologieën het concurrentievermogen 
van de Europese industrie niet mag 
aantasten;

Or. en

Amendement 110
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 
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opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 
van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie;

opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) als overgangstechnologieën 
op weg naar een energievoorziening 
zonder fossiele brandstoffen op de lange 
termijn, bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector, met de kanttekening dat 
voor de investeringen in CCS aanzienlijk 
hogere koolstofprijzen nodig zijn dan de 
huidige niveaus; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 
van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie;

Or. en

Amendement 111
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 
van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie;

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 
van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie;
beklemtoont dat een grondige analyse van 
eventuele CCS-projecten een 
maatschappelijk draagvlak vereist;

Or. de

Amendement 112
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. vestigt de aandacht op het toenemende 16. vestigt de aandacht op de toenemende 
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belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 
van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie;

belangstelling voor technologieën voor 
opvang en opslag van CO2 (Carbon 
Capture and Storage, CCS) bij het
reduceren van koolstofemissies, niet alleen 
in de energiesector; stelt dat, volgens de 
CCS-routekaart van het IEA, in 2030 de 
helft van alle CCS-projecten plaats zal 
hebben in de productiesector van de 
industrie;

Or. en

Amendement 113
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 
van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie;

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) als een tijdelijk instrument
bij het reduceren van koolstofemissies, niet 
alleen in de energiesector; stelt dat, volgens 
de CCS-routekaart van het IEA, in 2030 de 
helft van alle CCS-projecten plaats zal 
hebben in de productiesector van de 
industrie;

Or. en

Amendement 114
Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; stelt dat, volgens de CCS-
routekaart van het IEA, in 2030 de helft 

16. vestigt de aandacht op het toenemende 
belang van technologieën voor opvang en 
opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) bij het reduceren van 
koolstofemissies, niet alleen in de 
energiesector; benadrukt dat, volgens de 
CCS-routekaart van het IEA, in 2030 de 
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van alle CCS-projecten plaats zal hebben 
in de productiesector van de industrie;

helft van alle CCS-projecten plaats zal 
hebben in de productiesector van de 
industrie;

Or. en

Amendement 115
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. roept de Commissie op om 
onverwijld voorstellen te overleggen over 
de wijze waarop de EU optimaal haar 
acties kan aanvullen voor het tegengaan 
van de klimaatverandering middels 
inspanningen gericht op de reductie van 
andere gassen dan CO2, zoals de HFC's, 
de snelst groeiende klimaatvervuiler ter 
wereld, en HFC23; roept de Commissie op 
om het initiatief te bevorderen om de 
HFC-productie op te nemen in het 
protocol van Montreal en om bilaterale 
overeenkomsten te sluiten met derde 
landen om op een kostenefficiënte wijze 
HFC23 terug te dringen met het oog op 
het uitfaseren van andere gassen dan CO2
en het terugdringen van HFC23 via 
openbare heffingen die lager zijn dan de 
prijsniveaus voor koolstoffen;

Or. en

Amendement 116
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. wijst erop dat kernenergie 
bijdraagt aan de vermindering van de 
CO2-uitstoot en dat de sluiting van de 
kerncentrales in de EU zal leiden tot een 
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verhoging van de CO2-uitstoot met 50%; 
deelt evenwel de ongerustheid van de 
Europese burgers over de gevaren van het 
gebruik van kernenergie en dringt aan op 
een verscherping van de Europese 
voorschriften inzake nucleaire veiligheid 
en op een onmiddellijke ontmanteling van 
centrales van verouderde technologie; 

Or. el

Amendement 117
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. merkt op dat in het kader van de 
toekomst van steenkool en bruinkool, 
moet CCS niet worden beschouwd als de 
enige optie om het gebruik van steenkool 
in de EU-economie te handhaven. Er is 
ook de ontwikkeling en uitvoering van 
andere emissie-arme kolentechnologie;

Or. pl

Amendement 118
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Afdeling 6 (nieuw) (vóór paragraaf 17)

Ontwerpadvies Amendement

Maatregelen op het gebied van onderzoek 
en innovatie

Or. en

Amendement 119
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 
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Ontwerpadvies Amendement

17. benadrukt dat de ontwikkeling en 
invoering van vernieuwende technologieën 
cruciaal zijn bij de bestrijding van 
klimaatverandering, maar ook om de 
partners van de EU wereldwijd ervan te 
overtuigen dat emissiereducties haalbaar 
zijn zonder concurrentievermogen en 
banen kwijt te raken; vindt het van 
essentieel belang dat Europa het voortouw 
neemt bij het aanzienlijk verhogen van de 
uitgaven voor onderzoek naar 
klimaatvriendelijke en energie-efficiënte 
industrietechnologieën krachtens het 
kaderprogramma voor onderzoek;·

17. benadrukt dat de ontwikkeling en 
invoering van vernieuwende technologieën 
cruciaal zijn bij de bestrijding van 
klimaatverandering, maar ook om de 
partners van de EU wereldwijd ervan te 
overtuigen dat emissiereducties haalbaar 
zijn zonder concurrentievermogen en 
banen kwijt te raken; vindt het van 
essentieel belang dat Europa het voortouw 
neemt bij het aanzienlijk verhogen van de 
uitgaven voor onderzoek naar 
klimaatvriendelijke en energie-efficiënte 
industrietechnologieën krachtens het 
kaderprogramma voor onderzoek; 
benadrukt de noodzaak dat Europa het 
voortouw neemt in het klimaatonderzoek 
en in het onderzoek naar energie-
efficiënte technologieën en daarbij een 
nauwe wetenschappelijke samenwerking 
tot stand brengt met internationale 
partners en in het bijzonder met de BRIC-
landen; 

Or. el

Amendement 120
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 

Ontwerpadvies Amendement

17. benadrukt dat de ontwikkeling en 
invoering van vernieuwende technologieën 
cruciaal zijn bij de bestrijding van 
klimaatverandering, maar ook om de 
partners van de EU wereldwijd ervan te 
overtuigen dat emissiereducties haalbaar 
zijn zonder concurrentievermogen en 
banen kwijt te raken; vindt het van 
essentieel belang dat Europa het voortouw 
neemt bij het aanzienlijk verhogen van de 
uitgaven voor onderzoek naar 
klimaatvriendelijke en energie-efficiënte 
industrietechnologieën krachtens het 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.
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kaderprogramma voor onderzoek;

Or. de

Amendement 121
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 

Ontwerpadvies Amendement

17. benadrukt dat de ontwikkeling en 
invoering van vernieuwende technologieën 
cruciaal zijn bij de bestrijding van 
klimaatverandering, maar ook om de 
partners van de EU wereldwijd ervan te 
overtuigen dat emissiereducties haalbaar 
zijn zonder concurrentievermogen en 
banen kwijt te raken; vindt het van 
essentieel belang dat Europa het voortouw 
neemt bij het aanzienlijk verhogen van de 
uitgaven voor onderzoek naar 
klimaatvriendelijke en energie-efficiënte 
industrietechnologieën krachtens het 
kaderprogramma voor onderzoek;

17. benadrukt dat de ontwikkeling en 
invoering van vernieuwende technologieën 
cruciaal zijn bij de bestrijding van 
klimaatverandering, maar ook om de 
partners van de EU wereldwijd ervan te 
overtuigen dat emissiereducties haalbaar 
zijn zonder concurrentievermogen en 
banen kwijt te raken; vindt het van 
essentieel belang dat Europa het voortouw 
neemt bij het aanzienlijk verhogen van de 
uitgaven voor onderzoek naar 
klimaatvriendelijke en energie-efficiënte 
industrietechnologieën krachtens het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek
en innovatie dat afgestemd moet worden 
op de strategische technologieën zoals 
neergelegd in het SET-Plan;

Or. en

Amendement 122
Lena Ek namens de ALDE-Fractie
Fiona Hall, Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 

Ontwerpadvies Amendement

17. benadrukt dat de ontwikkeling en 
invoering van vernieuwende technologieën 
cruciaal zijn bij de bestrijding van 
klimaatverandering, maar ook om de 
partners van de EU wereldwijd ervan te 
overtuigen dat emissiereducties haalbaar 
zijn zonder concurrentievermogen en 

17. benadrukt dat de ontwikkeling en 
invoering van vernieuwende technologieën 
cruciaal zijn bij de bestrijding van 
klimaatverandering, maar ook om de 
partners van de EU wereldwijd ervan te 
overtuigen dat emissiereducties haalbaar 
zijn zonder concurrentievermogen en 
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banen kwijt te raken; vindt het van 
essentieel belang dat Europa het voortouw 
neemt bij het aanzienlijk verhogen van de 
uitgaven voor onderzoek naar 
klimaatvriendelijke en energie-efficiënte 
industrietechnologieën krachtens het 
kaderprogramma voor onderzoek;

banen kwijt te raken; vindt het van 
essentieel belang dat Europa het voortouw 
neemt bij het aanzienlijk verhogen van de 
uitgaven voor onderzoek naar 
klimaatvriendelijke en energie-efficiënte 
industrietechnologieën krachtens het 
kaderprogramma voor onderzoek en het 
programma voor het SET-Plan;

Or. en

Amendement 123
Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. benadrukt de mogelijkheden die de 
landbouw heeft om een grote bijdrage te 
leveren aan het aanpakken van de 
klimaatverandering, met name de 
mogelijkheden om gebruik te maken van 
landbouwresiduen bij de productie van 
duurzame energie, waarbij de 
landbouwers tegelijkertijd een extra 
inkomstenstroom kunnen genereren; is 
van menig dat het toekomstige GLB een 
instrument moet zijn ter ondersteuning 
van de lidstaten bij het realiseren van 
milieu- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen en dat 
het GLB tevens de landbouwers moet 
ondersteunen bij het benutten van de 
voordelen die een groene groei biedt; is 
van mening dat het GLB onderdeel moet 
zijn van de directe betalingen in de eerste 
pijler teneinde gecompliceerde 
administratieve procedures te voorkomen, 
landbouwers te stimuleren om zich actief 
voor een beter milieu in te spannen en een 
gelijkwaardige tenuitvoerlegging van het 
beleid in de lidstaten te bevorderen;

Or. en
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Amendement 124
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. vindt het bijzonder belangrijk dat 
de Europese octrooistelsels op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen samenwerken om de 
toegang tot onbenut potentieel aan 
kostbare intellectuele eigendom te 
vergemakkelijken; wijst op de noodzaak 
het geplande Europese octrooi te 
activeren op bij voorkeur het gebied van 
energiebesparing en hernieuwbare 
energiebronnen; 

Or. el

Amendement 125
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. roept de Commissie op om de EU-
begroting aan te passen teneinde de 
ontwikkeling en toepassing van 
kosteneffectieve koolstofarme 
technologieën te versnellen, met name 
gericht op de financiële behoeften van het 
plan voor strategische energietechnologie 
(SET-Plan);

Or. en

Amendement 126
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

17 bis. benadrukt de noodzaak om de 
CO2-emissies in de transportsector in de 
hand te houden middels het beschikbaar 
stellen van gestandaardiseerde Europese 
infrastructuren voor elektrische 
voertuigen en via meer stimulansen voor 
het gebruik van duurzame 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
als alternatief voor fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 127
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. is van mening dat bij de 
ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie en bij het plaveien 
van de weg voor een wereldwijde 
koolstofmarkt, ook een rol weggelegd kan 
zijn voor een sectorale aanpak binnen een 
internationaal kader voor klimaatacties 
voor de periode na 2012;

Or. en

Amendement 128
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw) (na titel) 

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. verwelkomt het voornemen van de 
Commissie om het beleid op het gebied 
van de klimaatacties af te stemmen op 
trajecten voor de lange termijn en 
ondersteunt het idee van tussentijdse 
doelstellingen, bijvoorbeeld voor 2030; is 
ervan overtuigd dat realistische 
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doelstellingen voor de middellange en 
lange termijn duidelijke stimulansen voor 
investeerders vormen om zich op 
duurzame investeringen te richten; het 
verhogen van de doelstellingen binnen het 
huidige 2020-kader zou vanuit een 
investeringsperspectief te ambitieus 
kunnen zijn;

Or. en

Amendement 129
Lena Ek namens de ALDE-Fractie
Fiona Hall, Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 

Ontwerpadvies Amendement

18. merkt op dat, volgens het oordeel van 
de Commissie, het vaststellen van een 
hogere reductiedoelstelling zou leiden tot 
een reductie van de olie- en gasinvoer van 
40 miljard euro in 2020, bij een 
veronderstelde olieprijs van 88 dollar per 
vat in 2020; merkt op dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
van de EU op die manier met 56% zou 
kunnen worden gereduceerd;

18. merkt op dat, volgens het oordeel van 
de Commissie, het vaststellen van een 
hogere reductiedoelstelling zou leiden tot 
een reductie van de olie- en gasinvoer van 
40 miljard euro in 2020, bij een 
veronderstelde olieprijs van 88 dollar per 
vat in 2020; merkt op dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
van de EU op die manier met 56% zou 
kunnen worden gereduceerd; merkt 
daarnaast op dat dit op een 
onderschatting vormt van de huidige en 
toekomstige olieprijzen;

Or. en

Amendement 130
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 

Ontwerpadvies Amendement

18. merkt op dat, volgens het oordeel van 
de Commissie, het vaststellen van een 
hogere reductiedoelstelling zou leiden tot 
een reductie van de olie- en gasinvoer van 

18. merkt op dat, volgens het oordeel van 
de Commissie, het vaststellen van een 
hogere reductiedoelstelling zou leiden tot 
een reductie van de olie- en gasinvoer van 



PE460.884v01-00 66/94 AM\860842NL.doc

NL

40 miljard euro in 2020, bij een 
veronderstelde olieprijs van 88 dollar per 
vat in 2020; merkt op dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
van de EU op die manier met 56% zou 
kunnen worden gereduceerd;

40 miljard euro in 2020, bij een 
veronderstelde olieprijs van 88 dollar per 
vat in 2020; verwelkomt het feit dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
van de EU op die manier met 56% zou 
kunnen worden gereduceerd;

Or. en

Amendement 131
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 

Ontwerpadvies Amendement

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
groot probleem zou zijn voor de industrie 
en consumenten in de EU;

Schrappen

Or. en

Amendement 132
Yannick Jadot, Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 

Ontwerpadvies Amendement

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
groot probleem zou zijn voor de industrie 
en consumenten in de EU;

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
probleem zou zijn voor de industrie en 
consumenten in de EU; wijst er echter op 
dat lidstaten expliciet het recht hebben 
gekregen om veilingopbrengsten te 
gebruiken om dit effect voor de 
elektriciteitsintensieve industrie te 
beperken middels het verlenen van 
staatssteun, en roept de lidstaten 
daarnaast op om consumenten te 
ondersteunen, met name de meest 
kwetsbare groepen, bij het verminderen 
van hun energieverbruik;
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Or. en

Amendement 133
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 

Ontwerpadvies Amendement

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
groot probleem zou zijn voor de industrie 
en consumenten in de EU;

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tegelijkertijd tot een verdere 
stijging van de elektriciteitsprijzen zou 
leiden, wat een groot probleem zou zijn 
voor de industrie en consumenten in de 
EU; is van mening dat uit de recente 
Eurobarometer-enquête blijkt dat stabiele 
en betrouwbare energieprijzen 
aangemerkt worden als het belangrijkste 
aspect voor samenwerking op 
energiegebied1;
1 Eurobarometer van het Europees Parlement van 
31 januari 2011 getiteld "The Europeans and 
Energy".

Or. en

Amendement 134
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 

Ontwerpadvies Amendement

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
groot probleem zou zijn voor de industrie 
en consumenten in de EU;

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond, hoewel dit een aansporing 
vormt voor het ontwikkelen van 
koolstofarme technologieën, tot een 
verdere stijging van de elektriciteitsprijzen 
zou leiden, wat een groot probleem zou 
zijn voor de industrie en consumenten in de 
EU; benadrukt in dit opzicht dat het 
dringend noodzakelijk is om een echt 
ambitieus energiebesparingsbeleid voor de 
EU vast te stellen, dat tegelijkertijd gericht 
moet zijn op het aanpakken van de hoge 
energieprijzen, de prijsvolatiliteit en de te 
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grote afhankelijkheid van ingevoerde 
brandstoffen;

Or. en

Amendement 135
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 

Ontwerpadvies Amendement

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
groot probleem zou zijn voor de industrie 
en consumenten in de EU;

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
groot probleem zou zijn voor de industrie 
en consumenten in de EU; merkt op dat de 
kosten voor de industrie en consumenten 
in de toekomst niet meer op te brengen 
zijn, tenzij nu alsnog wordt gekozen voor 
het meest kostenefficiënte traject voor de 
reductie van broeikasgasemissies met 80 
tot 95% in 2050;

Or. en

Amendement 136
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 

Ontwerpadvies Amendement

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
groot probleem zou zijn voor de industrie 
en consumenten in de EU;

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
groot probleem zou zijn voor de industrie 
en consumenten in de EU; dit leidt tot 
duurdere fossiele brandstoffen, hetgeen 
bevorderlijk is voor investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en
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Amendement 137
Lena Ek namens de ALDE-Fractie
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 

Ontwerpadvies Amendement

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
groot probleem zou zijn voor de industrie 
en consumenten in de EU;

19. benadrukt dat een verlaging van het 
ETS-plafond gecombineerd moet worden 
met ambitieuze maatregelen op het gebied 
van de energie-efficiëntie ter beperking 
van verdere stijgingen van de 
elektriciteitsprijzen, wat een groot 
probleem zou zijn voor de industrie en 
consumenten in de EU;

Or. en

Amendement 138
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 

Ontwerpadvies Amendement

19. merkt op dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
groot probleem zou zijn voor de industrie 
en consumenten in de EU;

19. onderkent dat een verlaging van het 
ETS-plafond tot een verdere stijging van 
de elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een 
groot probleem zou zijn voor de industrie 
en consumenten in de EU;

Or. en

Amendement 139
Lena Ek namens de ALDE-Fractie
Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 20 

Ontwerpadvies Amendement

20. merkt op dat, in termen van de 
internationale concurrentiepositie, grotere 
reductie-inspanningen in de EU 
kostenvoordelen zouden creëren voor de 

20. benadrukt de mogelijk sterkere 
Europese concurrentiepositie als gevolg 
van innovatie en meer investeringen als 
gevolg van de overgang naar een 



PE460.884v01-00 70/94 AM\860842NL.doc

NL

internationale concurrenten van de EU en 
tegelijkertijd zouden leiden tot 
concurrentievoordelen voor Europese 
bedrijven op het gebied van 
klimaattechnologie; is van mening dat het
ondertekenen van een internationale 
overeenkomst voor de concurrenten van de 
EU zou betekenen dat kostenvoordelen 
worden opgegeven, terwijl de 
concurrentiepositie van de EU 
waarschijnlijk onaangetast zou blijven; 
vraagt de Commissie daarom te analyseren 
of een eenzijdige stap van de EU om 
verder te gaan dan een reductie van 20% 
voor de emissie van broeikasgassen voor 
andere landen zou kunnen dienen als 
stimulans om zich aan te sluiten bij een 
internationale overeenkomst;

duurzame economie; benadrukt dat 
grotere reductie-inspanningen in de EU 
zouden leiden tot concurrentievoordelen 
voor Europese bedrijven op het gebied van 
klimaattechnologie, maar dat het creëren 
van nieuwe banen met het oog op de 
internationale concurrentiepositie, in 
sommige sectoren kostenvoordelen 
zouden creëren voor de internationale 
concurrenten van de EU; is van mening 
dat het ondertekenen van een internationale 
overeenkomst voor de concurrenten van de 
EU zou betekenen dat kostenvoordelen 
worden opgegeven, terwijl de 
concurrentiepositie van de EU in 
dergelijke sectoren waarschijnlijk 
onaangetast zou blijven; vraagt de 
Commissie daarom te analyseren welk 
effect een eenzijdige stap van de EU om 
verder te gaan dan een reductie van 20% 
voor de emissie van broeikasgassen zou 
kunnen hebben voor de bereidheid van 
andere landen om zich aan te sluiten bij 
een internationale overeenkomst;

Or. en

Amendement 140
Yannick Jadot, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 20 

Ontwerpadvies Amendement

20. merkt op dat, in termen van de 
internationale concurrentiepositie, grotere 
reductie-inspanningen in de EU 
kostenvoordelen zouden creëren voor de 
internationale concurrenten van de EU en 
tegelijkertijd zouden leiden tot 
concurrentievoordelen voor Europese 
bedrijven op het gebied van 
klimaattechnologie; is van mening dat het 
ondertekenen van een internationale 
overeenkomst voor de concurrenten van de 
EU zou betekenen dat kostenvoordelen 
worden opgegeven, terwijl de 
concurrentiepositie van de EU 

20. merkt op dat, in termen van de 
internationale concurrentiepositie, grotere 
reductie-inspanningen in de EU 
kostenvoordelen zouden leiden tot 
concurrentievoordelen voor Europese 
bedrijven op het gebied van 
klimaattechnologie; is van mening dat het 
ondertekenen van een internationale 
overeenkomst door de concurrenten van de 
EU de concurrentiepositie van de EU 
waarschijnlijk onaangetast zou laten;
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waarschijnlijk onaangetast zou blijven; 
vraagt de Commissie daarom te 
analyseren of een eenzijdige stap van de 
EU om verder te gaan dan een reductie 
van 20% voor de emissie van 
broeikasgassen voor andere landen zou 
kunnen dienen als stimulans om zich aan 
te sluiten bij een internationale 
overeenkomst;

Or. en

Amendement 141
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 20 

Ontwerpadvies Amendement

20. merkt op dat, in termen van de 
internationale concurrentiepositie, grotere 
reductie-inspanningen in de EU 
kostenvoordelen zouden creëren voor de 
internationale concurrenten van de EU en 
tegelijkertijd zouden leiden tot 
concurrentievoordelen voor Europese 
bedrijven op het gebied van 
klimaattechnologie; is van mening dat het 
ondertekenen van een internationale 
overeenkomst voor de concurrenten van de 
EU zou betekenen dat kostenvoordelen 
worden opgegeven, terwijl de 
concurrentiepositie van de EU 
waarschijnlijk onaangetast zou blijven; 
vraagt de Commissie daarom te 
analyseren of een eenzijdige stap van de 
EU om verder te gaan dan een reductie 
van 20% voor de emissie van
broeikasgassen voor andere landen zou 
kunnen dienen als stimulans om zich aan 
te sluiten bij een internationale 
overeenkomst;

20. merkt op dat, in termen van de 
internationale concurrentiepositie, grotere 
reductie-inspanningen in de EU 
kostenvoordelen zouden creëren voor de 
internationale concurrenten van de EU en 
tegelijkertijd zouden leiden tot 
concurrentievoordelen voor Europese 
bedrijven op het gebied van 
klimaattechnologie; is van mening dat het 
ondertekenen van een internationale 
overeenkomst voor de concurrenten van de 
EU zou betekenen dat kostenvoordelen 
worden opgegeven, terwijl de 
concurrentiepositie van de EU 
waarschijnlijk onaangetast zou blijven;

Or. en
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Amendement 142
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 21 

Ontwerpadvies Amendement

21. benadrukt dat klimaatvriendelijke 
innovatie in Europa noodzakelijk is om een 
sterke positie te behouden in een snel 
veranderende wereldwijde markt voor 
koolstofarme technologieën;

21. benadrukt dat klimaatvriendelijke 
innovatie in Europa noodzakelijk is om een 
sterke positie te behouden in een snel 
veranderende wereldwijde markt voor 
koolstofarme technologieën; onderstreept 
de noodzaak om innovatieve output op de 
markt toe te passen en commercieel te 
exploiteren; ter ondersteuning van de 
invoering van succesvolle technologieën 
op de EU-markt, moeten derhalve 
adequate financiële instrumenten 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 143
Lena Ek namens de ALDE-Fractie
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 21 

Ontwerpadvies Amendement

21. benadrukt dat klimaatvriendelijke 
innovatie in Europa noodzakelijk is om een 
sterke positie te behouden in een snel 
veranderende wereldwijde markt voor 
koolstofarme technologieën;

21. benadrukt dat klimaatvriendelijke 
innovatie in Europa noodzakelijk is om een 
sterke positie te behouden in een snel 
veranderende wereldwijde markt voor 
koolstofarme technologieën; waarschuwt 
voor het risico verband houdende met 
"weglekken van groene banen"
aangezien vertragingen in het creëren van 
een op integratie gerichte en duurzame 
Europese economie ertoe leidt dat 
investeringen en werkgelegenheid in 
groene sectoren naar andere regio's 
worden verplaatst;

Or. en
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Amendement 144
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 21 

Ontwerpadvies Amendement

21. benadrukt dat klimaatvriendelijke 
innovatie in Europa noodzakelijk is om een 
sterke positie te behouden in een snel 
veranderende wereldwijde markt voor 
koolstofarme technologieën;

21. benadrukt dat klimaatvriendelijke 
innovatie in Europa noodzakelijk is om een 
sterke positie te behouden in een snel 
veranderende wereldwijde markt voor 
koolstofarme technologieën en dat de EU 
hierdoor in staat is om met grotere 
marktspelers concurrerender te opereren;

Or. en

Amendement 145
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

21 bis. onderstreept dat veel landen zich 
snel in de richting van een nieuwe 
duurzame economie ontwikkelen vanwege 
uiteenlopende redenen, met inbegrip van 
klimaatbescherming, de schaarste aan 
hulpbronnen of de behoefte aan innovatie 
en een groter concurrentievermogen; 
wijst in dit verband op het meest recente 
vijfjarenplan zoals dat door de Chinese 
regering is gepresenteerd;

Or. en

Amendement 146
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

21 bis. Benadrukt, dat ondanks een 
tijdelijke vermindering in energieverbruik 
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in 2009 er in de toekomst meer energie 
verbruikt zal worden, zodra de 
economieën van de lidstaten zich hebben 
hersteld, en dat daarom de 
afhankelijkheid van geïmporteerde 
energiebronnen nog zal stijgen;

Or. lt

Amendement 147
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 22 

Ontwerpadvies Amendement

22. is bezorgd over het feit dat een 
verschuiving van innovatie op het gebied 
van duurzame energie van Europa naar 
andere delen van de wereld al aan de gang 
is; stelt dat, op grond van recent onderzoek, 
van de 50 bedrijven die zijn aangemerkt als 
leiders op het gebied van schone 
technologie, er 24 in Azië waren gevestigd, 
22 in de Verenigde Staten, 3 in Europa en 
1 in Canada; benadrukt dat, volgens de 
barometer 2010 van Ernst&Young, China 
en de VS de aantrekkelijkste regio's ter 
wereld zijn voor het ontwikkelen van 
hernieuwbare energiebronnen;

22. is bezorgd over het feit dat een 
verschuiving van innovatie op het gebied 
van duurzame energie van Europa naar 
andere delen van de wereld al aan de gang 
is; stelt dat, op grond van recent onderzoek, 
van de 50 bedrijven die zijn aangemerkt als 
leiders op het gebied van schone 
technologie, er 24 in Azië waren gevestigd, 
22 in de Verenigde Staten, 3 in Europa en 
1 in Canada; benadrukt dat, volgens de 
barometer 2010 van Ernst&Young, China 
en de VS de aantrekkelijkste regio's ter 
wereld zijn voor het ontwikkelen van 
hernieuwbare energiebronnen;
onderstreept dat dit zowel een argument 
vormt voor het creëren van een betere 
bedrijfsomgeving voor groene technologie 
in Europa, als voor meer ambitieuze 
doelstellingen op het gebied van de CO2-
reductie;

Or. en

Amendement 148
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 22 
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Ontwerpadvies Amendement

22. is bezorgd over het feit dat een 
verschuiving van innovatie op het gebied 
van duurzame energie van Europa naar 
andere delen van de wereld al aan de gang 
is; stelt dat, op grond van recent onderzoek, 
van de 50 bedrijven die zijn aangemerkt als 
leiders op het gebied van schone 
technologie, er 24 in Azië waren gevestigd, 
22 in de Verenigde Staten, 3 in Europa en 
1 in Canada; benadrukt dat, volgens de 
barometer 2010 van Ernst&Young, China 
en de VS de aantrekkelijkste regio's ter 
wereld zijn voor het ontwikkelen van 
hernieuwbare energiebronnen;

22. is bezorgd over het feit dat een 
verschuiving van innovatie op het gebied 
van duurzame energie van Europa naar 
andere delen van de wereld al aan de gang 
is, waardoor Europa zou kunnen worden 
veranderd in een netto-importeur van deze 
technologieën en van de daaraan 
gerelateerde eindproducten; stelt dat, op 
grond van recent onderzoek, van de 50 
bedrijven die zijn aangemerkt als leiders op 
het gebied van schone technologie, er 24 in 
Azië waren gevestigd, 22 in de Verenigde 
Staten, 3 in Europa en 1 in Canada; 
benadrukt dat, volgens de barometer 2010 
van Ernst&Young, China en de VS de 
aantrekkelijkste regio's ter wereld zijn voor 
het ontwikkelen van hernieuwbare 
energiebronnen; 

Or. el

Amendement 149
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

22 bis. merkt op dat de analyse in de EU 
met betrekking tot opties om verder te 
gaan dan een emissiereductie van 
broeikasgassen met 20% niet draait om de 
vraag hoe er meer "groene banen"
gecreëerd kunnen worden door het 
subsidiëren van niet-efficiënte installaties 
(waarbij rekening is gehouden met de 
prijsstelling van koolstofheffingen) voor 
hernieuwbare energie, maar om de vraag 
op welke wijze er "verdedigbare banen"
gecreëerd kunnen worden die de 
concurrentietest van opkomende mondiale 
marktspelers kunnen doorstaan; 
aangezien de relevante apparatuur voor 
een aantal hernieuwbare bronnen in 
toenemende mate in China en India wordt 
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geproduceerd, moet Europa thans meer 
investeren in energie-efficiëntie ter 
versterking van de lokale economieën 
door het ondersteunen van lokale 
werkgelegenheid die niet weg kan lekken 
naar derde landen met lagere 
productiekosten;

Or. en

Amendement 150
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

22 bis. onderkent de effecten op het 
creëren van werkgelegenheid en het 
concurrentievermogen verband houdende 
met de overgang naar een koolstofarme 
economie, wanneer de EU zich ontwikkelt 
tot een wereldwijde toongevende partij op 
het gebied van de hernieuwbare 
energietechnologieën en energie-
efficiënte producten en diensten;

Or. en

Amendement 151
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

22 bis. onderstreept het belang van de 
Europese toegevoegde waarde voor de 
ontwikkeling en inheemse productie van 
energie-efficiënte technologieën en 
producten en hernieuwbare 
energiebronnen; 

Or. el
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Amendement 152
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 22 bis (nieuw) (na titel)

Ontwerpadvies Amendement

22 bis. benadrukt dat het Europese 
reductiebeleid effectief is voor het 
bevorderen van een nieuwe groenere 
samenstelling van het productiesysteem in 
de EU, maar, indien dit systeem 
unilateraal ten uitvoer wordt gelegd, zou 
dat als gevolg van een koolstoflekkage-
effect een beperktere milieueffectiviteit 
kunnen hebben1;
1 Conclusie van een onderzoek van 3 maart 2011 
van het Europees-mediterraan Centrum voor 
klimaatverandering naar de "Macroeconomic 
impact of EU mitigation policies beyond the 20% 
target".

Or. en

Amendement 153
Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 23 

Ontwerpadvies Amendement

23. stelt dat de industrie, overeenkomstig 
de ETS-bepalingen, haar CO2-emissies in 
2020 met 168 miljoen ton moet hebben 
gereduceerd; wijst erop dat krachtens de 
voorgestelde benchmarkbepalingen een 
aanzienlijk deel van de emissiecertificaten 
nog steeds door de industrie zal moeten 
worden gekocht, wat voor Europese 
bedrijven tot aanzienlijke kosten leidt 
waarvan hun wereldwijde concurrenten 
verschoond blijven;

Schrappen

Or. en
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Amendement 154
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 23 

Ontwerpadvies Amendement

23. stelt dat de industrie, overeenkomstig 
de ETS-bepalingen, haar CO2-emissies in 
2020 met 168 miljoen ton moet hebben 
gereduceerd; wijst erop dat krachtens de 
voorgestelde benchmarkbepalingen een 
aanzienlijk deel van de emissiecertificaten 
nog steeds door de industrie zal moeten 
worden gekocht, wat voor Europese 
bedrijven tot aanzienlijke kosten leidt 
waarvan hun wereldwijde concurrenten 
verschoond blijven;

23. stelt dat de industrie, overeenkomstig 
de ETS-bepalingen, haar CO2-emissies in 
2020 met 168 miljoen ton moet hebben 
gereduceerd; wijst erop dat krachtens de 
voorgestelde benchmarkbepalingen een 
aanzienlijk deel van de emissiecertificaten 
nog steeds door de industrie zal moeten 
worden gekocht en dat de economische 
crisis tot een reductie van de 
koolstofemissies en koolstofprijzen heeft 
geleid, en merkt daarnaast op dat 
ongebruikte emissierechten, dankzij de 
flexibele architectuur van ETS-
ondernemingen, van de tweede naar de 
derde fase meegenomen kunnen worden;

Or. en

Amendement 155
Yannick Jadot, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 23 

Ontwerpadvies Amendement

23. stelt dat de industrie, overeenkomstig 
de ETS-bepalingen, haar CO2-emissies in 
2020 met 168 miljoen ton moet hebben 
gereduceerd; wijst erop dat krachtens de 
voorgestelde benchmarkbepalingen een 
aanzienlijk deel van de emissiecertificaten 
nog steeds door de industrie zal moeten 
worden gekocht, wat voor Europese 
bedrijven tot aanzienlijke kosten leidt 
waarvan hun wereldwijde concurrenten 
verschoond blijven;

23. wijst erop dat krachtens de 
voorgestelde benchmarkbepalingen een 
deel van de emissiecertificaten nog steeds 
ten behoeve van de minder 
koolstofefficiënte industriële installaties
zal moeten worden gekocht, ervan 
uitgaande dat de productieniveaus 
teruggebracht worden tot op het niveau 
van vóór de recessie en er geen rekening 
wordt gehouden met het overschot dat in 
de huidige handelsperiode is gegenereerd, 
wat mogelijk voor een aantal Europese 
bedrijven tot kosten leidt waarvan hun 
wereldwijde concurrenten verschoond 
blijven;
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Or. en

Amendement 156
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

23 bis. is van mening dat er bij de ETS-
benchmarking ook rekening gehouden 
moet worden met de aard van de 
energiebronnen die in een lidstaat 
beschikbaar zijn, waarbij aanpassingen 
mogelijk moeten zijn naarmate de 
energiemix en de opties voor de 
energievoorziening variëren;

Or. en

Amendement 157
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 

Ontwerpadvies Amendement

24. betreurt het feit dat het extra effect op 
elektriciteitsprijzen onvoldoende tot uiting 
komt in de veronderstellingen van de 
Commissie over koolstoflekkage; 
benadrukt dat 40% van de elektriciteit in de 
EU door de industrie wordt gebruikt, die in 
hoge mate wordt getroffen door stijgingen 
van de koolstofprijs als gevolg van het 
doorberekenen van kosten door de 
elektriciteitssector;

24. merkt op dat het extra effect op 
elektriciteitsprijzen niet aangepakt kan 
worden middels een vrije toewizjing en dat 
daarmee dan ook geen rekening is 
gehouden bij de benchmarking en de 
daaraan gerelateerde lijst van sectoren die 
vermoedelijk blootgesteld worden aan 
koolstoflekkage; benadrukt dat 40% van de 
elektriciteit in de EU door de industrie 
wordt gebruikt, die in hoge mate wordt 
getroffen door stijgingen van de 
koolstofprijs als gevolg van het 
doorberekenen van kosten door de 
elektriciteitssector; wijst er echter op dat 
lidstaten expliciet het recht hebben 
gekregen om veilingopbrengsten te 
gebruiken om dit effect voor de 
elektriciteitsintensieve industrie te 
beperken middels het verlenen van 
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staatssteun;

Or. en

Amendement 158
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 

Ontwerpadvies Amendement

24. betreurt het feit dat het extra effect op 
elektriciteitsprijzen onvoldoende tot uiting 
komt in de veronderstellingen van de 
Commissie over koolstoflekkage; 
benadrukt dat 40% van de elektriciteit in de 
EU door de industrie wordt gebruikt, die in 
hoge mate wordt getroffen door stijgingen 
van de koolstofprijs als gevolg van het 
doorberekenen van kosten door de 
elektriciteitssector;

24. betreurt het feit dat het extra effect op 
elektriciteitsprijzen onvoldoende tot uiting 
komt in de veronderstellingen van de 
Commissie over koolstoflekkage; 
benadrukt dat 40% van de elektriciteit in de 
EU door de industrie wordt gebruikt, die in 
hoge mate wordt getroffen door stijgingen 
van de koolstofprijs als gevolg van het 
doorberekenen van kosten door de 
elektriciteitssector; wijst er echter op dat 
de lidstaten in het kader van de 
steunregelingen de veilingopbrengsten 
kunnen gebruiken om het effect te 
beperken;

Or. de

Amendement 159
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

24 bis. wijst er echter op dat er, onder 
andere volgens de Commissie, slechts een 
paar industriële sectoren bijzonder 
gevoelig zijn voor koolstoflekkage en is 
van mening dat voor het in kaart brengen 
van die sectoren een uitgebreide sectorale 
analyse is vereist; roept de Commissie op 
om een dergelijke benadering in de nabije 
toekomst te hanteren als alternatief voor 
het gebruik van een aantal kwantitatieve 
criteria die voor alle industriële sectoren 
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identiek zijn;

Or. en

Amendement 160
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

24 ter. benadrukt dat eer geen uniforme 
oplossing bestaat voor industriële sectoren 
die gevoelig zijn voor koolstoflekkage en 
dat de aard van het product of de 
structuur van de markt essentiële criteria 
zijn om een selectie te maken uit de 
beschikbare instrumenten (vrije 
toewijzing van emissierechten, staatssteun 
of grensaanpassingsmaatregelen);

Or. en

Amendement 161
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 25 

Ontwerpadvies Amendement

25. merkt op dat prognoses voor de 
koolstofmarkt in 2020 grote variatie 
vertonen, van €55/tCO2 zoals 
verondersteld in de berekeningen van de 
Commissie, tot €67/tCO2 op basis van een 
scenario met een reductie van 30% in de 
EU; beschouwt de voorspellingen van de 
Commissie met betrekking tot de 
beoordeling van het risico van 
koolstoflekkage daarom als relatief 
optimistisch en onbetrouwbaar;

25. merkt op dat prognoses voor de 
koolstofmarkt in 2020 grote variatie 
vertonen; dat betekent dat een 
verdubbeling noodzakelijk is van de 
inspanningen van de EU om energie te 
besparen;

Or. en
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Amendement 162
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 25 

Ontwerpadvies Amendement

25. merkt op dat prognoses voor de 
koolstofmarkt in 2020 grote variatie 
vertonen, van €55/tCO2 zoals 
verondersteld in de berekeningen van de 
Commissie, tot €67/tCO2 op basis van een 
scenario met een reductie van 30% in de 
EU; beschouwt de voorspellingen van de 
Commissie met betrekking tot de 
beoordeling van het risico van 
koolstoflekkage daarom als relatief 
optimistisch en onbetrouwbaar;

25. merkt op dat prognoses van de 
koolstofprijzen voor de koolstofmarkt in 
2020 grote variatie vertonen op basis van 
een scenario met een reductie van 30% in 
de EU; roept de Europese Commissie 
daarom op om de lijst van industrieën 
peridiek te herzien die vermoedelijk aan 
aanzienlijke koolstoflekkage blootgesteld 
worden indien er besloten wordt om voor 
een reductiedoelstelling van 30% in de 
EU te kiezen;

Or. en

Amendement 163
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 25 

Ontwerpadvies Amendement

25. merkt op dat prognoses voor de 
koolstofmarkt in 2020 grote variatie 
vertonen, van €55/tCO2 zoals verondersteld 
in de berekeningen van de Commissie, tot 
€67/tCO2 op basis van een scenario met 
een reductie van 30% in de EU; beschouwt 
de voorspellingen van de Commissie met 
betrekking tot de beoordeling van het risico 
van koolstoflekkage daarom als relatief 
optimistisch en onbetrouwbaar;

25. merkt op dat prognoses voor de 
koolstofmarkt in 2020 grote variatie 
vertonen, van €55/tCO2 zoals verondersteld 
in de berekeningen van de Commissie, tot 
€67/tCO2 op basis van een scenario met 
een reductie van 30% in de EU; dringt er 
daarom bij de Commissie op aan om een 
nieuwe voorspelling voor te leggen met 
betrekking tot de beoordeling van het risico 
van koolstoflekkage;

Or. de

Amendement 164
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 25 
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Ontwerpadvies Amendement

25. merkt op dat prognoses voor de 
koolstofmarkt in 2020 grote variatie 
vertonen, van €55/tCO2 zoals verondersteld 
in de berekeningen van de Commissie, tot 
€67/tCO2 op basis van een scenario met 
een reductie van 30% in de EU; beschouwt 
de voorspellingen van de Commissie met 
betrekking tot de beoordeling van het risico 
van koolstoflekkage daarom als relatief 
optimistisch en onbetrouwbaar;

25. merkt op dat prognoses voor de 
koolstofmarkt in 2020 grote variatie 
vertonen, van €55/tCO2 zoals verondersteld 
in de berekeningen van de Commissie, tot 
€67/tCO2 op basis van een scenario met 
een reductie van 30% in de EU; beschouwt 
de voorspellingen van de Commissie met 
betrekking tot de beoordeling van het risico 
van koolstoflekkage daarom als relatief 
optimistisch;

Or. en

Amendement 165
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

25 bis. merkt op dat een verhoging van de 
reductiedoelstelling tot 30% in 
vergelijking met de doelstelling van 20%, 
naar schatting een extra productieverlies 
van circa 1% met zich meebrengt voor de 
ferro- en non-ferrometaalsector, de 
chemische productensector en andere 
energie-intensieve sectoren;

Or. en

Amendement 166
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 25 bis (nieuw) (na titel 

Ontwerpadvies Amendement

25 bis. benadrukt de noodzaak van een 
intensivering van het bestrijden van de 
klimaatverandering en is derhalve van 
mening dat er voor 2020 gekozen moet 
worden voor de doelstelling om de CO2-
emissies met 30% te reduceren;
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Or. en

Amendement 167
Yannick Jadot, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 26 

Ontwerpadvies Amendement

26. is van mening dat er maatregelen 
moeten worden genomen om ervoor te 
zorgen dat stijgingen in arbeids- en 
energiekosten als gevolg van EU-beleid 
inzake klimaatverandering niet leiden tot 
sociale dumping en koolstoflekkage; voert 
daarom aan dat andere ontwikkelde of 
ontwikkelingslanden zich zouden moeten 
verplichten tot passende of vergelijkbare 
inspanningen;

Schrappen

Or. en

Amendement 168
Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 26 

Ontwerpadvies Amendement

26. is van mening dat er maatregelen 
moeten worden genomen om ervoor te 
zorgen dat stijgingen in arbeids- en 
energiekosten als gevolg van EU-beleid 
inzake klimaatverandering niet leiden tot 
sociale dumping en koolstoflekkage; voert 
daarom aan dat andere ontwikkelde of 
ontwikkelingslanden zich zouden moeten
verplichten tot passende of vergelijkbare 
inspanningen;

26. is van mening dat potentiële 
veranderingen in arbeids- en 
energiekosten als gevolg van EU-beleid 
inzake klimaatverandering niet zouden 
moeten leiden tot sociale dumping en 
koolstoflekkage en roept de Commissie 
derhalve op om alle relevante risico's te 
onderzoeken; roept andere ontwikkelde of 
ontwikkelingslanden op grond van 
diezelfde reden eveneens op om zich tot 
passende of vergelijkbare inspanningen te
verplichten;

Or. en
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Amendement 169
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

26 bis. roept de Commissie op om 
maatregelen te nemen om te voldoen aan 
de eisen van de arbeidsmarkt op grond 
van de overgang naar een koolstofarme 
economie en tezelfdertijd 
herstructureringsmaatregelen voor 
werknemers te nemen die in de nieuwe 
sectoren ter beschikking staan;

Or. de

Amendement 170
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

26 bis. is van mening dat de fondsen van 
het cohesiebeleid effectiever gebruikt 
moeten worden om de productie van 
hernieuwbare energiebronnen, effectiever 
energiegebruik en technieken voor lagere 
CO2-emissie te stimuleren;

Or. lt

Amendement 171
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 27 

Ontwerpadvies Amendement

27. benadrukt dat stijgingen in 
koolstofprijzen zullen leiden tot verdere 
stijgingen van elektriciteitskosten; stelt dat 
elke verhoging met één euro van de 
koolstofprijs resulteert in meer dan 

27. benadrukt dat stijgingen in 
koolstofprijzen zullen leiden tot verdere 
stijgingen van elektriciteitskosten; stelt dat 
elke verhoging met één euro van de 
koolstofprijs resulteert in meer dan 
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2 miljard euro extra kosten voor de 
samenleving in de vorm van 
elektriciteitskosten, waarvan 40% voor 
rekening van de industrie komt; dringt er 
bij de Commissie op aan om snel te 
komen met richtsnoeren voor compensatie 
van elektriciteitskosten;

2 miljard euro extra kosten voor de 
samenleving in de vorm van 
elektriciteitskosten, waarvan 40% voor 
rekening van de industrie komt; verzoekt
de Commissie om alle belanghebbenden te 
raadplegen ten einde zodanige 
oplossingen te kunnen voorstellen dat 
concurrentieverstoringen worden 
vermeden;

Or. fr

Amendement 172
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 27 

Ontwerpadvies Amendement

27. benadrukt dat stijgingen in 
koolstofprijzen zullen leiden tot verdere 
stijgingen van elektriciteitskosten; stelt dat 
elke verhoging met één euro van de 
koolstofprijs resulteert in meer dan 
2 miljard euro extra kosten voor de 
samenleving in de vorm van 
elektriciteitskosten, waarvan 40% voor 
rekening van de industrie komt; dringt er 
bij de Commissie op aan om snel te komen 
met richtsnoeren voor compensatie van 
elektriciteitskosten;

27. benadrukt dat stijgingen in 
koolstofprijzen zullen leiden tot verdere 
stijgingen van elektriciteitskosten die reeds 
stijgen wegens de hoge subsidies voor de 
productie van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen; stelt dat 
elke verhoging met één euro van de 
koolstofprijs resulteert in meer dan 
2 miljard euro extra kosten voor de 
samenleving in de vorm van 
elektriciteitskosten, waarvan 40% voor 
rekening van de industrie komt; dringt er 
bij de Commissie op aan om snel te komen 
met richtsnoeren voor compensatie van 
elektriciteitskosten; 

Or. el

Amendement 173
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 27 

Ontwerpadvies Amendement

27. benadrukt dat stijgingen in 
koolstofprijzen zullen leiden tot verdere 

27. benadrukt dat stijgingen in 
koolstofprijzen zullen leiden tot verdere 
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stijgingen van elektriciteitskosten; stelt dat 
elke verhoging met één euro van de 
koolstofprijs resulteert in meer dan 
2 miljard euro extra kosten voor de 
samenleving in de vorm van 
elektriciteitskosten, waarvan 40% voor 
rekening van de industrie komt; dringt er 
bij de Commissie op aan om snel te komen 
met richtsnoeren voor compensatie van 
elektriciteitskosten;

stijgingen van elektriciteitskosten; stelt dat 
elke verhoging met één euro van de 
koolstofprijs resulteert in meer dan 
2 miljard euro die van de 
elektriciteitsverbruikers naar de begroting 
van de lidstaten toevloeit, waarvan 40% 
voor rekening van de industrie komt; dringt 
er bij de Commissie op aan om snel te 
komen met richtsnoeren voor compensatie 
van elektriciteitskosten;

Or. en

Amendement 174
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

27 bis. benadrukt dat in de World Energy 
Outlook 2010 van de IAE gesteld wordt 
dat de doelstelling van 2°C uitsluitend 
gerealiseerd kan worden indien de 
huidige toezeggingen in de periode tot 
2020 uitermate strikt in praktijk worden 
gebracht en indien er daarna nóg 
strengere maatregelen worden genomen;
roept de Commissie en de (Europese) 
Raad daarom op om druk te zetten achter 
een snellere, internationaal 
gecoördineerde afschaffing van de 
subsidies voor fossiele brandstoffen zoals 
door de G20 is overeengekomen, en om 
dienovereenkomstige voorstellen op EU-
niveau te overleggen;

Or. en

Amendement 175
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 27 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

27 ter. brengt in deze context de 
mededeling van de Commissie in 
herinnering over de Europa 2020-
strategie waarin een oproep wordt gedaan 
om de belastingdruk te verschuiven van 
arbeid naar energie- en milieuheffingen; 
verwelkomt de aankondiging in de 
jaarlijkse groeianalyse om het Europees 
kader voor energiebelasting zodanig aan 
te passen dat het in overeenstemming is 
met de energie- en klimaatdoelstellingen 
van de EU;

Or. en

Amendement 176
Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 28 

Ontwerpadvies Amendement

28. uit haar bezorgdheid dat invoer vanuit 
landen met lagere CO2-beperkingen voor 
het grootste deel verantwoordelijk is voor 
een stijging van 47% in consumptieve 
CO2-emissies in de EU tussen 1990 en 
2006; vraagt de Commissie om te 
beoordelen of dergelijke trends zich ook 
onder het ETS hebben voortgezet en nog 
sterker zouden kunnen worden tijdens de 
derde uitvoeringsfase (20/30%); is van 
mening dat maatregelen om zulke trends 
in koolstofconsumptie tegen te gaan –
mits deze eerlijk en in overeenstemming 
met de WTO-regels zijn – zouden kunnen 
helpen om de handelspartners van de EU
over te halen zich aan te sluiten bij een 
internationale overeenkomst;

28. uit haar bezorgdheid dat invoer vanuit 
landen met lagere CO2-beperkingen voor 
het grootste deel verantwoordelijk is voor 
een stijging van 47% in consumptieve 
CO2-emissies in de EU tussen 1990 en 
2006; merkt echter op dat dit los staat van 
het klimaatbeleid van de EU in het 
algemeen en het ETS van de EU in het 
bijzonder;

Or. en
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Amendement 177
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 28 

Ontwerpadvies Amendement

28. uit haar bezorgdheid dat invoer vanuit 
landen met lagere CO2-beperkingen voor 
het grootste deel verantwoordelijk is voor 
een stijging van 47% in consumptieve 
CO2-emissies in de EU tussen 1990 en 
2006; vraagt de Commissie om te 
beoordelen of dergelijke trends zich ook 
onder het ETS hebben voortgezet en nog 
sterker zouden kunnen worden tijdens de 
derde uitvoeringsfase (20/30%); is van 
mening dat maatregelen om zulke trends in 
koolstofconsumptie tegen te gaan – mits 
deze eerlijk en in overeenstemming met de 
WTO-regels zijn – zouden kunnen helpen 
om de handelspartners van de EU over te 
halen zich aan te sluiten bij een 
internationale overeenkomst;

28. uit haar bezorgdheid dat invoer vanuit 
landen met lagere CO2-beperkingen voor 
het grootste deel verantwoordelijk is voor 
een stijging van 47% in consumptieve 
CO2-emissies in de EU tussen 1990 en 
2006, hoewel dit los staat van het 
klimaatbeleid van de EU in het algemeen 
en het ETS van de EU in het bijzonder; is 
van mening dat de EU maatregelen moet 
nemen om zulke trends in 
koolstofconsumptie tegen te gaan (en 
koolstof aan te pakken die via ingevoerde 
producten de EU binnenkomt), mits deze 
maatregelen eerlijk en in 
overeenstemming met de WTO-regels zijn; 
roept de voorstellen in de resolutie van het 
Europees Parlement van 25 november 
2010 in herinnering over "het 
internationaal handelsbeleid met de 
verplichtingen zoals door de 
klimaatverandering geboden"
(2010/2105(INI)) en is van mening dat 
deze voorstellen zouden kunnen helpen om 
de handelspartners van de EU over te halen 
zich aan te sluiten bij een internationale 
overeenkomst;

Or. en

Amendement 178
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 28 

Ontwerpadvies Amendement

28. uit haar bezorgdheid dat invoer vanuit 
landen met lagere CO2-beperkingen voor 
het grootste deel verantwoordelijk is voor 
een stijging van 47% in consumptieve 

28. uit haar bezorgdheid dat invoer vanuit 
landen met lagere CO2-beperkingen voor 
het grootste deel verantwoordelijk is voor 
een stijging van 47% in consumptieve 
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CO2-emissies in de EU tussen 1990 en 
2006; vraagt de Commissie om te 
beoordelen of dergelijke trends zich ook 
onder het ETS hebben voortgezet en nog 
sterker zouden kunnen worden tijdens de 
derde uitvoeringsfase (20/30%); is van 
mening dat maatregelen om zulke trends in 
koolstofconsumptie tegen te gaan – mits 
deze eerlijk en in overeenstemming met de 
WTO-regels zijn – zouden kunnen helpen 
om de handelspartners van de EU over te 
halen zich aan te sluiten bij een 
internationale overeenkomst;

CO2-emissies in de EU tussen 1990 en 
2006; vraagt de Commissie om te 
beoordelen of dergelijke trends zich ook 
onder het ETS hebben voortgezet en nog 
sterker zouden kunnen worden tijdens de 
derde uitvoeringsfase (20/30%); is van 
mening dat maatregelen om zulke trends in 
het gebruik van energie uit alle fossiele 
bronnen met een hoge CO2-uitstoot tegen 
te gaan – mits deze eerlijk en in 
overeenstemming met de beginselen van 
eerlijke concurrentie en de WTO-regels 
zijn – zouden kunnen helpen om de 
handelspartners van de EU over te halen 
zich aan te sluiten bij een internationale 
overeenkomst ter vermindering van de 
invloed van CO2 op de opwarming van de 
aarde;

Or. pl

Amendement 179
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 29 – punt 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

• bevorderen van een beter inzicht in 
koolstofarme toepassingen en het 
verbeteren van de vaardigheden op 
energiegebied van kleine en middelgrote 
ondernemers;

Or. en

Amendement 180
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 29 – punt 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

•·analyseren van de effecten van de 
striktere emissiebeperkingsdoelstellingen 
van de EU op lidstaatniveau, zoals 
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aangegeven in de conclusies van de 
Milieuraad van 14 maart 2011;

Or. en

Amendement 181
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 29 – punt 4 

Ontwerpadvies Amendement

•·efficiënt gebruik van de structuur- en 
cohesiefondsen door de lidstaten 
bevorderen, in het bijzonder voor energie-
efficiëntiemaatregelen;

•·efficiënt gebruik van de structuur- en 
cohesiefondsen door de lidstaten 
bevorderen, in het bijzonder voor energie-
efficiëntiemaatregelen, met de 
aantekening dat die fondsen primair 
bedoeld zijn om de economische en 
sociale verschillen in de EU te 
verminderen;

Or. en

Amendement 182
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 29 – punt 4 

Ontwerpadvies Amendement

• efficiënt gebruik van de structuur- en 
cohesiefondsen door de lidstaten 
bevorderen, in het bijzonder voor energie-
efficiëntiemaatregelen;

• efficiënt gebruik van de structuur- en 
cohesiefondsen door de lidstaten 
bevorderen, in het bijzonder voor energie-
efficiëntiemaatregelen, en stelt een 
regionale aanpak voor om de 
infrastructuren in een aantal lidstaten te 
verbeteren die qua energie-efficiëntie van 
slechte kwaliteit zijn;

Or. en

Amendement 183
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 29 – punt 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

• voortzetten van een uitgebreide 
herziening van de richtlijn inzake de 
energiebelasting teneinde CO2-emissies en 
de energiesamenstelling uiteindelijk als 
basiscriteria aan te kunnen merken voor 
het belasten van energieproducten;

Or. en

Amendement 184
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 29 – punt 6 

Ontwerpadvies Amendement

• aanvullende fondsen reserveren voor 
lidstaten in Midden- en Oost-Europa voor 
maatregelen in sectoren die buiten het 
ETS vallen (bouw, transport, landbouw);

Schrappen

Or. en

Amendement 185
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 29 – bolletje 6 

Ontwerpadvies Amendement

• aanvullende fondsen reserveren voor 
lidstaten in Midden- en Oost-Europa voor 
maatregelen in sectoren die buiten het ETS 
vallen (bouw, transport, landbouw);

• aanvullende fondsen reserveren voor 
zwakkere en achtergebleven regio's voor 
maatregelen in sectoren die buiten het ETS 
vallen (bouw, transport, landbouw);

Or. de

Amendement 186
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 29 – bolletje 7 
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Ontwerpadvies Amendement

• prioriteit geven aan klimaatverandering
en energie in het achtste kaderprogramma 
voor onderzoek.

• prioriteit geven aan het onderzoek naar 
de oorzaken van de veranderingen van het 
klimaat en naar de aanpassing daaraan, 
evenals aan efficiënte primaire 
energiebronnen, de omzetting en het 
gebruik daarvan in de vorm van het werk 
binnen het achtste kaderprogramma voor 
onderzoek.

Or. pl

Amendement 187
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 29 – punt 7 

Ontwerpadvies Amendement

• prioriteit geven aan klimaatverandering 
en energie in het achtste kaderprogramma 
voor onderzoek.

• prioriteit geven aan klimaatverandering, 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie in het achtste kaderprogramma 
voor onderzoek.

Or. en

Amendement 188
Lena Ek namens de ALDE-Fractie
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 29 – punt 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

• onderzoeken van de potentiële negatieve 
effecten in de zin van het weglekken van 
groene banen, minder investeringen en 
een gereduceerd concurrentievermogen in 
groene sectoren indien de EU besluit om 
zich voor de reductie van de 
broeikasgasemissies in 2020 niet op een 
aanzienlijk hogere doelstelling dan 20% 
vast te leggen.

Or. en
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