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Amendement 1
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050" (COM(2011)0112),

Or. en

Amendement 2
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op Verordening (EG) nr. 663/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 houdende vaststelling 
van een programma om het economisch 
herstel te bevorderen via financiële 
bijstand van de Gemeenschap aan 
projecten op het gebied van energie,

Or. en

Amendement 3
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld “Een Energiebeleid voor Europa” 
(COM(2007)0001),

Or. pl

Amendement 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Visum 12 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld “Prioritair interconnectieplan” 
(COM(2006)0846),

Or. pl

Amendement 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Visum 12 quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op Richtlijn 2009/72/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG,

Or. pl

Amendement 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Visum 12 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op Richtlijn 2009/73/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas 
en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG,

Or. pl

Amendement 8
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op Verordening (EG) nr. 663/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 houdende vaststelling 
van een programma om het economisch 
herstel te bevorderen via financiële 
bijstand van de Gemeenschap aan 
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projecten op het gebied van energie,

Or. de

Amendement 9
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 
16 juni 2010 en 17 februari 2011  over 
Europa 2020,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 
17 februari 2011 over Europa 2020,

Or. en

Amendement 10
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het strategisch belang van de 
aanleg van energie-infrastructuur voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het SET-plan (Strategic Energy 
Technology Plan),

Or. it

Amendement 11
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw) 



AM\861071NL.doc 7/108 PE460.899v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op Verordening (EG) nr. 663/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 houdende vaststelling 
van een programma om het economisch 
herstel te bevorderen via financiële 
bijstand van de Gemeenschap aan 
projecten op het gebied van energie,

Or. en

Amendement 12
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd verminderen van de import 
van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en 
veilige energie,

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
onafhankelijkheid op energiegebied, de 
noodzaak van universele toegang tot 
veilige en duurzame energie die voor 
iedereen betaalbaar is en tegelijkertijd het
verminderen van import van fossiele 
brandstoffen en de verwezenlijking van 
een concurrentiebestendige interne markt 
voor energie,

Or. nl

Amendement 13
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Overweging A 
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd verminderen van de 
import van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en veilige 
energie,

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de beperking van de
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd een transformatie in de 
richting van een koolstofarm 
energiesysteem, de verwezenlijking van 
een concurrentiebestendige interne markt 
voor energie en de waarborging van 
universele toegang tot duurzame, 
betaalbare en veilige energie,

Or. pl

Amendement 14
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied
en tegelijkertijd verminderen van de 
import van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en veilige 
energie,

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het versterken van de 
continuïteit van de energievoorziening en 
tegelijkertijd diversifiëren van de 
energieleverende landen en 
energiebronnen, de verwezenlijking van 
een concurrentiebestendige interne markt 
voor energie en de waarborging van 
universele toegang tot duurzame, 
betaalbare en veilige energie,

Or. de
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Amendement 15
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd verminderen van de import 
van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt 
voor energie en de waarborging van 
universele toegang tot duurzame,
betaalbare en veilige energie,

overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd verminderen van de import 
van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een sterke 
energiesector op Europees niveau, 
gebaseerd op publieke sectoren die 
universele toegang tot energie 
waarborgen en als een hefboom kunnen 
werken voor het midden- en kleinbedrijf 
en voor economische ontwikkeling, en de 
waarborging van universele toegang tot 
duurzame, betaalbare en veilige energie,

Or. pt

Amendement 16
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied
en tegelijkertijd verminderen van de import
van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het waarborgen van 
de veilige werking van bestaande 
kerncentrales, het vergroten van de 
energiezekerheid en tegelijkertijd 
verminderen van de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, met name voor zover 
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energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en veilige 
energie,

deze geïmporteerd worden, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en veilige 
energie,

Or. en

Amendement 17
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd verminderen van de 
import van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en veilige 
energie,

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
door de eigen reserves aan fossiele 
brandstoffen in de EU te gebruiken en de 
import ervan te verminderen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige en goed 
functionerende interne markt voor energie 
en de waarborging van universele toegang 
tot duurzame, betaalbare en veilige energie,

Or. en

Amendement 18
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
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energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd verminderen van de import 
van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en veilige 
energie,

energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in het verwerven van meer 
onafhankelijkheid op energiegebied en 
tegelijkertijd verminderen van de import 
van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne en externe 
markt voor energie en de waarborging van 
universele toegang tot duurzame, 
ecologische, betaalbare, voor mensen 
veilige en efficiënte energie,

Or. pl

Amendement 19
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd verminderen van de 
import van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en veilige 
energie,

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd diversifiëren van de 
energievoorziening, de verwezenlijking 
van een concurrentiebestendige interne 
markt voor energie en de waarborging van 
universele toegang tot duurzame, 
betaalbare en veilige energie,

Or. en

Amendement 20
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Overweging A 



PE460.899v01-00 12/108 AM\861071NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied
en tegelijkertijd verminderen van de import
van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en veilige 
energie,

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het vergroten van de 
energiezekerheid en tegelijkertijd 
verminderen van de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, de verwezenlijking 
van een concurrentiebestendige interne 
markt voor energie en de waarborging van 
universele toegang tot duurzame, 
betaalbare en veilige energie,

Or. en

Amendement 21
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied
en tegelijkertijd verminderen van de import
van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en veilige 
energie,

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het vergroten van de 
energiezekerheid en tegelijkertijd 
verminderen van de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, de verwezenlijking 
van een concurrentiebestendige interne 
markt voor energie en de waarborging van 
universele toegang tot duurzame, 
betaalbare en veilige energie,

Or. en
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Amendement 22
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd verminderen van de import 
van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en veilige 
energie,

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd verminderen van de import 
van fossiele brandstoffen en van het totale 
energieverbruik, de verwezenlijking van 
een concurrentiebestendige interne markt 
voor energie en de waarborging van 
universele toegang tot duurzame, 
betaalbare en veilige energie,

Or. en

Amendement 23
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd verminderen van de import 
van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, betaalbare en veilige 
energie,

A. overwegende dat de voornaamste 
uitdagingen waarmee wij ons op 
energiegebied geconfronteerd zien, bestaan 
in de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verwerven van 
meer onafhankelijkheid op energiegebied 
en tegelijkertijd verminderen van de import 
van fossiele brandstoffen, de 
verwezenlijking van een 
concurrentiebestendige interne markt voor 
energie en de waarborging van universele 
toegang tot duurzame, 
concurrentiebestendige en voldoende 
betaalbare en veilige energie,
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Or. lt

Amendement 24
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. aangezien het gemeenschappelijk 
energiebeleid van de EU is ontwikkeld 
rondom de gemeenschappelijke 
doelstelling van ononderbroken fysieke 
beschikbaarheid van energieproducten en 
-diensten op de markt, tegen voor alle 
consumenten toegankelijke prijzen 
(thuisgebruikers en industriële 
gebruikers),

Or. ro

Amendement 25
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. aangezien het noodzakelijk is om de 
leveringszekerheid en solidariteit tussen 
de lidstaten te waarborgen in de situatie 
dat een van hen met een energiecrisis 
wordt geconfronteerd,

Or. ro

Amendement 26
Zigmantas Balčytis

 Ontwerpresolutie
Overweging B 
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) noodzakelijke 
interconnectie van energienetwerken ten 
goede komt,

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) noodzakelijke 
interconnectie van energienetwerken ten 
goede komt aan verschillende 
energiebronnen en dragers,

Or. lt

Amendement 27
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Jorgo Chatzimarkakis, Daniel Caspary, 
Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) noodzakelijke 
interconnectie van energienetwerken ten 
goede komt,

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) noodzakelijke 
interconnectie van energienetwerken over 
nationale en regionale grenzen heen ten 
goede komt,

Or. de
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Amendement 28
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) noodzakelijke 
interconnectie van energienetwerken ten 
goede komt,

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) noodzakelijke 
grensoverschrijdende interconnectie van 
energienetwerken ten goede komt,

Or. en

Amendement 29
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) noodzakelijke 
interconnectie van energienetwerken ten 
goede komt,

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) noodzakelijke 
grensoverschrijdende interconnectie van 
energienetwerken ten goede komt,

Or. en
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Amendement 30
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) noodzakelijke 
interconnectie van energienetwerken ten 
goede komt,

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) succesvolle
interconnectie van energienetwerken ten 
goede komt,

Or. en

Amendement 31
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) noodzakelijke 
interconnectie van energienetwerken ten 
goede komt,

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon voorziet in een specifieke 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van 
een EU-energiebeleid dat de voor de 
verwezenlijking van de andere 
doelstellingen van de EU op het gebied 
van energiebeleid en energiesolidariteit 
(een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, continuïteit van de 
energievoorziening) noodzakelijke 
interconnectie van energienetwerken ten 
goede komt,
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Or. pl

Amendement 32
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het noodzakelijk is 
zo snel mogelijk grootschalige 
investeringen te doen,

Or. fr

Amendement 33
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU om 
voor 2050 haar broeikasgasemissies met 
80 à 95% terug te brengen daardoor 
dreigt te worden ondermijnd,

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast,

Or. pl
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Amendement 34
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU om
voor 2050 haar broeikasgasemissies met 
80 à 95% terug te brengen daardoor dreigt 
te worden ondermijnd,

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer en efficiënter model voor 
energieproductie en spaarzaam 
energiegebruik, haar capaciteit om de 
energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU om
voor 2050 de CO2-emissies in de lidstaten 
onder 10t per capita terug te brengen 
daardoor dreigt te worden ondermijnd

Or. pl

Amendement 35
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU om
voor 2050 haar broeikasgasemissies met 
80 à 95% terug te brengen daardoor dreigt
te worden ondermijnd;

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstellingen van de EU 
voor 2050 daardoor dreigen te worden 
ondermijnd;

Or. en
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Amendement 36
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU om 
haar broeikasgasemissies met 80 à 95% 
terug te brengen daardoor dreigt te worden 
ondermijnd,

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU om 
haar broeikasgasemissies met 80 à 95% 
tegen 2050 terug te brengen, alsook de 
doelstelling om het aandeel hernieuwbare 
energie in de energievoorziening tot 95% 
op te trekken tegen 2050, daardoor dreigt 
te worden ondermijnd,

Or. nl

Amendement 37
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU voor 
2050 om haar broeikasgasemissies met 80 

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 – met name het streefdoel voor wat 
betreft de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen – te verwezenlijken kan 
worden aangetast en dat de 
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à 95% terug te brengen daardoor dreigt te
worden ondermijnd;

langetermijndoelstelling van de EU voor 
2050 om haar broeikasgasemissies met 80 
à 95% terug te brengen daardoor dreigt te 
worden ondermijnd;

Or. en

Amendement 38
Zigmantas Balčytis

 Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU om 
haar broeikasgasemissies met 80 à 95% 
terug te brengen daardoor dreigt te worden 
ondermijnd,

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuren niet tijdig 
moderniseert, beter op elkaar aansluit en 
bijstelt in de zin van een duurzamer 
energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU om 
haar broeikasgasemissies met 80 à 95% 
terug te brengen daardoor dreigt te worden 
ondermijnd,

Or. lt

Amendement 39
Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 



PE460.899v01-00 22/108 AM\861071NL.doc

NL

de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU voor 
2050 om haar broeikasgasemissies met 80
à 95% terug te brengen daardoor dreigt te 
worden ondermijnd,

de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU voor 
2050 om haar broeikasgasemissies met ten 
minste 80% terug te brengen daardoor 
dreigt te worden ondermijnd;

Or. en

Amendement 40
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU voor 
2050 om haar broeikasgasemissies met 80 
à 95% terug te brengen daardoor dreigt te 
worden ondermijnd;

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert¸verbetert en bijstelt in de zin 
van een duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU voor 
2050 om haar broeikasgasemissies met 80 
à 95% terug te brengen daardoor dreigt te 
worden ondermijnd;

Or. en

Amendement 41
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar 
energie-infrastructuur niet tijdig 
moderniseert en bijstelt in de zin van een 
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duurzamer energieproductie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU voor 
2050 om haar broeikasgasemissies met 80 
à 95% terug te brengen daardoor dreigt te 
worden ondermijnd,

duurzamer energieproductie-, 
energietransmissie- en 
energiegebruiksmodel, haar capaciteit om 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2020 te verwezenlijken kan worden 
aangetast en dat de 
langetermijndoelstelling van de EU voor 
2050 om haar broeikasgasemissies met 80 
à 95% terug te brengen daardoor dreigt te 
worden ondermijnd;

Or. en

Amendement 42
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. Overwegende dat, volgens de 
mededeling van de Commissie getiteld 
"Prioriteiten voor energie-
infrastructuurprojecten voor 2020 en 
verder - Een blauwdruk voor een 
Europees geïntegreerd energienetwerk", 
de komende tien jaar 200 miljard euro 
nodig is om de benodigde energie-
infrastructuur te financieren; en 
overwegende dat de helft van dit bedrag 
van de lidstaten moet komen,

Or. fr

Amendement 43
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de planning van 
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investeringen in infrastructuur en de 
besluitvorming daarover moeten worden 
gebaseerd op langetermijnscenario's die 
rekening houden met de te verwachten 
resultaten en behoefte aan verdere 
technische ontwikkeling,

Or. en

Amendement 44
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat een verdere 
integratie van hernieuwbare 
energiebronnen een aantal aanpassingen
van de Europese energie-infrastructuur 
op het gebied van transmissie en 
distributie vereist,

Or. en

Amendement 45
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een open, 
geïntegreerde en concurrentiegerichte 
Europese energiemarkt nodig is om 
concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking 
van een dergelijke markt nog steeds een 
zware uitdaging is,

D. overwegende dat een open, 
geïntegreerde en concurrentiegerichte 
Europese energiemarkt nodig is om 
concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid en een 
efficiënte grootschalige toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking 
van een dergelijke markt nog steeds een 
zware uitdaging is,
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Or. en

Amendement 46
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een open, 
geïntegreerde en concurrentiegerichte 
Europese energiemarkt nodig is om 
concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking 
van een dergelijke markt nog steeds een 
zware uitdaging is,

D. overwegende dat een open, 
geïntegreerde, concurrentiegerichte en
gereguleerde Europese energiemarkt nodig 
is om concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking 
van een dergelijke markt nog steeds een 
zware uitdaging is voor alle lidstaten,

Or. en

Amendement 47
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een open, 
geïntegreerde en concurrentiegerichte 
Europese energiemarkt nodig is om 
concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking 
van een dergelijke markt nog steeds een 
zware uitdaging is,

D. overwegende dat een open, 
geïntegreerde, transparante en 
concurrentiegerichte Europese 
energiemarkt nodig is om concurrerende 
energieprijzen, energiezekerheid en 
duurzaamheid te bewerkstelligen, en dat de 
verwezenlijking van een dergelijke markt 
nog steeds een zware uitdaging is,

Or. en
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Amendement 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een open, 
geïntegreerde en concurrentiegerichte 
Europese energiemarkt nodig is om 
concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking 
van een dergelijke markt nog steeds een 
zware uitdaging is,

D. overwegende dat een transparante, 
geïntegreerde en concurrentiegerichte 
Europese energiemarkt nodig is om 
concurrerende energieprijzen, 
energiezekerheid en duurzaamheid te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking 
van een dergelijke markt nog steeds een 
zware uitdaging is,

Or. pl

Amendement 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden, wat 
bijdraagt tot een versterking van de 
wanverhouding in de ontwikkeling van 
energie-infrastructuur tussen 
verschillende regio's van de EU, 

Or. pl

Amendement 50
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging E 
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
gemeten naar de tijdens de Europese 
Raad van Barcelona van 2002 
vastgestelde interconnectiedoelstelling 
van 10% in een derde van de Unie nog 
steeds onvoldoende is, en dat bepaalde 
regio's zich nog steeds in een geïsoleerde 
positie bevinden,

Or. en

Amendement 51
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de beschikbaarheid 
van interconnectiecapaciteit of de 
interconnectiecapaciteit zelf tussen de 
lidstaten in een aantal gevallen nog steeds 
onvoldoende is, en dat bepaalde regio's 
zich nog steeds in een geïsoleerde positie 
bevinden,

Or. de

Amendement 52
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 



PE460.899v01-00 28/108 AM\861071NL.doc

NL

over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden, wat 
een negatieve impact op de economie 
heeft en ertoe leidt dat de interne markt 
niet naar behoren functioneert,

Or. en

Amendement 53
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,
waardoor een echte integratie van de 
markt en van energiestromen wordt 
belemmerd,

Or. en

Amendement 54
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is en/of niet optimaal wordt benut, en dat 
bepaalde regio's zich nog steeds in een 
geïsoleerde positie bevinden,

Or. en
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Amendement 55
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden en 
afhankelijk zijn van één leverancier,

Or. en

Amendement 56
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden of te 
kampen hebben met een beperkte 
liquiditeit van de markt,

Or. en

Amendement 57
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Overweging E 
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de beschikbaarheid 
van interconnectiecapaciteit tussen de 
lidstaten over het algemeen nog steeds 
onvoldoende is, en dat bepaalde regio's 
zich nog steeds in een geïsoleerde positie 
bevinden,

Or. en

Amendement 58
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de beschikbaarheid 
van interconnectiecapaciteit tussen de 
lidstaten over het algemeen nog steeds 
onvoldoende is, en dat bepaalde regio's 
zich nog steeds in een geïsoleerde positie 
bevinden,

Or. en

Amendement 59
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's en lidstaten zich 
nog steeds in een geïsoleerde positie 
bevinden,
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Or. en

Amendement 60
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
gedeeltelijk nog steeds onvoldoende is, en 
dat bepaalde regio's zich nog steeds in een 
geïsoleerde positie bevinden,

Or. en

Amendement 61
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten 
over het algemeen nog steeds onvoldoende 
is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds 
in een geïsoleerde positie bevinden,

E. overwegende dat de 
interconnectiecapactiteit tussen een aantal 
lidstaten over het algemeen nog steeds 
onvoldoende is, en dat bepaalde regio's 
zich nog steeds in een geïsoleerde positie 
bevinden,

Or. en

Amendement 62
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat in termen van 
energie-infrastructuur rekening moet 
worden gehouden met de specifieke 
vereisten van eilanden en ultraperifere 
regio's, zoals de Canarische Eilanden, 
Madeira, de Azoren en de Franse UPR's,

Or. en

Amendement 63
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. aangezien het energienetwerk in 
Zuidoost-Europa minder dicht is dan het 
netwerk in de rest van Europa,

Or. ro

Amendement 64
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat alternatieve aan- en 
doorvoerroutes en nieuwe interconnecties 
van belang zijn om de solidariteit tussen de 
lidstaten concreet gestalte te kunnen 
geven,

F. overwegende dat alternatieve aan- en 
doorvoerroutes voor aardgas en nieuwe 
interconnecties van belang zijn om de 
liquiditeit van de markt, de zekerheid van 
de voorziening en de solidariteit tussen de 
lidstaten te waarborgen,

Or. en
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Amendement 65

Yannick Jadot namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat alternatieve aan- en 
doorvoerroutes en nieuwe interconnecties 
van belang zijn om de solidariteit tussen de 
lidstaten concreet gestalte te kunnen geven;

F. overwegende dat nieuwe interconnecties 
van belang zijn om de solidariteit tussen de 
lidstaten concreet gestalte te kunnen geven,

Or. en

Amendement 66
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat bijzondere  
aandacht moet worden besteed aan nog 
niet afgeronde projecten die door de EU 
zijn aangewezen als prioritaire projecten 
overeenkomstig Beschikking 
1364/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 september 
2006 tot opstelling van richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector en houdende intrekking van 
de Beschikkingen 96/391/EG en 
nr. 1229/2003/EG,

Or. en
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Amendement 67
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat met het derde 
energiepakket een wetgevingskader is 
ingesteld dat gericht is op bevordering van 
concurrentie op de energiemarkt,

Or. en

Amendement 68
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de energie-
infrastructuurvoorzieningen die vandaag 
worden gepland, moeten sporen met de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU voor de lange termijn,

G. overwegende dat de energie-
infrastructuurvoorzieningen die vandaag 
worden gepland, verenigbaar moeten zijn 
met de klimaat- en energiedoelstellingen 
van de EU voor de lange termijn en met de 
verwezenlijking van deze doelstellingen in 
het energiebeleid van de verschillende 
lidstaten,

Or. fr

Amendement 69
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de energie-
infrastructuurvoorzieningen die vandaag 
worden gepland, moeten sporen met de 

G. overwegende dat de energie-
infrastructuurvoorzieningen die vandaag 
worden gepland, moeten sporen met de 
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klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU voor de lange termijn,

klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU voor de lange termijn en prioriteit 
moeten geven aan energiebronnen die 
geen maatschappelijke en milieukosten 
met zich meebrengen,

Or. en

Amendement 70
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de energie-
infrastructuurvoorzieningen die vandaag 
worden gepland, moeten sporen met de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU voor de lange termijn,

G. overwegende dat de energie-
infrastructuurvoorzieningen die vandaag 
worden gepland, moeten sporen met de 
behoeften van de markt alsmede met de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU voor de lange termijn,

Or. de

Amendement 71
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de energie-
infrastructuurvoorzieningen die vandaag 
worden gepland, moeten sporen met de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU voor de lange termijn,

G. overwegende dat de energie-
infrastructuurvoorzieningen die vandaag 
worden gepland, moeten sporen met de 
behoeften van de markt en de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU voor de 
lange termijn,

Or. en
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Amendement 72
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de energie-
infrastructuurvoorzieningen die vandaag 
worden gepland, moeten sporen met de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU voor de lange termijn,

G. overwegende dat de energie-
infrastructuurvoorzieningen die vandaag 
worden gepland, moeten sporen met de 
behoeften van de markt en de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU voor de 
lange termijn,

Or. en

Amendement 73
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat met het oog op de 
20/20/20-energiedoelstellingen van de EU 
en de overschakeling op zeer koolstofarme 
energie vanaf 2020 met betrekking tot gas 
en elektriciteit hogere investeringen in 
transmissiecapaciteit nodig zijn,

Or. en

Amendement 74
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van duurzame
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energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

ontwikkeling die in de toekomst het 
energiegebruik per capita in de lidstaten 
kan beperken en zo de noodzaak om in 
nieuwe energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk ondervangt,

Or. pl

Amendement 75
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst,

Or. en

Amendement 76
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren en het 
vertrek van industrie vanwege stijgende 
kosten gedeeltelijk kan ondervangen,

Or. de
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Amendement 77
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en slimme investeringen 
in oude en nieuwe infrastructuur 
stimuleert,

Or. en

Amendement 78
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

H. overwegende dat aanvullende 
maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie een krachtig en kosteneffectief 
instrument zullen vormen voor het 
verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur en koolstoflekkage
te investeren gedeeltelijk kan ondervangen,

Or. en

Amendement 79
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging H 
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

H. overwegende dat aanvullende 
maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie een krachtig en kosteneffectief 
instrument zullen vormen voor het 
verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur en koolstoflekkage
te investeren gedeeltelijk kan ondervangen,

Or. en

Amendement 80
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren en de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van natuurlijke hulpbronnen gedeeltelijk 
kan ondervangen;

Or. en

Amendement 81
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
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energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen voor de 
openbare en particuliere sector,

Or. en

Amendement 82
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en overwegende dat 
vraagzijdebeheer de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

Or. en

Amendement 83
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen door een 
vermindering van de vraag naar energie,

Or. en
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Amendement 84
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om in 
energie-infrastructuur te investeren 
gedeeltelijk kan ondervangen,

H. overwegende dat energie-efficiëntie een 
krachtig en kosteneffectief instrument is 
voor het verwezenlijken van een duurzame 
energietoekomst en de noodzaak om aan 
de aanbodzijde in energie-infrastructuur te 
investeren gedeeltelijk kan ondervangen,

Or. en

Amendement 85
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat intelligente 
energienetten en slimme meters een 
belangrijk middel kunnen zijn om een 
effectieve relatie te leggen tussen 
energieproductie en -transmissie enerzijds 
en de consument anderzijds,

I. overwegende dat intelligente 
energienetten en slimme meters een 
belangrijk middel kunnen zijn om een 
optimale relatie te leggen tussen effectieve
energieproductie en -transmissie enerzijds 
en rationeel gebruik anderzijds,

Or. pl

Amendement 86
Herbert Reul, Markus Pieper, Robert Goebbels, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat intelligente I. overwegende dat intelligente 
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energienetten en slimme meters een 
belangrijk middel kunnen zijn om een 
effectieve relatie te leggen tussen 
energieproductie en -transmissie enerzijds 
en de consument anderzijds,

energienetten en slimme meters een 
belangrijk middel kunnen zijn om een 
effectieve relatie te leggen tussen 
energieproductie, -transmissie en 
-distributie enerzijds en de consument 
anderzijds,

Or. de

Amendement 87
Pilar del Castillo Vera, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat intelligente 
energienetten en slimme meters een 
belangrijk middel kunnen zijn om een 
effectieve relatie te leggen tussen 
energieproductie en -transmissie enerzijds 
en de consument anderzijds,

I. overwegende dat intelligente 
energienetten een belangrijk middel 
kunnen zijn om een effectieve relatie te 
leggen tussen energieproductie en -
transmissie enerzijds en de consument 
anderzijds en zo de energie-efficiëntie 
kunnen verhogen,

Or. en

Amendement 88
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat intelligente 
energienetten en slimme meters een 
belangrijk middel kunnen zijn om een 
effectieve relatie te leggen tussen 
energieproductie en -transmissie enerzijds 
en de consument anderzijds,

I. overwegende dat intelligente 
energienetten en slimme meters een 
belangrijk middel kunnen zijn om een 
effectieve relatie te leggen tussen 
energieproductie, -transmissie en 
-distributie enerzijds en eindgebruikers
anderzijds,

Or. en
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Amendement 89
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat intelligente 
energienetten en slimme meters een 
belangrijk middel kunnen zijn om een 
effectieve relatie te leggen tussen 
energieproductie en -transmissie enerzijds 
en de consument anderzijds,

I. overwegende dat intelligente 
energienetten en slimme meters een 
belangrijk middel kunnen zijn om een 
effectieve relatie te leggen tussen 
energieproductie, -transmissie en  
-distributie enerzijds en de consument 
anderzijds,

Or. en

Amendement 90
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de uitbreiding van 
de interconnectiecapaciteit tussen 
gassystemen langs de zuidwestelijke as 
van de Noord-Zuidcorridor ervoor zal 
zorgen dat de capaciteiten voor LNG-
invoer en de ondergrondse 
opslagcapaciteiten op het Iberisch 
schiereiland een bijdrage kunnen leveren 
tot de zekerheid van de 
energievoorziening in de EU en 
tegelijkertijd een belangrijke stap zal 
vormen in de richting van een echt 
geïntegreerde interne energiemarkt,

Or. en
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Amendement 91
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat het gebruik van de 
energie-infrastructuur op het Iberisch 
schiereiland belangrijk is aangezien deze 
als knooppunt dient voor de invoer van 
LNG, voor de opslag van aardgas en de 
transmissie van aardgas over de 
Pyreneeën,

Or. en

Amendement 92
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Overweging J 

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de langdurige 
vergunningsprocedures en het gebrek aan 
coördinatie tussen administratieve 
instanties hebben geleid tot grote 
vertragingen en extra kosten, met name bij 
grensoverschrijdende projecten,

J. overwegende dat de langdurige 
vergunningsprocedures en het gebrek aan 
coördinatie tussen administratieve 
instanties kunnen leiden tot grote 
vertragingen en extra kosten, met name bij 
grensoverschrijdende projecten,

Or. en

Amendement 93
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de huidige 
economische crisis een kans kan vormen 
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die moet worden benut om alternatieven 
voor de onveranderde situatie te zoeken 
en de innovatieve geest te stimuleren,

Or. fr

Amendement 94
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat regelgevers een 
belangrijke rol spelen bij de 
totstandbrenging van een 
consumentgerichte, geïntegreerde en 
concurrerende interne energiemarkt,

Or. en

Amendement 95
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Recital L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

L. overwegende dat marktgerichte criteria
de basis moeten vormen voor de invoering 
van instrumenten voor de financiering van 
energie-infrastructuur, en dat er wellicht 
een beperkte mate van 
overheidsfinanciering op basis van een 
grondige evaluatie van geval tot geval 
noodzakelijk zal zijn om aan de hand van 
vooraf vastgestelde en transparante 
criteria de planning of uitvoering van 
bepaalde projecten te financieren, voor 
zover die voor de EU en de voltooiing van 
de interne markt in het bijzonder van 
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belang zijn en/of voor meer continuïteit 
van de energievoorziening zorgen, waarbij 
marktverstoringen moeten worden 
vermeden,

Or. de

Amendement 96
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

L. overwegende dat langdurige 
vergunningsprocedures en gebrekkige 
kostentoewijzingsmethoden als de grootste 
hinderpalen voor de ontwikkeling van 
infrastructuurprojecten worden 
beschouwd en dat marktgerichte 
instrumenten en het beginsel dat de 
gebruiker betaalt de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten van Europees 
belang die strikt genomen niet 
commercieel levensvatbaar zijn,

Or. en

Amendement 97
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-

L. overwegende dat langdurige 
vergunningsprocedures en gebrekkige 
kostentoewijzingsmethoden als de grootste 
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infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

hinderpalen voor de ontwikkeling van 
infrastructuurprojecten worden 
beschouwd en dat marktgerichte 
instrumenten en het beginsel dat de 
gebruiker betaalt de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten van Europees 
belang die strikt genomen niet 
commercieel levensvatbaar zijn,

Or. en

Amendement 98
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis zullen vormen voor 
de financiering van energie-infrastructuur, 
maar dat ook overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn,

Or. nl

Amendement 99
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
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vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten zonder positieve 
externe commerciële effecten,

Or. fr

Amendement 100
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

L. overwegende dat langdurige 
vergunningsprocedures en gebrekkige 
kostentoewijzingsmethoden als de grootste 
hinderpalen voor de ontwikkeling van 
infrastructuurprojecten worden 
beschouwd en dat marktgerichte 
instrumenten en het beginsel dat de 
gebruiker betaalt de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten van Europees 
belang die strikt genomen niet 
commercieel levensvatbaar zijn,

Or. en

Amendement 101
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte L. overwegende dat marktgerichte criteria
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instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

de basis moeten blijven vormen voor de 
vaststelling van instrumenten voor de 
financiering van energie-infrastructuur, en 
dat er wellicht een beperkte mate van 
overheidsfinanciering noodzakelijk zal zijn 
om niet-commerciële risico's van bepaalde 
projecten te ondervangen en te 
verminderen die strikt genomen niet 
commercieel levensvatbaar zijn, waarbij 
erop moet worden gelet dat de projecten 
zijn afgestemd op de doelmarkten,

Or. en

Amendement 102
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

L. overwegende dat marktgerichte criteria
de basis moeten blijven vormen voor de 
vaststelling van instrumenten voor de 
financiering van energie-infrastructuur, en 
dat er wellicht een beperkte mate van 
overheidsfinanciering noodzakelijk zal zijn 
om niet-commerciële risico's van bepaalde 
projecten te ondervangen en te 
verminderen die strikt genomen niet 
commercieel levensvatbaar zijn, waarbij 
erop moet worden gelet dat geen 
concurrentieverstoringen tussen 
verschillende projecten of verstoringen 
van de doelmarkten ontstaan,

Or. en

Amendement 103
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging L 
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Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn, met 
inbegrip van infrastructuur ter 
waarborging van de marktintegratie en de 
zekerheid van de voorziening in gevallen 
waarin sprake is van ontoereikende of 
tegenstrijdige marktsignalen,

Or. en

Amendement 104
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,
waarbij erop moet worden gelet dat gelijke 
mededingingsvoorwaarden worden 
gehandhaafd en de projecten zijn 
afgestemd op de doelmarkten,

Or. en
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Amendement 105
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn en die 
per geval op transparante wijze worden 
aangewezen op basis van vooraf 
gedefinieerde selectiecriteria,

Or. en

Amendement 106
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen
niet commercieel levensvatbaar zijn,

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die niet 
commercieel levensvatbaar zijn, zonder dat 
de concurrentie of het gelijke speelveld op 
de Europese energiemarkt wordt 
verstoord,

Or. en
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Amendement 107
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn, maar 
een duidelijke toegevoegde waarde 
hebben in termen van zekerheid van de 
voorziening voor de Unie als geheel,

Or. en

Amendement 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van overheidsfinanciering 
noodzakelijk zal zijn voor de financiering 
van bepaalde projecten die strikt genomen 
niet commercieel levensvatbaar zijn,

L. overwegende dat marktgerichte 
instrumenten de basis moeten blijven 
vormen voor de financiering van energie-
infrastructuur, en dat er wellicht een 
beperkte mate van niet terug te betalen 
overheidsfinanciering noodzakelijk zal zijn 
voor de financiering van bepaalde 
projecten die strikt genomen niet 
commercieel levensvatbaar zijn,

Or. pl
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Amendement 109
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de lokale en 
regionale overheden een cruciale rol 
spelen, aangezien zij belangrijke actoren 
zijn op energiegebied, gegeven hun 
verantwoordelijkheden voor veel 
werkzaamheden in verband met 
ruimtelijke ordening en beheer, 
toekenning van vergunningen, 
goedkeuring van grote 
infrastructuurprojecten, investeringen, 
openbare aanbestedingen, productie en 
het feit dat ze dicht bij de consument 
staan,

Or. fr

Amendement 110
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat het gebrek aan 
instrumenten om de voordelen en kosten 
van grensoverschrijdende projecten te 
delen een belangrijke belemmering vormt 
voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende 
infrastructuurprojecten,

Or. en
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Amendement 111
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de sterke toename 
van de toevoer van aan schommelingen 
onderhevige hernieuwbare energie 
uitbalaceringscapaciteiten vereist, 
bijvoorbeeld door windenergie van de 
Noordzee en waterkracht uit noordelijke 
landen met elkaar in balans te brengen, 
waarbij dergelijke 
uitbalanceringscapaciteiten als groene 
batterijen voor Europa worden gebruikt,

Or. en

Amendement 112
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat het gebrek aan 
instrumenten om de voordelen en kosten 
van grensoverschrijdende projecten te 
delen een belangrijke belemmering vormt 
voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende 
infrastructuurprojecten,

Or. en

Amendement 113
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 
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Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het cruciale belang van 
tijdige en volledige tenuitvoerlegging van 
de bestaande wetgeving, met inbegrip van 
de regelgevingswerkzaamheden die nodig 
zijn met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket;

1. onderstreept dat de overheid de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft 
voor de planning van infrastructuur ter 
vervulling van maatschappelijke doelen 
en behoeften; meent evenwel dat een 
markt die naar behoren in het algemeen 
belang wordt gereglementeerd de 
verantwoordelijkheid dient te behouden 
voor de planning van en investering in 
energie-infrastructuur; onderstreept het 
cruciale belang van tijdige en volledige 
tenuitvoerlegging van de bestaande 
wetgeving, met inbegrip van de 
regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn 
met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, dat de belangrijkste 
instrumenten omvat voor de nodige 
ontwikkeling van infrastructuur;

Or. en

Amendement 114
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het cruciale belang van 
tijdige en volledige tenuitvoerlegging van 
de bestaande wetgeving, met inbegrip van 
de regelgevingswerkzaamheden die nodig 
zijn met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket;

1. de markt dient de 
hoofdverantwoordelijkheid te behouden 
voor de planning van en investering in 
energie-infrastructuur; onderstreept
derhalve het cruciale belang van tijdige en 
volledige tenuitvoerlegging van de 
bestaande wetgeving, met inbegrip van de 
regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn 
met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, dat de belangrijkste 
instrumenten omvat voor de nodige 
ontwikkeling van infrastructuur;

Or. en
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Amendement 115
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het cruciale belang van 
tijdige en volledige tenuitvoerlegging van 
de bestaande wetgeving, met inbegrip van 
de regelgevingswerkzaamheden die nodig 
zijn met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket;

1. onderstreept het cruciale belang van 
tijdige en volledige tenuitvoerlegging van 
de bestaande wetgeving, met inbegrip van 
de regelgevingswerkzaamheden die nodig 
zijn met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, en van het op 
passende wijze mededelen van 
investeringen in energie-infrastructuur, 
in afwachting van een arrest van het Hof 
van Justitie 7, teneinde een overzicht te 
krijgen van potentiële leemten in vraag en 
aanbod en belemmeringen voor 
investeringen;

Or. en

Amendement 116
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het cruciale belang van
tijdige en volledige tenuitvoerlegging van 
de bestaande wetgeving, met inbegrip van 
de regelgevingswerkzaamheden die nodig 
zijn met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket;

1. onderstreept dat tijdige en volledige 
tenuitvoerlegging van de bestaande 
wetgeving, met inbegrip van de 
regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn 
met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket van cruciaal belang is 
om een Europese geïntegreerde markt tot 
stand te kunnen brengen; wijst andermaal 
op het belang van de ontkoppeling van 

                                               
7 Zaak C-490/10 Europees Parlement/Raad van de Europese Unie betreffende Verordening (EU, Euratom) 
nr. 617/2010 inzake mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-
infrastructuur 
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productie- en distributieactiviteiten als 
optimale manier om eerlijke concurrentie 
op de energiemarkt en lagere prijzen voor 
de consument te waarborgen;

Or. en

Amendement 117
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het cruciale belang van 
tijdige en volledige tenuitvoerlegging van 
de bestaande wetgeving, met inbegrip van 
de regelgevingswerkzaamheden die nodig 
zijn met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket;

1. onderstreept het cruciale belang van 
tijdige, correcte en volledige 
tenuitvoerlegging van de bestaande 
wetgeving, met inbegrip van de 
regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn 
met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, en benadrukt in dit 
verband dat de interne energiemarkt 
uiterlijk 2014 voltooid moet zijn, zodat gas 
en elektriciteit vrij kunnen stromen ;

Or. en

Amendement 118
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het cruciale belang van 
tijdige en volledige tenuitvoerlegging van 
de bestaande wetgeving, met inbegrip van 
de regelgevingswerkzaamheden die nodig 
zijn met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket;

1. onderstreept het cruciale belang van 
tijdige en volledige tenuitvoerlegging van 
de bestaande wetgeving, met inbegrip van 
de regelgevingswerkzaamheden die nodig 
zijn met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, teneinde voor 
vergelijkbare concurrentievoorwaarden te 
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zorgen;

Or. de

Amendement 119
Zigmantas Balčytis

 Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ervan overtuigd dat bij het op 
elkaar afstemmen van de 
energienetwerken beslist de reële prijs van 
kernenergie in acht moet worden 
genomen, met inbegrip van de bouw van 
kerncentrales, de exploitatie, de 
ontmantelingswerkzaamheden, het veilig 
opslaan van kernafval en de kosten voor 
noodoperaties in geval van een potentiële 
kernramp;

Or. lt

Amendement 120
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herhaalt dat een eind moet worden 
gemaakt aan het buitensporige gebruik 
van gereglementeerde verbruikerstarieven 
en protectionistisch gedrag van de 
lidstaten, om zo de voorwaarde te 
scheppen voor een echte marktintegratie; 
is van mening dat gereglementeerde 
tarieven dienen te worden beperkt tot zeer 
kwetsbare consumenten;

Or. en
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Amendement 121
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat een bindende 
interconnectiedoelstelling van 10% moet 
worden vastgesteld; verzoekt de Europese 
Commissie om te analyseren of deze 
doelstelling na 2015 naar boven moet 
worden bijgesteld om rekening te houden 
met de noodzakelijke integratie van 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 122
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 
infrastructuur, en onderstreept de noodzaak 
tot ontwikkeling van een geharmoniseerde 
methode voor de selectie van 
infrastructuurprojecten op basis van 
Europese en regionale perspectieven en 
voor de optimalisering van de 
sociaaleconomische en milieueffecten die 
daarmee worden beoogd;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 
infrastructuur, en onderstreept de noodzaak 
tot ontwikkeling van een geharmoniseerde 
methode voor de selectie van 
infrastructuurprojecten op basis van 
optimale projectoplossingen die door de 
operatoren van energiesystemen worden
voorgesteld;

Or. pl
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Amendement 123
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 
infrastructuur, en onderstreept de noodzaak 
tot ontwikkeling van een geharmoniseerde 
methode voor de selectie van 
infrastructuurprojecten op basis van 
Europese en regionale perspectieven en 
voor de optimalisering van de 
sociaaleconomische en milieueffecten die 
daarmee worden beoogd;

2. . is van mening dat er behoefte is aan 
een EU-brede aanpak om volledig te 
kunnen profiteren van de voordelen van 
nieuwe infrastructuur, en onderstreept de 
noodzaak tot ontwikkeling van een 
geharmoniseerde methode voor de selectie 
van infrastructuurprojecten, in aanvulling 
op de planningsinstrumenten waarin het 
derde internemarktpakket voorziet, op 
basis van Europese en regionale 
perspectieven en voor de optimalisering 
van de sociaaleconomische en 
milieueffecten die daarmee worden 
beoogd;

Or. en

Amendement 124
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 
infrastructuur, en onderstreept de noodzaak 
tot ontwikkeling van een geharmoniseerde 
methode voor de selectie van 
infrastructuurprojecten op basis van 
Europese en regionale perspectieven en 
voor de optimalisering van de 
sociaaleconomische en milieueffecten die 
daarmee worden beoogd;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
duidelijk op de standpunten van alle 
belanghebbenden (lidstaten, TSO's en 
regelgevers) gebaseerde EU-brede aanpak 
om volledig te kunnen profiteren van de 
voordelen van nieuwe infrastructuur, en 
onderstreept de noodzaak tot ontwikkeling 
van een geharmoniseerde methode voor de 
selectie van infrastructuurprojecten op 
basis van Europese en regionale 
perspectieven en voor de optimalisering 
van de sociaaleconomische en 
milieueffecten die daarmee worden 
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beoogd;

Or. en

Amendement 125
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 
infrastructuur, en onderstreept de noodzaak 
tot ontwikkeling van een geharmoniseerde
methode voor de selectie van 
infrastructuurprojecten op basis van
Europese en regionale perspectieven en 
voor de optimalisering van de 
sociaaleconomische en milieueffecten die 
daarmee worden beoogd;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 
infrastructuur, en onderstreept de noodzaak 
tot ontwikkeling van een methode voor de 
selectie van infrastructuurprojecten die 
bevorderlijk is voor de ontwikkeling en in 
overeenstemming is met de regels van de 
interne markt; is van mening dat deze 
methode moet worden gebaseerd op een 
Europees en regionaal perspectief en op
de optimalisering van de 
sociaaleconomische en milieueffecten die 
daarmee worden beoogd;

Or. en

Amendement 126
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 
infrastructuur, en onderstreept de noodzaak 
tot ontwikkeling van een geharmoniseerde
methode voor de selectie van 
infrastructuurprojecten op basis van

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 
infrastructuur, en onderstreept de noodzaak 
tot ontwikkeling van een methode voor de 
selectie van infrastructuurprojecten die 
bevorderlijk is voor de ontwikkeling en in 
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Europese en regionale perspectieven en 
voor de optimalisering van de 
sociaaleconomische en milieueffecten die 
daarmee worden beoogd;

overeenstemming is met de regels van de 
interne markt; is van mening dat deze 
methode moet worden gebaseerd op een 
Europees en regionaal perspectief en op
de optimalisering van de 
sociaaleconomische en milieueffecten die 
daarmee worden beoogd;

Or. en

Amendement 127
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 
infrastructuur, en onderstreept de noodzaak 
tot ontwikkeling van een geharmoniseerde 
methode voor de selectie van 
infrastructuurprojecten op basis van 
Europese en regionale perspectieven en
voor de optimalisering van de 
sociaaleconomische en milieueffecten die 
daarmee worden beoogd;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 
infrastructuur, en onderstreept de noodzaak 
tot ontwikkeling van een geharmoniseerde 
methode voor de selectie van 
infrastructuurprojecten op basis van 
Europese en regionale perspectieven die 
verschillen nivelleren, rekening houdend 
met een optimalisering van de 
sociaaleconomische en milieueffecten die 
daarmee worden beoogd;

Or. pl

Amendement 128
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe 
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infrastructuur, en onderstreept de noodzaak
tot ontwikkeling van een geharmoniseerde 
methode voor de selectie van 
infrastructuurprojecten op basis van 
Europese en regionale perspectieven en 
voor de optimalisering van de 
sociaaleconomische en milieueffecten die 
daarmee worden beoogd;

infrastructuur, en onderstreept de 
mogelijkheid tot ontwikkeling van een 
geharmoniseerde methode voor de selectie 
van infrastructuurprojecten op basis van 
Europese en regionale perspectieven en 
voor de optimalisering van de 
sociaaleconomische en milieueffecten die 
daarmee worden beoogd;

Or. en

Amendement 129
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt de noodzaak om een 
aangepast veiligheidsniveau te 
waarborgen voor energieleveringen aan 
de EU, de ontwikkeling van voordelige 
betrekkingen met derde landen, dat wil 
zeggen met energieleveranciers en 
transitlanden, door samenwerking in het 
kader van regionale en internationale 
energietransportsystemen;

Or. pl

Amendement 130
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. vreest dat communautaire subsidies 
bij gebrek aan andere maatregelen in 
West-Europa worden verdeeld, en dat de 
indirecte en directe positieve economische 
en maatschappelijke effecten van de 
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investeringen zich in de eerste plaats in 
deze regio’s concentreren;

Or. hu

Amendement 131
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat een grondige 
diversificatie van de voorziening, die een 
diversificatie van de toevoerroutes en van 
de oorsprongslanden van de ingevoerde 
hulpbronnen inhoudt, een strategische 
doelstelling moet zijn van de planning op 
het gebied van energie-infrastructuur;

Or. en

Amendement 132
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het 
nieuwe actieplan voor energie-efficiëntie 
(APEE)), en dat daarbij ook het potentiële 

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur 
transparant moet zijn en moet stroken met 
de algemene energiebeleidsdoelstellingen 
en met de routekaart van de EU voor 2050 
en andere beleidsvormen van de EU (zoals 
het vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief de 
energie-efficiëntiedoelstellingen (met 
name die welke gericht zijn op de 
verwezenlijking van het 
energiebesparingsdoel van de EU voor 
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effect van technologische vorderingen en 
van de implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

2020), en dat daarbij ook het potentiële 
effect van technologische vorderingen en 
van de implementatie van "smart cities"-
initiatieven ter bevordering van 
investeringen in schone energie en 
energie-efficiëntie in aanmerking moet 
worden genomen;

Or. en

Amendement 133
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de onlangs aangenomen 
Verordening (EU) nr. 994/2010 
betreffende maatregelen tot veiligstelling 
van de gaslevering en met de bredere
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

Or. en
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Amendement 134
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het 
onlangs gepubliceerde actieplan voor 
energie-efficiëntie (APEE) en de 
verwezenlijking van de doelstelling van 
20%), en dat daarbij ook het potentiële 
effect van technologische vorderingen en 
van de implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

Or. en

Amendement 135
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw-, het hernieuwbare-
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emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

energie- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen, met name 
voor hernieuwbare energie en de 
implementatie van slimme netwerken en
"smart cities"-initiatieven, in aanmerking 
moet worden genomen;

Or. en

Amendement 136
Yannick Jadot, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen, van de steeds 
belangrijker wordende rol van elektrische 
voertuigen en van de implementatie van 
"smart cities"-initiatieven in aanmerking 
moet worden genomen;

Or. en
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Amendement 137
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), het energie-
efficiëntiebeleid (met name wat betreft de 
tenuitvoerlegging van het nieuwe actieplan 
voor energie-efficiëntie (APEE)), het 
potentiële effect van technologische 
vorderingen en van de implementatie van 
"smart cities"-initiatieven en het beginsel 
van de zekerheid van de voorziening;

Or. en

Amendement 138
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), het energie-
efficiëntiebeleid (met name wat betreft de 
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betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

tenuitvoerlegging van het nieuwe actieplan 
voor energie-efficiëntie (APEE)), en het 
potentiële effect van technologische 
vorderingen en van de implementatie van 
"smart cities"-initiatieven;

Or. en

Amendement 139
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"- en 
“smart regions”-initiatieven in 
aanmerking moet worden genomen;

Or. en

Amendement 140
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 



PE460.899v01-00 70/108 AM\861071NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur 
transparant moet zijn en moet stroken met 
de algemene energiebeleidsdoelstellingen 
en met de routekaart van de EU voor 2050 
en andere beleidsvormen van de EU (zoals 
het vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-
initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

Or. en

Amendement 141
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-

3. benadrukt dat het referentiescenario voor 
de beoordeling van de tegen 2020 
benodigde energie-infrastructuur moet 
stroken met de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen en met de 
routekaart van de EU voor 2050 en andere 
beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het 
emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het 
energie-efficiëntiebeleid (met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van het 
actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)), 
en dat daarbij ook het potentiële effect van 
technologische vorderingen en van de 
implementatie van "smart cities"-
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initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

initiatieven in aanmerking moet worden 
genomen;

Or. en

Amendement 142
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat het vastgestelde 
beleid en de vigerende regelgeving ten 
uitvoer moeten worden gelegd zodat de 
bestaande energie-infrastructuur beter 
wordt gebruikt in het belang van de 
Europese consumenten; verzoekt de 
Commissie en het ACER nauwlettender 
toe te zien op de nationale toepassing van 
regels zoals die welke betrekking hebben 
op het "use it or lose it"-beginsel;

Or. en

Amendement 143
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. beveelt aan om voor 2030 en 2040 
tussentijdse doelstellingen vast te stellen 
die worden geschraagd door 
effectbeoordelingen voor de langere 
termijn die zijn gebaseerd op aanvullende 
onderliggende aannames zoals 
energiebesparingsdoelen, CO2-
reductiedoelstellingen en technologische 
ontwikkelingen;
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Or. en

Amendement 144

Yannick Jadot namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om in het 
kader van de energieroutekaart voor 2050 
ten minste één scenario te ontwikkelen 
voor de totstandbrenging van een volledig 
op hernieuwbare energiebronnen 
gebaseerde economie;

Or. en

Amendement 145
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat er een rangorde van 
belangrijkheid moet worden vastgesteld 
om te bepalen op welke punten bestaande 
infrastructuur kan worden verbeterd of 
gemoderniseerd, waar er nieuwe 
infrastructuur nodig is en kan worden
gebouwd naast de bestaande infrastructuur 
of waar de aanleg daarvan kan worden 
vermeden met behulp van energie-
efficiëntiemaatregelen;

4. onderstreept dat er een rangorde van 
belangrijkheid en een criterium voor 
feilloze werking moeten worden 
vastgesteld om te bepalen wanneer
bestaande infrastructuur dient te worden 
verbeterd of gemoderniseerd, wanneer er 
nieuwe infrastructuur nodig is en dient te 
worden gebouwd onafhankelijk van de 
bestaande infrastructuur of waar de aanleg 
daarvan dient te worden vermeden met 
behulp van energie-efficiëntiemaatregelen;

Or. pl
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Amendement 146
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat er een rangorde van 
belangrijkheid moet worden vastgesteld 
om te bepalen op welke punten bestaande 
infrastructuur kan worden verbeterd of 
gemoderniseerd, waar er nieuwe 
infrastructuur nodig is en kan worden 
gebouwd naast de bestaande infrastructuur 
of waar de aanleg daarvan kan worden 
vermeden met behulp van energie-
efficiëntiemaatregelen;

4. onderstreept dat er een rangorde van 
belangrijkheid moet worden vastgesteld 
om te bepalen op welke punten bestaande 
nationale en grensoverschrijdende
infrastructuur kan worden verbeterd of 
gemoderniseerd en waar er nieuwe 
infrastructuur nodig is en kan worden 
gebouwd naast de bestaande infrastructuur;

Or. en

Amendement 147
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat er een rangorde van 
belangrijkheid moet worden vastgesteld 
om te bepalen op welke punten bestaande 
infrastructuur kan worden verbeterd of 
gemoderniseerd, waar er nieuwe 
infrastructuur nodig is en kan worden 
gebouwd naast de bestaande infrastructuur 
of waar de aanleg daarvan kan worden 
vermeden met behulp van energie-
efficiëntiemaatregelen;

4. onderstreept dat er een rangorde van 
belangrijkheid moet worden vastgesteld 
om te bepalen op welke punten bestaande 
infrastructuur kan worden verbeterd of 
gemoderniseerd en waar er nieuwe 
infrastructuur nodig is en kan worden 
gebouwd naast de bestaande infrastructuur;

Or. en

Amendement 148
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Yannick Jadot namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat er een rangorde van 
belangrijkheid moet worden vastgesteld 
om te bepalen op welke punten bestaande 
infrastructuur kan worden verbeterd of 
gemoderniseerd, waar er nieuwe 
infrastructuur nodig is en kan worden 
gebouwd naast de bestaande 
infrastructuur of waar de aanleg daarvan 
kan worden vermeden met behulp van 
energie-efficiëntiemaatregelen;

4. onderstreept dat er een rangorde van 
belangrijkheid moet worden vastgesteld 
om te bepalen op welke punten bestaande 
infrastructuur kan worden verbeterd of 
gemoderniseerd, waar er nieuwe 
infrastructuur nodig is en kan worden 
gebouwd naast de bestaande elektriciteits-
of vervoersinfrastructuur of waar de 
aanleg daarvan kan worden vermeden met 
behulp van energie-efficiëntiemaatregelen;

Or. en

Amendement 149
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat er een rangorde van 
belangrijkheid moet worden vastgesteld 
om te bepalen op welke punten bestaande 
infrastructuur kan worden verbeterd of 
gemoderniseerd, waar er nieuwe 
infrastructuur nodig is en kan worden 
gebouwd naast de bestaande infrastructuur 
of waar de aanleg daarvan kan worden 
vermeden met behulp van energie-
efficiëntiemaatregelen;

4. onderstreept dat er een rangorde van 
belangrijkheid en kosteneffectiviteit moet 
worden vastgesteld om te bepalen op welke 
punten bestaande infrastructuur kan 
worden verbeterd of gemoderniseerd, waar 
er nieuwe infrastructuur nodig is en kan 
worden gebouwd naast de bestaande 
infrastructuur of waar de aanleg daarvan 
kan worden vermeden met behulp van 
energie-efficiëntiemaatregelen;

Or. de
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Amendement 150
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om de mogelijkheid te onderzoeken om in 
de energie-infrastructuurprioriteiten 
projecten op te nemen ter verbetering van 
de veiligheid van bestaande grote energie-
infrastructuur in Europa (gas- en 
oliepijpleidingen, elektriciteitsnetwerken, 
kerncentrales, LNG-terminals, enz.) en de 
beveiliging ervan tegen ongevallen, 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen;

Or. en

Amendement 151
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat een lagere 
energieconsumptie en vervuilende 
uitstoot, en een toenemende energie-
efficiëntie bewerkstelligd kunnen worden 
door middel van een aantal programma’s 
voor stijging van de energie-efficiëntie 
voor gebouwen en in de vervoerssector;

Or. ro
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Amendement 152
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst op het belang van de detectie 
van eventuele toekomstige tekorten inzake 
energievraag en -aanbod en van zich 
mogelijk aandienende tekortkomingen in 
de infrastructuur voor productie en 
transmissie;

Or. en

Amendement 153
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. pleit voor de invoering van een 
koolstofbelasting op Europese emissies 
die niet onder het ETS vallen, teneinde de 
emissies te verminderen en de 
belastingdruk te verplaatsen van arbeid 
naar vervuilende activiteiten;

Or. en

Amendement 154
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. is van mening dat de modernisering 
en het efficiënter maken van 
stadsverwarming een prioriteit moeten 
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vormen voor de EU en dat hieraan 
dienovereenkomstig aandacht en steun 
moet worden gegeven bij de herziening 
van het huidige financiële kader en in het 
kader van het toekomstig financiële 
perspectief;

Or. ro

Amendement 155
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. onderstreept het belang van de 
harmonisatie van het marktontwerp in de 
EU en de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke Europese 
infrastructuurregelingen teneinde interne 
Europese interconnecties en 
interconnecties met derde landen te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 156
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat zich bij de 
ontwikkeling van 
elektriciteitsinfrastructuur tussen de EU en 
derde landen een koolstoflekkagerisico
kan voordoen of dat dit kan worden 
vergroot waar het reeds voorhanden is; 

5. is van mening dat zich bij de 
ontwikkeling van 
elektriciteitsinfrastructuur tussen de EU en 
derde landen het risico kan voordoen dat 
netwerkinstabiliteit wordt geïmporteerd; 
verzoekt daarom de netbeheerders, de 
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verzoekt de Commissie waar nodig met 
maatregelen in de vorm van een 
"mechanisme voor doorberekening van 
de CO2-kosten" te komen om dit probleem 
aan te pakken dan wel om conformiteit 
met EU-Richtlijn 2009/28/EG te 
verlangen;

regelgevende instanties, met inbegrip van 
het ACER, en de Commissie om in 
samenwerking met de netbeheerders en 
autoriteiten in derde landen de 
voorwaarden voor de benodigde 
netwerkstabiliteit vast te stellen, teneinde 
ervoor te zorgen dat buurlanden bij de 
interne energiemarkt van de EU worden 
betrokken, hetgeen nodig is om de 
doelstellingen inzake de uitbreiding van 
hernieuwbare energiebronnen te 
verwezenlijken;

Or. de

Amendement 157
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat zich bij de
ontwikkeling van 
elektriciteitsinfrastructuur tussen de EU en 
derde landen een koolstoflekkagerisico 
kan voordoen of dat dit kan worden 
vergroot waar het reeds voorhanden is; 
verzoekt de Commissie waar nodig met 
maatregelen in de vorm van een 
"mechanisme voor doorberekening van 
de CO2-kosten" te komen om dit probleem 
aan te pakken dan wel om conformiteit 
met EU-Richtlijn 2009/28/EG te 
verlangen;

5. is van mening, dat de compatibiliteit van 
de elektriciteitsinfrastructuur van de EU en 
de infrastructuur van derde landen de 
energieveiligheid van de lidstaten kan 
vergroten;

Or. pl

Amendement 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat zich bij de 
ontwikkeling van 
elektriciteitsinfrastructuur tussen de EU en 
derde landen een koolstoflekkagerisico kan 
voordoen of dat dit kan worden vergroot 
waar het reeds voorhanden is; verzoekt de 
Commissie waar nodig met maatregelen in 
de vorm van een "mechanisme voor 
doorberekening van de CO2-kosten" te 
komen om dit probleem aan te pakken dan 
wel om conformiteit met EU-Richtlijn 
2009/28/EG te verlangen;

5. is van mening dat zich bij de 
ontwikkeling van 
elektriciteitsinfrastructuur tussen de EU en 
derde landen een koolstoflekkagerisico kan 
voordoen of dat dit kan worden vergroot 
waar het reeds voorhanden is; verzoekt de 
Commissie deze mogelijkheid te 
onderzoeken en waar nodig met 
maatregelen te komen waarmee de EU 
deze kwestie doeltreffend kan aanpakken;

Or. en

Amendement 159
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat zich bij de 
ontwikkeling van 
elektriciteitsinfrastructuur tussen de EU en 
derde landen een koolstoflekkagerisico kan 
voordoen of dat dit kan worden vergroot 
waar het reeds voorhanden is; verzoekt de 
Commissie waar nodig met maatregelen in 
de vorm van een "mechanisme voor 
doorberekening van de CO2-kosten" te 
komen om dit probleem aan te pakken dan 
wel om conformiteit met EU-Richtlijn 
2009/28/EG te verlangen;

5. is van mening dat zich bij de 
ontwikkeling van 
elektriciteitsinfrastructuur tussen de EU en 
derde landen een koolstoflekkagerisico kan 
voordoen of dat dit kan worden vergroot 
waar het reeds voorhanden is; verzoekt de 
Commissie waar nodig met maatregelen 
zoals een "mechanisme voor 
doorberekening van de CO2-kosten" te 
komen om dit probleem aan te pakken dan 
wel om conformiteit met EU-Richtlijn 
2009/28/EG te verlangen, teneinde 
infrastructuur voor elektriciteit te 
bevorderen die uitsluitend bestemd is voor 
de invoer van hernieuwbare energie;

Or. en
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Amendement 160
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat zich bij de 
ontwikkeling van 
elektriciteitsinfrastructuur tussen de EU en 
derde landen een koolstoflekkagerisico kan 
voordoen of dat dit kan worden vergroot 
waar het reeds voorhanden is; verzoekt de 
Commissie waar nodig met maatregelen in 
de vorm van een "mechanisme voor 
doorberekening van de CO2-kosten" te 
komen om dit probleem aan te pakken dan 
wel om conformiteit met EU-Richtlijn 
2009/28/EG te verlangen;

5. is van mening dat zich bij de 
ontwikkeling van 
elektriciteitsinfrastructuur tussen de EU en 
derde landen, en in sommige gevallen bij 
bestaande elektriciteitsinfrastructuur, een 
koolstoflekkagerisico kan voordoen of dat 
dit kan worden vergroot waar het reeds 
voorhanden is; verzoekt de Commissie 
waar nodig met maatregelen in de vorm 
van een "mechanisme voor doorberekening 
van de CO2-kosten" te komen om dit 
probleem aan te pakken dan wel om 
conformiteit met EU-Richtlijn 2009/28/EG 
te verlangen;

Or. en

Amendement 161
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak van 
ontwikkeling van intelligente 
elektriciteitsnetten, die in staat zijn om op
lokaal en regionaal niveau geproduceerde 
energie uit hernieuwbare bronnen over te 
nemen en zo de nodige infrastructuur kan 
vormen voor elektrische voertuigen;

Or. ro
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Amendement 162
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat meer het accent moet 
komen te liggen op interne 
transmissiesystemen die de integratie van 
de energiemarkten krachtig helpen 
bevorderen en op het wegwerken van zgn. 
"energie-eilanden" en van 
transmissieknelpunten;

6. onderstreept dat meer het accent moet 
komen te liggen op interne 
transmissiesystemen en het tot stand 
brengen van echte grensoverschrijdende 
verbindingen die de integratie van de 
energiemarkten krachtig helpen bevorderen 
en op het wegwerken van zgn. "energie-
eilanden" en van transmissieknelpunten;
onderstreept in dit verband dat het voor de 
gehele EU, zelfs in perifere regio’s, van 
belang is een passende aansluiting tegen 
billijke prijzen te waarborgen;

Or. fr

Amendement 163
Zigmantas Balčytis

 Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat meer het accent moet 
komen te liggen op de interne 
transmissiesystemen die de integratie van 
de energiemarkten krachtig helpen 
bevorderen en op het wegwerken van de 
zgn. “energie-eilanden” en van 
transmissieknelpunten;

6. onderstreept dat meer het accent moet 
komen te liggen op de interne 
transmissiesystemen die de integratie van 
de energiemarkten krachtig helpen 
bevorderen en op het wegwerken van de 
zgn. “energie-eilanden” en van 
transmissieknelpunten; is van mening dat 
in Europa een infrastructuur moet 
worden ontwikkeld die technisch de 
toegang garandeert tot minstens twee 
verschillende leveranciers en die de 
mogelijkheid van gastransport in 
tegenovergestelde richting garandeert;

Or. lt
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Amendement 164
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat meer het accent moet 
komen te liggen op interne 
transmissiesystemen die de integratie van 
de energiemarkten krachtig helpen 
bevorderen en op het wegwerken van zgn. 
"energie-eilanden" en van 
transmissieknelpunten;

6. onderstreept dat meer het accent moet 
komen te liggen op interne 
transmissiesystemen die de integratie van 
de energiemarkten krachtig helpen 
bevorderen en op het ontlasten van interne
transmissieknelpunten die van invloed zijn 
op het Europese energiesysteem als 
geheel;

Or. en

Amendement 165
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat meer het accent moet 
komen te liggen op interne 
transmissiesystemen die de integratie van 
de energiemarkten krachtig helpen 
bevorderen en op het wegwerken van zgn. 
"energie-eilanden" en van 
transmissieknelpunten;

6. onderstreept dat meer het accent moet 
komen te liggen op interne 
transmissiesystemen die de integratie van 
de energiemarkten krachtig helpen 
bevorderen, op de marktpenetratie van 
hernieuwbare energie, op 
systeemveiligheid en op het wegwerken 
van zgn. "energie-eilanden" en van 
transmissieknelpunten;

Or. en
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Amendement 166
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat meer het accent moet 
komen te liggen op interne 
transmissiesystemen die de integratie van 
de energiemarkten krachtig helpen 
bevorderen en op het wegwerken van zgn. 
"energie-eilanden" en van 
transmissieknelpunten;

6. onderstreept dat meer het accent moet 
komen te liggen op investeringen in 
interne transmissiesystemen die cruciaal 
zijn voor de integratie van de 
energiemarkten en op het wegwerken van 
zgn. "energie-eilanden" en van 
transmissieknelpunten;

Or. en

Amendement 167
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat meer het accent moet 
komen te liggen op interne 
transmissiesystemen die de integratie van 
de energiemarkten krachtig helpen 
bevorderen en op het wegwerken van zgn. 
"energie-eilanden" en van 
transmissieknelpunten;

6. onderstreept dat het accent moet komen 
te liggen op interne transmissiesystemen 
die de integratie van de energiemarkten 
krachtig helpen bevorderen en op het 
wegwerken van zgn. "energie-eilanden" en 
van transmissieknelpunten;

Or. en

Amendement 168
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat meer het accent moet 6. onderstreept dat het accent moet komen 
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komen te liggen op interne 
transmissiesystemen die de integratie van 
de energiemarkten krachtig helpen 
bevorderen en op het wegwerken van zgn. 
"energie-eilanden" en van 
transmissieknelpunten;

te liggen op interne transmissiesystemen 
die de integratie van de energiemarkten 
krachtig helpen bevorderen en op het 
wegwerken van zgn. "energie-eilanden" en 
van transmissieknelpunten;

Or. en

Amendement 169
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept de noodzaak tot 
ontwikkeling van aanvullende 
verbindingscapaciteit in Zuidoost-Europa, 
met als doel grotere energiestromen 
tussen de landen in Zuidoost-Europa en 
in Centraal-Europa;

Or. ro

Amendement 170
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt het belang van 
aanpassing van onze infrastructuur aan 
het specifieke karakter van transmissie 
van nieuwe energievormen en de 
dringende noodzaak onze capaciteit te 
vervangen voordat deze achterhaald is;

Or. fr
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Amendement 171
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat nieuwe 
infrastructuur nodig is om "energie-
eilanden" weg te werken, een eind te 
maken aan de afhankelijkheid van één 
leverancier en de zekerheid van de 
voorziening te verhogen;

Or. en

Amendement 172
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat historische 
verschillen in de ontwikkeling van de gas-
en elektriciteitsnetten de voornaamste 
belemmering vormen voor de 
tenuitvoerlegging van het 
crisisbestrijdingsmechanismen, van de 
Unie zoals vastgesteld in Verordening 
(EU) nr. 994/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
maatregelen tot veiligstelling van de 
gaslevering, en voor de toepassing van de 
beginselen van de interne energiemarkt in 
Centraal-Europa;

Or. en
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Amendement 173
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 
om maatregelen vast te stellen die 
waarborgen dat TSO's voldoende prikkels 
wordt geboden om mogelijke 
interconnecties vanuit regionaal of 
Europees perspectief te onderzoeken en 
dat hun investeringsplannen op 
sociaaleconomische effecten van energie-
interconnecties gericht zijn en zich niet 
beperken tot pure projecteconomie, 
teneinde zo onderinvestering in 
transmissiecapaciteit te voorkomen;

Or. en

Amendement 174
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Daniel Caspary, Werner Langen, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie om uiterlijk 
eind 2011 voorstellen in te dienen voor de 
oplossing van de door de Europese 
coördinator Georg Wilhelm Adamowitsch 
in zijn derde jaarverslag van 15 november 
2010 geschetste problemen, zoals de 
spanning tussen de dringende noodzaak 
nieuwe infrastructuur aan te leggen en 
starre milieubeschermingsvoorschriften;

Or. de
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Amendement 175
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst op de opportuniteiten die 
bestaande Euregionale 
samenwerkingsverbanden bieden voor het 
ontwikkelen en intensifiëren van 
grensoverschrijdende energie-
infrastructuurprojecten, met name inzake 
hernieuwbare energie, en vraagt 
uitdrukkelijk om deze instrumenten 
(Euregio, EGTS) hiervoor in te zetten;

Or. nl

Amendement 176
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is verheugd over het besluit van de 
Commissie om stresstests voor de 
Europese kerncentrales in te voeren; is 
van oordeel dat toekomstige 
wetgevingsinitiatieven tot instelling van 
een gemeenschappelijk kader voor 
nucleaire veiligheid van essentieel belang 
is om de veiligheidsstandaard in Europa 
voortdurend te kunnen verhogen;

Or. en
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Amendement 177
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat regionale 
initiatieven uitgewerkt en verder 
ontwikkeld dienen te worden, aangezien 
ze het best de specifieke 
werkingsvoorwaarden van het 
energiesysteem in de verschillende regio's 
weerspiegelen (bijvoorbeeld de structuur 
van de productiebronnen in een bepaalde 
regio, windenergie, beperkingen van de 
netwerken, beschikbaarheid van 
energiebronnen);

Or. pl

Amendement 178
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten
worden gedefinieerd, maar dat daarin ook
de prioriteiten moeten worden vastgelegd 
die moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteits- en 
gasinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, maar dat daarin ook de 
prioriteiten moeten worden vastgelegd die 
moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken; is in dit 
verband van mening dat aan 
interconnectiecapaciteit evenveel 
aandacht moet worden besteed als aan de 
20/20/20-doelstellingen en dat het TYNPD 
als instrument moet worden beschouwd 
voor toezicht op de naleving van de 
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interconnectiedoelstelling van 10%;

Or. en

Amendement 179
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten
worden gedefinieerd, maar dat daarin ook 
de prioriteiten moeten worden vastgelegd
die moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) een 
aantal relevante elektriciteits- en 
gasinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd die als basis moeten fungeren 
voor de selectie van EIP-projecten;

Or. de

Amendement 180
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, maar dat daarin ook de 
prioriteiten moeten worden vastgelegd die 
moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, zonder de werking van de 
interne markt te verstoren, maar dat daarin 
ook de prioriteiten moeten worden 
vastgelegd die moeten worden 
aangehouden om de energie- en 
klimaatsdoelstellingen van de EU te 
kunnen verwezenlijken;
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Or. en

Amendement 181
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, maar dat daarin ook de 
prioriteiten moeten worden vastgelegd die 
moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, maar dat daarin ook de 
prioriteiten moeten worden vastgelegd die 
zodanig moeten worden aangehouden dat
de milieudoelstellingen en sociale 
doelstellingen van de EU kunnen worden 
verwezenlijkt;

Or. pl

Amendement 182
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten
worden gedefinieerd, maar dat daarin ook 
de prioriteiten moeten worden vastgelegd 
die moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteits- en 
gasinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, maar dat daarin ook de 
prioriteiten moeten worden vastgelegd die 
moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 183
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, maar dat daarin ook de 
prioriteiten moeten worden vastgelegd die 
moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, maar dat daarin ook rekening 
moet worden gehouden met en toegewerkt 
moet worden naar de energie- en 
klimaatsdoelstellingen van de EU;

Or. en

Amendement 184
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten
worden gedefinieerd, maar dat daarin ook 
de prioriteiten moeten worden vastgelegd 
die moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteits- en 
gasinfrastructuurprojecten moeten 
worden gedefinieerd, maar dat daarin ook 
de prioriteiten moeten worden vastgelegd 
die moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

Or. fr
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Amendement 185
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten
worden gedefinieerd, maar dat daarin ook 
de prioriteiten moeten worden vastgelegd 
die moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteits- en 
gasinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, maar dat daarin ook de 
prioriteiten moeten worden vastgelegd die 
moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 186
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten
worden gedefinieerd, maar dat daarin ook 
de prioriteiten moeten worden vastgelegd 
die moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteits- en 
gasinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, maar dat daarin ook de 
prioriteiten moeten worden vastgelegd die 
moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

Or. en



AM\861071NL.doc 93/108 PE460.899v01-00

NL

Amendement 187
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten
worden gedefinieerd, maar dat daarin ook 
de prioriteiten moeten worden vastgelegd 
die moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteits- en 
gasinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, maar dat daarin ook de 
prioriteiten moeten worden vastgelegd die 
moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 188
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten
worden gedefinieerd, maar dat daarin ook 
de prioriteiten moeten worden vastgelegd 
die moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

8. is van mening dat in het tienjarenplan 
voor netwerkontwikkeling (TYNDP) 
weliswaar een aantal relevante 
elektriciteits- en 
gasinfrastructuurprojecten worden 
gedefinieerd, maar dat daarin ook de 
prioriteiten moeten worden vastgelegd die 
moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de 
EU te kunnen verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 189
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de elektriciteits- en 
gasinfrastructuurplanning toe op om nu
met een voorstel te komen, dat de 
transparantie en de publieke betrokkenheid 
bij de uitstippeling van de prioriteiten van 
de energiesector verbetert;

Or. pl

Amendement 190
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden;

Or. de
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Amendement 191
Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken, en 
verzoekt haar er bij de lidstaten op aan te 
dringen om hun infrastructuur voor de 
gasvoorziening uit te breiden in het kader 
van regionale samenwerking in 
overeenstemming met bijlage IV van 
Verordening (EU) nr. 944/2010;

Or. en

Amendement 192
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
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proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken; acht de 
publicatie van technische 
planningsgegevens essentieel om die 
participatie te waarborgen;

Or. en

Amendement 193
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energie- en gassector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

Or. de

Amendement 194
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
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elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
industrie- en energiesector als 
onafhankelijke deskundigen, 
consumentenorganisaties en ngo's moeten 
worden betrokken;

Or. en

Amendement 195
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de gas-
en energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

Or. en

Amendement 196
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en 
gasinfrastructuurplanning toe op met een 
concreet voorstel te komen ter verbetering 
van de transparantie en de publieke 
betrokkenheid bij de uitstippeling van de 
EU-prioriteiten binnen een breder proces 
voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits, gas- en olie-
infrastructuurplanning toe op met een 
concreet voorstel te komen ter verbetering 
van de transparantie en de publieke 
betrokkenheid bij de uitstippeling van de 
EU-prioriteiten binnen een breder proces 
voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

Or. en

Amendement 197
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

9.(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 198
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 199
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

9.(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 200
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en gasinfrastructuurplanning 
toe op met een concreet voorstel te komen 
ter verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
industriesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

Or. en

Amendement 201
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en
gasinfrastructuurplanning toe op met een 
concreet voorstel te komen ter verbetering 
van de transparantie en de publieke 
betrokkenheid bij de uitstippeling van de 
EU-prioriteiten binnen een breder proces 
voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en
gasinfrastructuurprojecten toe op met een 
concreet voorstel te komen ter verbetering 
van de transparantie en de publieke 
betrokkenheid bij de uitstippeling van de 
EU-prioriteiten binnen een breder proces 
voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;
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Or. en

Amendement 202
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
elektriciteits- en
gasinfrastructuurplanning toe op met een 
concreet voorstel te komen ter verbetering 
van de transparantie en de publieke 
betrokkenheid bij de uitstippeling van de 
EU-prioriteiten binnen een breder proces 
voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

9. roept de Commissie er met het oog op 
een beter beheer van de toekomstige 
prioriteiten op het gebied van 
elektriciteits- en gasinfrastructuur toe op 
met een concreet voorstel te komen ter 
verbetering van de transparantie en de 
publieke betrokkenheid bij de uitstippeling 
van de EU-prioriteiten binnen een breder 
proces voor nauwere participatie van 
belanghebbenden, waarbij zowel de 
energiesector als onafhankelijke 
deskundigen, consumentenorganisaties en 
ngo's moeten worden betrokken;

Or. en

Amendement 203
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat aandacht moet 
worden besteed aan Europese energie-
infrastructuur die in handen is van 
buitenlandse ondernemingen of hun 
dochterondernemingen, die qua 
beheerstructuur ondoorzichtig zijn en op 
ongepaste wijze worden beïnvloed door 
buitenlandse regeringen; verzoekt de 
Commissie met voorstellen te komen om 
in dit verband de nodige wettelijke en 
institutionele waarborgen vast te stellen, 
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met name wat betreft de toegang tot 
financiële steun van de EU;

Or. en

Amendement 204
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

10. is van mening dat het TYNDP 
bijdraagt aan een doorlopend programma 
voor de ontwikkeling van Europese 
transmissie-infrastructuur voor gas en 
elektriciteit , dat moet worden ingepast in 
een Europees planningperspectief voor de 
lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie; onderstreept dat deze bottom-
upaanpak moet worden aangevuld door 
een goed gestructureerde top-
downbenadering vanuit een Europees 
perspectief; 

Or. en

Amendement 205
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese gastransport- en 
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infrastructuur, dat moet worden ingepast in 
een Europees planningperspectief voor de 
lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

elektriciteitstransmissie-infrastructuur, dat
moet worden ingepast in een Europees 
planningperspectief voor de lange termijn 
en waarop toezicht moet worden 
uitgeoefend door het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) met inachtneming van de 
relevante voorschriften van het derde 
internemarktpakket;

Or. de

Amendement 206
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast in 
een Europees planningperspectief voor de 
lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat met inachtneming van 
de relevante voorschriften van het derde 
internemarktpakket moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

Or. de

Amendement 207
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

10. is van mening dat het TYNDP en de 
regionale investeringsplannen de basis 
moeten vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteits- en gastransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

Or. pl

Amendement 208
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteits- en gastransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

Or. en
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Amendement 209
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteits- en gastransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

Or. en

Amendement 210
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteits- en gastransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

Or. en
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Amendement 211
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteits- en gastransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

Or. en

Amendement 212
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteits- en gastransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

Or. en
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Amendement 213
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteits- en gastransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

Or. fr

Amendement 214
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

10. is van mening dat het TYNDP de basis 
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteits- en gastransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast 
in een Europees planningperspectief voor 
de lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

Or. en
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Amendement 215
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het TYNDP de basis
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast in 
een Europees planningperspectief voor de 
lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

10. is van mening dat het TYNDP de spil
moet vormen voor een doorlopend 
programma voor de ontwikkeling van 
Europese elektriciteitstransmissie-
infrastructuur, dat moet worden ingepast in 
een Europees planningperspectief voor de 
lange termijn en waarop toezicht moet 
worden uitgeoefend door het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de 
Commissie;

Or. en

Amendement 216
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat het ACER en de 
nationale regelgevende autoriteiten, 
alvorens investeringen in infrastructuur 
goed te keuren, concrete richtsnoeren 
dienen op te stellen om per project na te 
kunnen gaan of de benodigde 
infrastructuur niet op kosteneffectievere 
wijze kan worden gerealiseerd middels 
maatregelen ter verhoging van de energie-
efficiëntie aan de vraagzijde;

Or. en


