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Amendement 217
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid", de 
interconnecties in Zuidwest-Europa en 
connecties in Centraal Oost-Europa en 
Zuidoost-Europa prioriteit krijgen als 
essentieel onderdeel van een toekomstig 
Europees supernetwerk; verzoekt de 
Commissie daarbij alle relevante 
belanghebbenden te raadplegen om sneller 
werk te kunnen maken van de kartering 
van Europese elektriciteitssnelwegen en 
het Europees Parlement daarvoor tegen 
2014 een ontwerp te presenteren;
onderstreept het belang van de 
interconnectie met Centraal- en Oost-
Europa voor het integreren van 
hernieuwbare energie uit deze regio in 
een toekomstig geheel Europees 
supernetwerk;

Or. en

Amendement 218
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
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en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie en integratie van nieuwe vormen 
van elektriciteitsgebruik, met name 
elektrische of oplaadbare hybride 
voertuigen gerichte infrastructuur van 
cruciaal belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; wijst 
op het belang van de ontwikkeling van 
een geïntegreerd op hubs gebaseerd 
windenergienetwerk in de Noordzee voor 
het optimaliseren van de connectiviteit, 
draagkracht van het stelsel en 
operationele flexibiliteit en het
terugbrengen van kosten; verzoekt de 
Commissie daarbij alle relevante 
belanghebbenden te raadplegen om sneller 
werk te kunnen maken van de kartering 
van Europese elektriciteitssnelwegen en 
het Europees Parlement daarvoor tegen 
2014 een ontwerp te presenteren;

Or. en

Amendement 219
Gaston Franco

Ontwerpverslag
Paragraaf 11 

Ontwerpverslag Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur, en van de 
integratie van nieuwe gebruiksvormen 
van elektriciteit, met name van elektrische 
of hybride voertuigen, van cruciaal belang 
is voor de succesvolle verwezenlijking van 
de algehele energiedoelstellingen en is 
verheugd over het feit dat het 
"Noordzeegrid" prioriteit krijgt om dit doel 
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relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

te bereiken; verzoekt de Commissie daarbij 
alle relevante belanghebbenden te 
raadplegen om sneller werk te kunnen 
maken van de kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren op basis van een 
sociaaleconomische kosten-batenanalyse 
van dergelijke infrastructuur;

Or. fr

Amendement 220
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van 
cruciaal belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van op rationele integratie van 
hernieuwbare windenergie uit het 
"Noordzeegrid" en de Oostzee in 
zuidelijke richting gerichte infrastructuur 
van essentiële betekenis is voor de 
succesvolle verwezenlijking van de 
algehele energiedoelstellingen; verzoekt de 
Commissie daarbij alle relevante 
belanghebbenden te raadplegen om sneller 
werk te kunnen maken van de kartering 
van Europese elektriciteitssnelwegen en 
het Europees Parlement daarvoor tegen 
2014 een ontwerp te presenteren;

Or. pl
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Amendement 221
Alejo Vidal-Quadras, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie en integratie van nieuwe vormen 
van elektriciteitsgebruik, met name 
elektrische of oplaadbare hybride 
voertuigen gerichte infrastructuur voor 
transmissie en distributie van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

Or. en

Amendement 222
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie en integratie van nieuwe vormen 
van elektriciteitsgebruik, met name 
elektrische of oplaadbare hybride 



AM\861992NL.doc 7/108 PE462.547v01-00

NL

energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

voertuigen gerichte infrastructuur voor 
transmissie en distributie van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2013 een 
ontwerp te presenteren;

Or. en

Amendement 223
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid", de 
zuidwestelijke corridor en andere 
pilotprojecten met steun van de 
Commissie, zoals aangegeven door het 
Forum van Florence, prioriteit krijgen als 
essentiële onderdelen van een toekomstig 
Europees supernetwerk; verzoekt de 
Commissie daarbij alle relevante 
belanghebbenden te raadplegen om sneller 
werk te kunnen maken van de kartering 
van Europese elektriciteitssnelwegen en 
het Europees Parlement daarvoor tegen 
2014 een ontwerp te presenteren;
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Or. en

Amendement 224
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren, zonder een groter 
Europees geografisch gebied uit te sluiten 
van ontwerp en planning;

Or. en

Amendement 225
Françoise Grossetête

Ontwerpverslag
Paragraaf 11 

Ontwerpverslag Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
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verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren, waarin de 
specifieke kenmerken van het transport 
van hernieuwbare energie, zoals zonne-
energie en windenergie, zo goed mogelijk 
worden verwerkt;

Or. fr

Amendement 226
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen; verzoekt de 
Commissie daarbij alle relevante 
belanghebbenden te raadplegen om sneller 
werk te kunnen maken van de kartering 
van Europese elektriciteitssnelwegen en 
het Europees Parlement daarvoor tegen 
2014 een ontwerp te presenteren;

Or. en
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Amendement 227
Niki Tzavela, Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
het feit dat het "Noordzeegrid" en de 
energiering in de Middellandse Zee 
prioriteit krijgen als essentiële onderdelen
van een toekomstig Europees 
supernetwerk; verzoekt de Commissie 
daarbij alle relevante belanghebbenden te 
raadplegen om sneller werk te kunnen 
maken van de kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

Or. en

Amendement 228
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 

11. wijst er met nadruk op dat het 
stimuleren van de aanleg van op efficiënte 
en intelligente integratie van hernieuwbare 
energie gerichte infrastructuur van cruciaal 
belang is voor de succesvolle 
verwezenlijking van de algehele 
energiedoelstellingen en is verheugd over 
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het feit dat het „Noordzeegrid” prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

het feit dat het „Noordzeegrid” prioriteit 
krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; 
verzoekt de Commissie daarbij alle 
relevante belanghebbenden te raadplegen 
om sneller werk te kunnen maken van de 
kartering van Europese 
elektriciteitssnelwegen en het Europees 
Parlement daarvoor voor eind 2012 een 
ontwerp te presenteren;

Or. nl

Amendement 229
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor verwarming en 
koeling (d.w.z. stadsverwarming) en 
vervanging van verwarmingssystemen op 
basis van fossiele brandstoffen door 
infrastructuur die gebruik maakt van 
hernieuwbare energie een grote bijdrage 
zou leveren aan de EU-doelstellingen op 
het gebied van energievoorziening en 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, met name in stedelijke 
gebieden; roept de Commissie daarom op 
een ambitieuze strategie voor de 
verwarmings- en koelingssector te 
presenteren;

Or. en

Amendement 230
Gaston Franco

Ontwerpverslag
Paragraaf 11 bis (nieuw) 
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Ontwerpverslag Amendement

11 bis. onderstreept dat, omdat de 
integratie van hernieuwbare energie tot 
plaatselijke verschillen zou kunnen 
leiden, het noodzakelijk is om nieuwe, 
doeltreffende en flexibele middelen te 
vinden om de elektriciteitsnetwerken te 
gebruiken en te onderhouden; 
onderstreept in dat verband de sleutelrol 
van slimme netwerken en flexibele 
distributie ter verbetering van de 
kosteneffectiviteit van micro-opwekking 
uit hernieuwbare energiebronnen van de 
nieuwe generatie;

Or. fr

Amendement 231
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat de integratie van 
hernieuwbare energie lokale 
onevenwichtigheden zou kunnen 
veroorzaken en dat daarom nieuwe 
doelmatige en flexibele manieren 
gevonden moeten worden om 
elektriciteitsnetwerken te exploiteren en 
onderhouden. Wijst in dit verband op de 
cruciale rol van slimme netwerken en 
flexibele distributie bij de verbetering van 
de kosteneffectiviteit van 
energieopwekking uit hernieuwbare 
bronnen en micro-opwekking;

Or. en
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Amendement 232
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om verdere stappen te zetten in de richting 
van het scheppen van voorwaarden voor 
een Europagerichte koppeling van het 
Europese offshore potentieel; is van 
mening dat de integratie van het offshore 
potentieel van de Noordzee, Oostzee en 
Zwarte Zee essentieel is voor de 
ontwikkeling van een Europese interne 
energiemarkt;

Or. en

Amendement 233
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst op de noodzaak van 
coherentie in het transversale beleid op 
het gebied van energie-infrastructuren en 
hun relatie met het kader voor maritime 
ruimtelijke ordening dat ook zou kunnen 
bijdragen aan de integratie van grote 
offshore windparkprojecten in een 
algemene strategie;

Or. en
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Amendement 234
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst op de uitdagingen van de 
integratie van de opwekking van 
hernieuwbare energie voor de 
operabiliteit van het systeem; benadrukt 
de behoefte aan nieuw, efficiënt, 
intelligent netwerkbeheer via slimme 
netwerken, een flexibele energiedistributie 
en slimme meters;

Or. en

Amendement 235
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert de Commissie er echter 
aan dat alle lidstaten om veiligheids- en 
economische redenen moeten worden 
gesteund om zowel leverancier als 
afnemer van duurzame energie te zijn; 

Or. en

Amendement 236
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. moedigt de Commissie aan om 
vaart te zetten achter de ontwikkeling van 
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het “platform voor 
elektriciteitssnelwegen” waar het Forum 
van Florence zich onlangs voor uitsprak;

Or. en

Amendement 237
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. is van mening dat de Unie zich 
tevens moet richten op de modernisering 
van het EU-netwerk en lidstaten bij deze 
taak moet steunen, met name in Midden-
en Oost-Europa waar het netwerk het 
zwakst is; benadrukt in deze context dat 
het geen zin heeft om enorme 
hernieuwbare-energieprojecten op te 
zetten als de netwerken waarop zij moeten 
worden aangesloten te oud zijn om deze 
nieuwe energie aan te kunnen;

Or. en

Amendement 238
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; is in dit 
verband verheugd dat prioriteit wordt 
gegeven aan een snelle opening van de 
zuidelijke corridor, die de weg moet 
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van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

vrijmaken voor de geleidelijke 
ontwikkeling van een nieuwe invoerroute 
naar de EU. benadrukt dat de 
flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur correct moeten worden 
geïmplementeerd, zoals uiteengezet in 
Verordening (EU) nr. 994/2010, met name 
om het gebruik van keerstromen mogelijk 
te maken, en benadrukt dat de 
gasinfrastructuur verder moet worden 
uitgebouwd, waarbij alle nodige ruimte 
moet worden gelaten voor de inbreng van 
LNG/CNG-terminals;

Or. en

Amendement 239
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; is in dit 
verband verheugd dat prioriteit wordt 
gegeven aan een snelle opening van de 
zuidelijke corridor, die de weg moet 
vrijmaken voor de geleidelijke 
ontwikkeling van een nieuwe invoerroute 
naar de EU. benadrukt dat de 
flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur correct moeten worden 
geïmplementeerd, zoals uiteengezet in 
Verordening (EU) nr. 994/2010, met name 
om het gebruik van keerstromen mogelijk 
te maken, en benadrukt dat de 
gasinfrastructuur verder moet worden 
uitgebouwd, waarbij alle nodige ruimte 
moet worden gelaten voor de inbreng van 
LNG/CNG-terminals;
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Or. en

Amendement 240
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening, voor het beter functioneren 
van de interne energiemarkt, en dus voor 
het verminderen van de 
energieafhankelijkheid; wijst erop dat de 
flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen en interconnecties
mogelijk te maken, en benadrukt dat de 
gasinfrastructuur verder moet worden 
uitgebouwd, waarbij alle nodige ruimte 
moet worden gelaten voor de inbreng van 
LNG/CNG-terminals en opslag;

Or. en

Amendement 241
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening, voor het beter functioneren 
van de interne energiemarkt, en dus voor 
het verminderen van de 
energieafhankelijkheid; wijst erop dat de 
flexibiliteitseisen op het stuk van 
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van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen en interconnecties
mogelijk te maken, en benadrukt dat de 
gasinfrastructuur verder moet worden 
uitgebouwd, waarbij alle nodige ruimte 
moet worden gelaten voor de inbreng van 
LNG/CNG-terminals en opslag;

Or. en

Amendement 242
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals; is 
verheugd dat de aanleg van een gasas 
tussen Noord en Zuid in Midden-Europa 
hoog op de prioriteitenlijst staat; 

Or. en

Amendement 243
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals en 
ondergrondse opslag als 
tradinghubfacilitators en diversificatie 
van bronnen;

Or. en

Amendement 244
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals, 
omwille van de hoge graad van 
flexibiliteit in hun 
bevoorradingsmogelijkheden;
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Or. nl

Amendement 245
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; erkent dat de 
uitstoot van de energiesector tot 2050 
drastisch moet worden verlaagd; wijst 
erop dat de flexibiliteitseisen op het stuk 
van gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

Or. en

Amendement 246
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; erkent dat de 
uitstoot van de energiesector tot 2050 
drastisch moet worden verlaagd; wijst 
erop dat de flexibiliteitseisen op het stuk 
van gasinfrastructuur moeten worden 
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benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

Or. en

Amendement 247
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid, bijvoorbeeld 
door de ontwikkeling van groen gas; wijst 
erop dat de flexibiliteitseisen op het stuk 
van gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

Or. en

Amendement 248
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 12. onderschrijft het belang van efficiënte 
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gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur, zoals beoogd in Richtlijn 
994/2010, moeten worden aangescherpt, 
met name om het gebruik van keerstromen 
mogelijk te maken, en benadrukt dat de 
gasinfrastructuur verder moet worden 
uitgebouwd, waarbij alle nodige ruimte 
moet worden gelaten voor de inbreng van 
LNG/CNG-terminals;

Or. de

Amendement 249
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals en 
LNG/CNG-tankers;

Or. en
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Amendement 250
Gaston Franco

Ontwerpverslag
Paragraaf 12 

Ontwerpverslag Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals en
terminals voor ondergrondse gasopslag;

Or. fr

Amendement 251
Françoise Grossetête

Ontwerpverslag
Paragraaf 12 

Ontwerpverslag Amendement

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie en continuïteit van de 
voorziening en voor het verminderen van 
de energieafhankelijkheid; wijst erop dat 
de flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
de inbreng van LNG/CNG-terminals;

12. onderschrijft het belang van efficiënte 
gasinfrastructuren voor de verdere 
diversificatie van de energiemix en de 
continuïteit van de voorziening en voor het 
verminderen van de 
energieafhankelijkheid; wijst erop dat de 
flexibiliteitseisen op het stuk van 
gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik 
van keerstromen mogelijk te maken, en 
benadrukt dat de gasinfrastructuur verder 
moet worden uitgebouwd, waarbij alle 
nodige ruimte moet worden gelaten voor 
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de inbreng van LNG/CNG-terminals;

Or. fr

Amendement 252
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is ingenomen met de uitspraak van 
de Commissie dat aardgas een belangrijke 
rol als back-upbrandstof gaat spelen; 
benadrukt echter dat ook andere 
energiebronnen en de opslag van 
elektriciteit een dergelijke rol moeten 
gaan spelen om de continuïteit van de 
energievoorziening veilig te stellen; 
bekrachtigt dat een ruime energiemix de 
basis voor een continue en goedkope 
energievoorziening zal blijven;

Or. de

Amendement 253
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. merkt op dat gasinterconnecties en 
–opslag in tegenstelling tot alle overige 
investeringen in infrastructuur die de EU 
wil stimuleren verplichte infrastructuur is 
krachtens de verordening betreffende 
maatregelen tot veiligstelling van de 
gaslevering van 2009; vraagt de 
Commissie om te beoordelen of EU-
financiering voor verbetering van de 
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infrastructuur krachtens de verordening 
van 2009 nodig is;

Or. en

Amendement 254
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is er een voorstander van dat de 
concrete LNG-investeringen worden 
voorafgegaan door effectbeoordelingen 
waarin de verwachte gevolgen van deze 
investeringen voor de aardgasprijzen in 
aanmerking worden genomen, aangezien 
deze op de lange termijn nog niet zijn 
bepaald; wenst dat daarbij onder andere 
rekening wordt gehouden met de kosten 
voor aanleg en onderhoud en de 
voordelen van de gewijzigde 
onderhandelingsposities;

Or. hu

Amendement 255
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept dat de Zwarte 
Zeeregio geostrategisch van belang is, met 
name voor de energiezekerheid en voor 
het diversifiëren van de aanvoerbronnen 
en -routes van energie voor de EU, 
vanwege de nabijheid tot de Kaspische 
Zee, het Midden-Oosten en Centraal-Azië;
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Or. ro

Amendement 256
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat geen enkele regio, 
met inbegrip van eilandregio’s, in de EU-
lidstaten na 2015 nog geïsoleerd mag zijn 
van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken; ook mag de 
zekerheid van de energievoorziening in 
regio’s niet in gevaar komen door het 
ontbreken van de juiste connecties;

Or. en

Amendement 257
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat de zuidelijke corridor 
moet worden gestimuleerd om te helpen 
de energievoorziening in de EU veilig te 
stellen; is van mening dat projecten als de 
Nabucco-pijpleiding belangrijke 
prioritaire projecten voor de EU zijn;

Or. en

Amendement 258
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. erkent dat de Zwarte Zeeregio, die 
Europa met het gebied rond de Kaspische 
Zee, het Midden-Oosten en Centraal-Azië 
verbindt, van geostrategisch belang is 
voor de energiezekerheid van de EU, met 
name voor wat betreft de diversificatie van 
energiebronnen; wijst erop dat de 
multilaterale samenwerking op 
energiegebied in het Zwarte Zeegebied 
moet worden versterkt en de energie-
infrastructuur in dit gebied moet worden 
ontwikkeld;

Or. en

Amendement 259
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. beschouwt de ontwikkeling van de 
Zwarte Zeehavens in de EU als essentieel, 
waaronder de olie- en gasterminals en 
voorzieningen voor intermodaal transport, 
met het oog op verbetering van 
koolwaterstofvervoer in de regio;

Or. ro

Amendement 260
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. onderstreept de toegevoegde 
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waarde en het belang voor Europa van de 
zuidelijke corridor voor gas, ter 
verbetering van de energiezekerheid van 
de EU; roept de Commissie en de lidstaten 
met hun partners op om de uitvoering van 
projecten als de Nabucco-gasleiding te 
steunen en te versnellen, hetgeen een 
hoge prioriteit is voor de EU, naast 
andere, kleinere projecten zoals de 
transadriatische gasleiding (TAP), de 
pan-Europese olieleiding (PEOP), de 
verbinding Turkije-Griekenland-Italië 
(ITGI) of de verbinding Azerbeidzjan-
Georgië-Roemenië (AGRI);

Or. ro

Amendement 261
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat 
betreft juridische aspecten, 
levenscyclusanalyse en milieueffecten;
verzoekt de Commissie hiervan een 
uitvoerige evaluatie op te maken;

13. verzoekt de Commissie een uitvoerige 
evaluatie op te maken van de 
mogelijkheden en risico's van het gebruik 
van onconventionele gasbronnen in de 
EU, daarbij rekening houdend met de 
verschillende methoden van winning en 
de zich ontwikkelende stand van de 
techniek;

Or. de

Amendement 262
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
juridische aspecten, levenscyclusanalyse en 
milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken;

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen de afhankelijkheid van 
Europa van buitenlandse gasbronnen kan 
helpen verminderen; is echter van mening 
dat dit van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
juridische aspecten, levenscyclusanalyse en 
milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken; moedigt lidstaten die 
schaliegasreserves willen winnen aan 
meer samen te werken bij zaken die 
hiermee verband houden, waaronder 
normen voor het cementeren en gieten 
van boorputten;

Or. en

Amendement 263
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
juridische aspecten, levenscyclusanalyse 
en milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken;

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
de uit te voeren grondige beoordeling van 
de beschikbare reserves, juridische 
aspecten, levenscyclusanalyse en
onderzoek naar milieueffecten en 
economische haalbaarheid; verzoekt de 
Commissie vaart te zetten achter haar 
werkzaamheden op dit gebied en de 
resultaten van de beoordeling in de 
toekomstige langetermijnstrategie van de 
Unie op te nemen;
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Or. en

Amendement 264

Yannick Jadot namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat 
betreft juridische aspecten, 
levenscyclusanalyse en milieueffecten; 
verzoekt de Commissie hiervan een 
uitvoerige evaluatie op te maken;

13. is van mening dat de Commissie een 
grondige evaluatie van onconventionele 
gasbronnen moet uitvoeren wat betreft 
juridische aspecten, levenscyclusanalyse en 
milieueffecten voordat zij verdere 
maatregelen neemt;

Or. en

Amendement 265
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
juridische aspecten, levenscyclusanalyse en 
milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken;

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
juridische aspecten, levenscyclusanalyse en 
milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken op basis van het beginsel van 
gelijke en transparante behandeling van 
primaire energiebronnen, ongeacht de 
technologie die voor de winning wordt 
gebruikt;
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Or. en

Amendement 266
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
juridische aspecten, levenscyclusanalyse
en milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken;

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
de beoordeling van het potentieel van deze 
energiebronnen, hun levenscyclus en 
milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken en op basis van deze evaluatie 
mogelijke juridische aspecten aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 267
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat 
betreft juridische aspecten, 
levenscyclusanalyse en milieueffecten; 
verzoekt de Commissie hiervan een 
uitvoerige evaluatie op te maken;

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen grondig moet worden 
onderzocht door de Commissie wat betreft 
juridische aspecten, levenscyclusanalyse en 
milieueffecten voordat nieuwe besluiten of 
maatregelen op dit vlak worden genomen;

Or. en
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Amendement 268
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
juridische aspecten, levenscyclusanalyse en 
milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken;

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
juridische aspecten, nieuwe 
technologische oplossingen, 
levenscyclusanalyse en milieueffecten; 
verzoekt de Commissie hiervan een 
uitvoerige evaluatie op te maken;

Or. pl

Amendement 269
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
juridische aspecten, levenscyclusanalyse en 
milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken;

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor duurzame 
onconventionele gasbronnen van de 
Commissie nog niet de nodige aandacht 
heeft gekregen wat betreft juridische 
aspecten, levenscyclusanalyse en 
milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken;

Or. en
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Amendement 270
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor onconventionele 
gasbronnen van de Commissie nog niet de 
nodige aandacht heeft gekregen wat betreft 
juridische aspecten, levenscyclusanalyse en 
milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken;

13. is van mening dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor duurzame 
onconventionele gasbronnen van de 
Commissie nog niet de nodige aandacht 
heeft gekregen wat betreft juridische 
aspecten, levenscyclusanalyse en 
milieueffecten; verzoekt de Commissie 
hiervan een uitvoerige evaluatie op te 
maken;

Or. en

Amendement 271
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat olie nog vele 
jaren een belangrijk onderdeel van de 
energievoorziening in de EU zal blijven 
uitmaken, al zal het terugdringen van de 
CO2-uitstoot van de economie een 
geleidelijke afname in het gebruik van 
fossiele brandstoffen tot gevolg hebben; 
daarom moet tijdens de overgangsfase een 
concurrerende Europese infrastructuur 
voor het vervoer van olie en voor 
raffinage worden gehandhaafd om EU-
consumenten betaalbare producten te 
kunnen blijven leveren;

Or. en
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Amendement 272
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept de behoefte aan steun 
voor geologisch onderzoek naar het 
potentieel van bestaande bronnen en de 
mogelijkheden voor de winning en 
exploitatie van gas uit alternatieve 
bronnen, hetgeen de technologische 
ontwikkeling op het gebied van de 
aardgaswinning uit alternatieve bronnen 
zal versnellen;

Or. pl

Amendement 273
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie te streven 
naar diversificatie en zekerheid van olie-
en gasbronnen; is van mening dat de 
Commissie tevens de mogelijkheid van 
een olieas tussen Noord en Zuid en de 
uitbreiding van de oliepijplijn tussen 
Odessa en Brody moet onderzoeken;

Or. en

Amendement 274
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst op het belang en het nut van 
schaliegas als bron van onconventioneel 
gas;

Or. en

Amendement 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. is van mening dat de winning van 
aardgas uit onconventionele bronnen op 
de lange termijn kan leiden tot 
vermindering van de afhankelijkheid van 
de lidstaten van de invoer van gas van 
buiten de EU;

Or. pl

Amendement 276
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. vraagt de Commissie te 
onderzoeken of een nieuwe verordening 
betreffende maatregelen tot veiligstelling 
van de olielevering op basis van de 
verordening betreffende maatregelen tot 
veiligstelling van de gaslevering nodig is;

Or. en
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Amendement 277
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept het belang van een 
geïntegreerde energie-
infrastructuurplanning voor de exploitatie 
van energiebronnen in de agrarische en 
kleinschalige plattelandssfeer, om zo meer 
plaats in te ruimen voor gedecentraliseerde 
energieproductie en 
plattelandsontwikkeling;

14. onderstreept het belang van een 
geïntegreerde energie-
infrastructuurplanning voor de exploitatie 
van energiebronnen in de agrarische en 
kleinschalige plattelandssfeer, om zo meer 
plaats in te ruimen voor gedecentraliseerde 
energieproductie en 
plattelandsontwikkeling, en wijst op het 
belang van prioritaire toegang tot het 
netwerk voor hernieuwbare 
energiebronnen, zoals uiteengezet in 
Richtlijn 2009/28/EG;

Or. en

Amendement 278
Fiona Hall, Yannick Jadot, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept het belang van een 
geïntegreerde energie-
infrastructuurplanning voor de exploitatie 
van energiebronnen in de agrarische en 
kleinschalige plattelandssfeer, om zo meer 
plaats in te ruimen voor gedecentraliseerde 
energieproductie en 
plattelandsontwikkeling;

14. onderstreept het belang van een 
geïntegreerde energie-
infrastructuurplanning voor de exploitatie 
van energiebronnen in de agrarische en 
kleinschalige plattelandssfeer, om zo meer 
plaats in te ruimen voor gedecentraliseerde 
energieproductie en 
plattelandsontwikkeling, en wijst op het 
belang van prioritaire toegang tot het 
netwerk voor hernieuwbare 
energiebronnen, zoals uiteengezet in 
Richtlijn 2009/28/EG;

Or. en
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Amendement 279
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept het belang van een 
geïntegreerde energie-
infrastructuurplanning voor de exploitatie 
van energiebronnen in de agrarische en 
kleinschalige plattelandssfeer, om zo meer 
plaats in te ruimen voor
gedecentraliseerde energieproductie en 
plattelandsontwikkeling;

14. onderstreept het belang van een 
geïntegreerde energie-
infrastructuurplanning voor de exploitatie 
van energiebronnen in de agrarische en 
kleinschalige plattelandssfeer, om zo 
gedecentraliseerde energieproductie en 
marktdeelname mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 280
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept het belang van een 
geïntegreerde energie-
infrastructuurplanning voor de exploitatie 
van energiebronnen in de agrarische en 
kleinschalige plattelandssfeer, om zo meer 
plaats in te ruimen voor gedecentraliseerde 
energieproductie en 
plattelandsontwikkeling;

14. onderstreept het belang van een 
geïntegreerde energie-
infrastructuurplanning op nationaal niveau
voor de exploitatie van energiebronnen in 
de agrarische en kleinschalige 
plattelandssfeer, om zo meer plaats in te 
ruimen voor gedecentraliseerde 
energieproductie en 
plattelandsontwikkeling;

Or. en
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Amendement 281
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de rol die prosumenten 
en distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem;

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de rol die prosumenten 
en distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten en efficiëntieverhogende  
maatregelen aan de vraagzijde in het 
systeem; onderstreept dat de integratie 
van gedecentraliseerde energiebronnen en 
de verwezenlijking van algemene 
energiebeleidsdoelstellingen ernstig zou 
worden ondermijnd als geen hogere 
prioriteit zou worden gegeven aan beheer 
van de vraagzijde;

Or. en

Amendement 282
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de rol die prosumenten 
en distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem;

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de rol die prosumenten 
en distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten en efficiëntieverhogende  
maatregelen aan de vraagzijde in het 
systeem; onderstreept dat de integratie 
van gedecentraliseerde energiebronnen en 
de verwezenlijking van algemene 
energiebeleidsdoelstellingen aanzienlijk 
zou worden bevorderd als een hogere 
prioriteit zou worden gegeven aan 
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maatregelen aan de vraagzijde;

Or. en

Amendement 283
Gaston Franco

Ontwerpverslag
Paragraaf 15 

Ontwerpverslag Amendement

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de rol die 
prosumenten en 
distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem;

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op nationaal 
niveau; hieronder valt het 
distributienetwerk en de rol die 
prosumenten en 
distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem;
hieronder vallen ook nationale 
infrastructuurprojecten met positieve 
effecten die zich uitstrekken tot buiten de 
landsgrenzen, wat betreft de aanvoer of de 
interconnectie op de interne 
energiemarkt;

Or. fr

Amendement 284
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de rol die 
prosumenten en 
distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem;

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op nationaal 
niveau, waaronder het distributienetwerk
en de rol die prosumenten en 
distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem, alsmede 
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nationale infrastructuurprojecten die een 
positief effect hebben over de nationale 
grenzen heen wat betreft de 
energievoorziening of interconnectie van 
de interne energiemarkt;

Or. en

Amendement 285
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de rol die prosumenten 
en distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem;

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de belangrijke rol die 
prosumenten en 
distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem;
beklemtoont het potentieel van 
gedecentraliseerde energieopwekking en 
dringt er bij de Commissie op aan om 
hiermee rekening te houden en de verdere 
ontwikkeling ervan te stimuleren en 
faciliteren;

Or. nl

Amendement 286
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de rol die prosumenten 
en distributiesysteembeheerders (DSB's) 

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de rol die prosumenten 
en distributiesysteembeheerders (DSB's) 
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vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem;

vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem;
onderstreept dat de integratie van 
gedecentraliseerde energiebronnen en de 
verwezenlijking van algemene 
energiebeleidsdoelstellingen ernstig zou 
worden ondermijnd als geen hogere 
prioriteit zou worden gegeven aan beheer 
van de vraagzijde;

Or. en

Amendement 287
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de rol die prosumenten 
en distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem;

15. onderstreept het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op nationaal 
niveau en de rol die prosumenten en 
distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem;

Or. en

Amendement 288
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept dat de sleutel tot 
wijziging van het consumentengedrag ligt 
in een combinatie van flexibele 
prijsstelling en stimulerende wetgeving als 
beloningssysteem dat consumenten ertoe 
moet aanzetten efficiënter met energie om 
te springen;
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Or. en

Amendement 289
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat nieuwe stimulansen 
zoals dynamische prijzen of 
beloningssystemen het 
consumentengedrag kunnen veranderen 
in dat van echte prosumenten;

Or. en

Amendement 290
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat nieuwe stimulansen 
zoals dynamische prijsstelling of 
beloningssystemen het gedrag van 
gebruikers kunnen veranderen in dat van 
echte prosumenten;

Or. en

Amendement 291
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat de nieuwe 
stimulansen zoals dynamische 
prijsstelling of beloningssystemen kunnen 
helpen het consumentengedrag te 
veranderen;

Or. en

Amendement 292
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, 
solaire hogetemperatuuropwekkings- en 
andere technologieën);

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven en 
oplossingen te komen om de ontwikkeling 
te bevorderen van de beschikbare 
energieopslagcapaciteiten (inclusief 
polyvalente gas/waterstoffaciliteiten, 
efficiënte accu’s voor 
voertuigaandrijving, pompaccumulatie, 
solaire hogetemperatuuropwekkings- en 
andere innovatieve technologieën);

Or. pl

Amendement 293
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
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(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, 
solaire hogetemperatuuropwekkings- en 
andere technologieën);

(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, 
solaire hogetemperatuuropwekkings- en 
andere technologieën) en verzoekt om een 
regelgevingskader voor energieopslag dat 
de integratie en het gebruik van 
hernieuwbare energie maximaliseert 
zonder dat bezuinigingen nodig zijn;

Or. en

Amendement 294
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht,
solaire hogetemperatuuropwekkings- en 
andere technologieën);

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, opgepompte en 
opgeslagen/verzamelde waterkracht, 
batterijen, solaire 
hogetemperatuuropwekkings- en andere 
technologieën);

Or. en

Amendement 295
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
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(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, 
solaire hogetemperatuuropwekkings- en 
andere technologieën);

(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, 
gedecentraliseerde opslag van biogas, 
waterkracht, solaire 
hogetemperatuuropwekkings- en andere 
technologieën);

Or. en

Amendement 296
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, 
solaire hogetemperatuuropwekkings- en 
andere technologieën);

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, 
perslucht, solaire 
hogetemperatuuropwekkings- en andere 
technologieën);

Or. de

Amendement 297
Gaston Franco

Ontwerpverslag
Paragraaf 16 

Ontwerpverslag Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, 

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
(inclusief elektrische voertuigen, 
polyvalente gas/waterstoffaciliteiten, 
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solaire hogetemperatuuropwekkings- en 
andere technologieën);

waterkracht, solaire 
hogetemperatuuropwekkings- en andere 
technologieën);

Or. fr

Amendement 298
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, 
solaire hogetemperatuuropwekkings- en 
andere technologieën);

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, 
elektrische voertuigen, solaire 
hogetemperatuuropwekkings- en andere 
technologieën);

Or. en

Amendement 299
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, 
solaire hogetemperatuuropwekkings- en 
andere technologieën);

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 
2012 met concrete initiatieven te komen 
om de ontwikkeling te bevorderen van de 
beschikbare energieopslagcapaciteiten 
(inclusief polyvalente 
gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, 
elektrische voertuigen, solaire 
hogetemperatuuropwekkings- en andere 
technologieën);
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Or. en

Amendement 300
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie na te gaan 
welke maatregelen aangewezen zijn om 
ervoor te zorgen dat bij de opslag van 
energie rekening wordt gehouden met alle 
belanghebbende marktdeelnemers en dat 
zij onder gelijke voorwaarden een 
meerwaarde kunnen betekenen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het energiebeleid;

Or. es

Amendement 301
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de invoering van 
slimme netwerken een van de prioriteiten 
van de energie-infrastructuur zou moeten 
zijn, omdat deze de afhankelijkheid van 
energie helpt verlagen door de energie-
efficiëntie te verhogen, extreme 
piekprijzen tegengaat en voor flexibiliteit 
in elektrische systemen zorgt;

Or. en
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Amendement 302
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de tot dusver door 
de Commissie ontwikkelde CO2-afvang-
en transportinfrastructuurprojecten 
moeten worden voortgezet; verzoekt de 
Commissie met een tussentijds 
evaluatierapport te komen over de 
vooruitgang die bij door de EU 
gesubsidieerde projecten op dit gebied is 
gerealiseerd;

17. verzoekt de Commissie om met een 
tussentijds evaluatierapport te komen over 
de door de Commissie ontwikkelde en 
door de EU gesubsidieerde projecten 
aangaande CO2-afvang- en 
transportinfrastructuurprojecten;

Or. nl

Amendement 303
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de tot dusver door de 
Commissie ontwikkelde CO2-afvang- en 
transportinfrastructuurprojecten moeten 
worden voortgezet; verzoekt de Commissie 
met een tussentijds evaluatierapport te 
komen over de vooruitgang die bij door de 
EU gesubsidieerde projecten op dit gebied 
is gerealiseerd;

17. is van mening dat de tot dusver door de 
Commissie ontwikkelde 
onderzoeksprojecten op het gebied van de 
afvang van CO2 en het transport ervan 
naar opslagplaatsen, verder moeten 
worden ontwikkeld; verzoekt de 
Commissie echter met spoed met een 
evaluatierapport te komen over de 
resultaten van de experimentele CCS-
technologieën voor kolencentrales die 
door de EU zijn gesubsidieerd;

Or. pl

Amendement 304
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Yannick Jadot namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de tot dusver door 
de Commissie ontwikkelde CO2-afvang-
en transportinfrastructuurprojecten
moeten worden voortgezet; verzoekt de 
Commissie met een tussentijds 
evaluatierapport te komen over de 
vooruitgang die bij door de EU 
gesubsidieerde projecten op dit gebied is 
gerealiseerd;

17. wijst erop dat nog niet is aangetoond 
dat de CO2-afvang en –opslag een 
technisch en economisch zinvol 
alternatief is voor vermindering van 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie met een tussentijds 
evaluatierapport te komen over de 
vooruitgang die bij door de EU 
gesubsidieerde projecten op dit gebied is 
gerealiseerd;

Or. en

Amendement 305
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat de ontwikkeling van 
infrastructuur voor verwarming en 
koeling (d.w.z. stadsverwarming) en 
modernisering van verwarmingssystemen 
die gebruik maken van fossiele 
brandstoffen een aanzienlijke bijdrage 
zou leveren aan de EU-doelstellingen voor 
de energievoorziening en vermindering 
van de CO2-uitstoot, met name in 
stedelijke gebieden;  roept de Commissie 
derhalve op om een ambitieuze strategie 
voor de verbetering en ontwikkeling van 
de lokale infrastructuur voor 
stadsverwarming en –koeling te 
presenteren;

Or. en
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Amendement 306
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt bij de Commissie aan op een 
kritische evaluatie en – zo nodig –
herziening van de in de mededeling over 
energie-infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften, en verzoekt haar bij
de Raad en het Parlement verslag uit te 
brengen over de naar verwachting 
benodigde investeringen;

18. is van mening dat de publieke opinie 
onevenredig veel aandacht besteedt aan 
grootschalige nieuwe investeringen ten 
koste van bestaande infrastructurele 
ontwikkelingen; benadrukt verder dat 
moet worden voorkomen dat deze 
geplande projecten de - eerder geplande -
capaciteitsontwikkelingen van lidstaten en 
regio’s onmogelijk maken; dringt daarom 
bij de Commissie aan op een kritische 
evaluatie en – zo nodig – herziening van de 
in de mededeling over energie-
infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften, en verzoekt haar bij 
de Raad en het Parlement verslag uit te 
brengen over de naar verwachting 
benodigde investeringen;

Or. hu

Amendement 307
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt bij de Commissie aan op een 
kritische evaluatie en – zo nodig –
herziening van de in de mededeling over 
energie-infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften, en verzoekt haar bij 
de Raad en het Parlement verslag uit te 
brengen over de naar verwachting 
benodigde investeringen;

18. dringt bij de Commissie aan op een 
kritische evaluatie en – zo nodig –
herziening van de in de mededeling over 
energie-infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften, met name in 
verband met het verminderen van de 
vraag door maatregelen voor efficiënt 
gebruik van energie, en verzoekt haar bij 
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de Raad en het Parlement verslag uit te 
brengen over de naar verwachting 
benodigde investeringen;

Or. en

Amendement 308
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt bij de Commissie aan op een 
kritische evaluatie en – zo nodig –
herziening van de in de mededeling over 
energie-infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften, en verzoekt haar bij 
de Raad en het Parlement verslag uit te 
brengen over de naar verwachting 
benodigde investeringen;

18. dringt bij de Commissie aan op een 
kritische evaluatie en – zo nodig –
herziening van de in de mededeling over 
energie-infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften voor prioritaire 
corridors, en verzoekt haar bij de Raad en 
het Parlement verslag uit te brengen over 
de naar verwachting benodigde 
investeringen en omvang van toekomstige 
EU-financiering;

Or. en

Amendement 309
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt bij de Commissie aan op een 
kritische evaluatie en – zo nodig –
herziening van de in de mededeling over 
energie-infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften, en verzoekt haar bij 
de Raad en het Parlement verslag uit te 
brengen over de naar verwachting 
benodigde investeringen;

18. dringt bij de Commissie aan op een 
kritische evaluatie en – zo nodig –
herziening van de in de mededeling over 
energie-infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften, na raadpleging van 
de relevante netwerkexploitanten en 
marktdeelnemers, en verzoekt haar bij de 
Raad en het Parlement verslag uit te 
brengen over de naar verwachting 
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benodigde investeringen;

Or. de

Amendement 310
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt bij de Commissie aan op een 
kritische evaluatie en – zo nodig –
herziening van de in de mededeling over 
energie-infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften, en verzoekt haar bij 
de Raad en het Parlement verslag uit te 
brengen over de naar verwachting 
benodigde investeringen;

18. dringt bij de Commissie aan op een 
kritische evaluatie en herziening van de in 
de mededeling over energie-
infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften, in samenwerking 
met de relevante marktdeelnemers, en 
verzoekt haar bij de Raad en het Parlement 
verslag uit te brengen over de naar 
verwachting benodigde investeringen;

Or. de

Amendement 311
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt bij de Commissie aan op een 
kritische evaluatie en – zo nodig –
herziening van de in de mededeling over 
energie-infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften, en verzoekt haar bij 
de Raad en het Parlement verslag uit te 
brengen over de naar verwachting 
benodigde investeringen;

18. dringt bij de Commissie aan op een 
kritische evaluatie en – zo nodig –
herziening van de in de mededeling over 
energie-infrastructuurprioriteiten becijferde 
investeringsbehoeften in samenwerking 
met alle belanghebbenden in de markt, en 
verzoekt haar bij de Raad en het Parlement 
verslag uit te brengen over de naar 
verwachting benodigde investeringen;
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Or. en

Amendement 312
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat de TSB’s alle 
transportverbindingen volledig ter 
beschikking van de markt moeten stellen 
om zo te voorkomen dat 
transmissiecapaciteit wordt gereserveerd 
voor grensoverschrijdende 
balanceringsmechanismen, enz. Dit moet 
worden vastgelegd in bindende wetgeving 
op basis van de bestaande richtsnoeren 
voor goede praktijken van ERGEG;

Or. en

Amendement 313
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. steunt een uitgebreidere 
samenwerking tussen lidstaten voor de 
oprichting van regionale regelgevende
instanties voor meerdere lidstaten; 
verwelkomt soortgelijke initiatieven voor 
het aanstellen van afzonderlijke regionale 
TSB’s;

Or. en
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Amendement 314
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. roept de Europese Commissie en 
de lidstaten op om een EU-campagne te 
starten om erop te wijzen dat energie-
infrastructuren in heel Europa moeten 
worden verbeterd om de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 315
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. roept de Commissie en het ACER 
op te werken aan de lancering van een 
gemeenschappelijke Europese 
intradaymarkt tegen 2014, omdat daarmee 
de vrije uitwisseling van elektriciteit 
tussen landen en/of verschillende 
prijsgebieden via alle transmissie-
interconnectors mogelijk wordt;

Or. en

Amendement 316
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat energie- 19. is van mening dat energie-
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infrastructuren zich meer op de 
eindgebruiker moeten richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen op 
de interactie tussen 
distributiesysteemcapaciteiten en verbruik; 
wijst op de voordelen van een nieuw 
elektriciteitssysteem waarin moderne 
technologieën en diensten zijn 
geïntegreerd, zoals slimme meters, 
intelligente netwerken en interoperabele, 
ICT-aangestuurde voorzieningen voor het 
reguleren van energieaanbod en -vraag;

infrastructuren zich meer op de 
eindgebruiker moeten richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen op 
de interactie tussen 
distributiesysteemcapaciteiten en verbruik; 
wijst op de voordelen van een nieuw 
elektriciteitssysteem waarin moderne 
technologieën en diensten zijn 
geïntegreerd, zoals slimme meters, 
intelligente netwerken en interoperabele, 
ICT-aangestuurde voorzieningen voor het 
reguleren van energieaanbod en -vraag;
onderstreept dat de inzet van deze 
apparaten in de eerste plaats de 
consument ten goede moet komen, 
waarbij speciale aandacht moet worden 
besteed aan bewustwording, het geven van 
trainingen, het waarborgen van 
kosteneffectiviteit en het bevorderen van 
de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke 
technologieën;

Or. en

Amendement 317
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Fiona Hall, Bendt Bendtsen, Gunnar 
Hökmark, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat energie-
infrastructuren zich meer op de 
eindgebruiker moeten richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen op 
de interactie tussen 
distributiesysteemcapaciteiten en verbruik; 
wijst op de voordelen van een nieuw 
elektriciteitssysteem waarin moderne 
technologieën en diensten zijn 
geïntegreerd, zoals slimme meters, 
intelligente netwerken en interoperabele, 
ICT-aangestuurde voorzieningen voor het 
reguleren van energieaanbod en -vraag;

19. is van mening dat energie-
infrastructuren zich meer op de 
eindgebruiker moeten richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen op 
de interactie tussen 
distributiesysteemcapaciteiten en verbruik; 
onderstreept in dat kader de noodzaak van 
energie- en informatiestromen in twee 
richtingen en in real time; wijst op de 
voordelen van een nieuw 
elektriciteitssysteem waarin moderne 
technologieën en diensten zijn 
geïntegreerd, zoals slimme meters, 
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intelligente netwerken en interoperabele, 
ICT-aangestuurde voorzieningen voor het 
reguleren van energieaanbod en -vraag;

Or. en

Amendement 318
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat energie-
infrastructuren zich meer op de 
eindgebruiker moeten richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen op 
de interactie tussen 
distributiesysteemcapaciteiten en verbruik; 
wijst op de voordelen van een nieuw 
elektriciteitssysteem waarin moderne
technologieën en diensten zijn 
geïntegreerd, zoals slimme meters, 
intelligente netwerken en interoperabele, 
ICT-aangestuurde voorzieningen voor het 
reguleren van energieaanbod en -vraag;

19. is van mening dat energie-
infrastructuren zich meer op de 
eindgebruiker moeten richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen op 
de interactie tussen energieproductie en 
-transport en 
distributiesysteemcapaciteiten; wijst op de 
voordelen van een nieuw storingsvrij 
elektriciteitssysteem waarin efficiënte
technologieën, materialen en diensten zijn 
geïntegreerd, zoals slimme meters, 
intelligente netwerken en interoperabele, 
ICT-aangestuurde voorzieningen voor het 
reguleren van energieaanbod en -vraag;

Or. pl

Amendement 319
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat energie-
infrastructuren zich meer op de 
eindgebruiker moeten richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen op 
de interactie tussen 

19. is van mening dat energie-
infrastructuren zich meer op de 
eindgebruiker moeten richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen op 
de interactie tussen 
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distributiesysteemcapaciteiten en verbruik; 
wijst op de voordelen van een nieuw 
elektriciteitssysteem waarin moderne 
technologieën en diensten zijn 
geïntegreerd, zoals slimme meters, 
intelligente netwerken en interoperabele, 
ICT-aangestuurde voorzieningen voor het 
reguleren van energieaanbod en -vraag;

distributiesysteemcapaciteiten en verbruik; 
wijst op de voordelen van een nieuw gas-
en elektriciteitssysteem waarin moderne 
technologieën en diensten zijn 
geïntegreerd, zoals slimme meters, 
intelligente netwerken en interoperabele, 
ICT-aangestuurde voorzieningen voor het 
reguleren van energieaanbod en -vraag;

Or. en

Amendement 320
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat, als intelligente 
netwerken eenmaal zijn ingevoerd, ze aan 
de vraagzijde meer flexibiliteit en 
participatie mogelijk maken; merkt op dat 
consumenten, middels dynamische 
tarieven en contracten voor beheer aan de 
vraagzijde, een deel van de intermittentie 
van hernieuwbare energie kunnen 
compenseren en kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van een responsievere en 
flexibelere waardeketen voor elektriciteit;

Or. en

Amendement 321
Gaston Franco

Ontwerpverslag
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpverslag Amendement

19 bis. onderstreept dat het essentieel is 
om de ontwikkeling van de beheermarkt 
aan de vraagkant te stimuleren en te 
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focussen op sectoren met een hoog 
potentieel, zoals gebouwen van grote 
omvang en industriële locaties met een 
laag energieverbruik, teneinde de kosten 
te beperken en de invoering van slimme 
oplossingen te versnellen;

Or. fr

Amendement 322
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat in het 7de en 
8ste Kaderprogramma voor O&O 
prioritair ruimte wordt gecreëerd voor de 
smart grid technologie met betrekking tot 
de particuliere oplaadinfrastructuur voor 
elektrische auto's, met het oog op de 
snelle uitrol van een gedecentraliseerd, 
two-way energie-netwerk terzake;

Or. nl

Amendement 323
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat de invoering van 
intelligente netwerken urgent is; ze 
vormen een noodzakelijke voorwaarde 
voor de integratie van 'distributed 
renewable generation' (decentrale 
productie uit hernieuwbare 
energiebronnen), elektrische auto's en 
een efficiënter energieverbuik, aspecten 
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die van groot belang zijn voor 
verwezenlijking van de Europese 
doelstellingen 20-20-20;

Or. en

Amendement 324
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat het van cruciaal 
belang is om bij de marktontwikkeling 
van beheer aan de vraagzijde de nadruk te 
leggen op sectoren met een groot 
potentieel, zoals grote gebouwen en niet-
energie-intensieve industrielocaties, 
teneinde de kosten te verlagen en de 
implementatie van oplossingen te 
versnellen;

Or. en

Amendement 325
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat de invoering van 
intelligente netwerken als prioriteit voor 
energie-infrastructuren zou moeten
gelden aangezien daarmee de 
energieafhankelijkheid kan worden 
verminderd dankzij verhoging van de 
energie-efficiëntie, verlaging van extreme 
pieken in tarieven en de ontwikkeling van 
flexibiliteit en capaciteit in het 
elektriciteitssysteem;
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Or. en

Amendement 326
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. benadrukt de noodzaak van beheer 
aan de vraagzijde om de invoering van 
intelligente netwerktechnologieën en 
systemen voor vraagrespons te 
waarborgen; benadrukt verder dat de 
voordelen van intelligente netwerken pas 
ten volle gerealiseerd kunnen worden als 
alle belanghebbenden klaar zijn voor deze 
netwerken; onderstreept daarom de 
noodzaak om gebruiksvriendelijke
technologieën te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 327
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Robert Goebbels, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; 
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Or. de

Amendement 328
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014; meent dat, bij de 
installatie van slimme meters bij 
huishoudelijke afnemers, het nut en de 
voordelen voor de eindgebruikers primair 
en duidelijk aanwezig moeten zijn en dat 
er maatregelen getroffen moeten worden 
zodat de eindgebruikers daar ook gebruik 
van kunnen maken (displays op de meters, 
bewustwordingscampagnes, duidelijke 
facturatie, ...);

Or. nl

Amendement 329
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
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mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

mkb-sector; moedigt de Commissie aan  
nauw met de lidstaten en het bedrijfsleven 
samen te werken om de invoering van 
slimme meters te garanderen 
overeenkomstig de richtlijnen voor 
elektriciteit en gas (2009/72/EG en 
2009/73/EG), rekening houdend met de 
resultaten van de kosten-batenanalyse 
voor afnemers;

Or. en

Amendement 330
Françoise Grossetête

Ontwerpverslag
Paragraaf 20 

Ontwerpverslag Amendement

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen, met toepassing 
van dynamische tarifering, mogelijkheden 
scheppen om de energie-uitgaven van 
eindgebruikers te beperken en de energie-
efficiëntie te verhogen, en zo een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name van 
KMO’s, door hen in staat te stellen hun 
energieverbruik beter in beeld te houden 
en te beheersen; verzoekt de Commissie 
met een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

Or. fr
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Amendement 331
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om innovatie, het 
scheppen van werkgelegenheid en het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie 
nauwlettend toe te zien op de 
verplichtingen uit het derde 
energiepakket, volgens welke 
huishoudelijke afnemers tegen 2014 
slimme meters moeten hebben;

Or. en

Amendement 332
Gaston Franco

Ontwerpverslag
Paragraaf 20 

Ontwerpverslag Amendement

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om innovatie, 
banengroei en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie te stimuleren, 
met name in de mkb-sector; verzoekt de 
Commissie met een nieuw voorstel te 
komen ter bevordering van de installatie 
van slimme meters bij alle niet-
huishoudelijke afnemers;

Or. fr
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Amendement 333
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om innovatie, het 
scheppen van werkgelegenheid en het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

Or. en

Amendement 334
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om innovatie, het 
scheppen van werkgelegenheid en het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

Or. en
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Amendement 335
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

20. is van mening dat slimme netwerken en
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om innovatie, het 
scheppen van werkgelegenheid en het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

Or. en

Amendement 336
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector, en om innovatie en 
werkgelegenheid te versterken; verzoekt 
de Commissie met een nieuw voorstel te 
komen dat o.a. voorziet in de verplichte 
installatie van slimme meters bij alle niet-
huishoudelijke afnemers tegen 2014;

Or. en
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Amendement 337
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

20. is van mening dat slimme netwerken en 
energiebeheersystemen een unieke 
gelegenheid bieden om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te stimuleren, met name in de 
mkb-sector; verzoekt de Commissie met 
een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van 
slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014 waarbij micro-
ondernemingen tijdelijk zullen worden 
uitgesloten;

Or. en

Amendement 338
Françoise Grossetête

Ontwerpverslag
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpverslag Amendement

20 bis. is ervan overtuigd dat 
technologische innovaties op het terrein 
van slimme netwerken door hun zwaan-
kleef-aaneffect en hun prikkel tot 
onderzoek een bron van groei en 
honderdduizenden arbeidsplaatsen zullen 
zijn;

Or. fr
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Amendement 339
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst op de noodzaak van een 
stabiel regelgevingskader ter bevordering 
van de aanzienlijke investering die in 
Europa nodig is om slimme netwerken in 
te voeren;

Or. en

Amendement 340
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat netwerken moeten 
worden aangepast voor nieuwkomers om 
de weg te banen voor kleinschalige 
nieuwe productiebronnen, zoals 
huishoudens en het mkb;

Or. en

Amendement 341
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. wijst erop dat het netwerk moet 
worden voorbereid en aangepast voor 
energieproductie zoals elektriciteit en 
biogas gewonnen uit land- en bosbouw als 
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gevolg van de hervorming van het GLB;

Or. en

Amendement 342
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. is van mening dat er aandacht 
moet worden besteed aan nieuwe 
technologische oplossingen voor 
benutting van energie uit afvalstoffen 
d.w.z. afgefakkeld gas, restwarmte, etc.;

Or. en

Amendement 343
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

21. benadrukt dat normalisatie en 
interoperabiliteit van slimme netwerken 
een prioriteit is; dringt er bij de lidstaten 
op aan, in samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid; beklemtoont dat 
technologieën moeten worden gebaseerd 
op open internationale normen om de 
kosteneffectiviteit te waarborgen, 
waardoor de interoperabiliteit van de 
systemen wordt versterkt en om klanten 
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keuzemogelijkheden te bieden in termen 
van oplossingen;

Or. en

Amendement 344
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

21. benadrukt dat normalisatie en 
interoperabiliteit van slimme netwerken 
een prioriteit is; dringt er bij de lidstaten 
op aan, in samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid; beklemtoont dat 
technologieën moeten worden gebaseerd 
op open internationale normen om de 
kosteneffectiviteit te waarborgen, 
waardoor de interoperabiliteit van de 
systemen wordt versterkt en om klanten 
keuzemogelijkheden te bieden in termen 
van oplossingen;

Or. en

Amendement 345
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Gunnar 
Hökmark, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
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samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen en 
interoperabiliteit voor elektrische 
voertuigen, oplaadinfrastructuur en 
slimme netwerken en meters; beklemtoont 
dat technologieën moeten worden 
gebaseerd op open internationale normen 
om de kosteneffectiviteit te waarborgen, 
waardoor de interoperabiliteit van de 
systemen wordt versterkt en om klanten 
keuzemogelijkheden te bieden in termen 
van oplossingen;

Or. en

Amendement 346
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid; benadrukt de noodzaak 
om consumenten op de hoogte te houden 
van hun energieverbruik, hetzij via de 
display van de slimme meter, hetzij via het 
internet, zodat zij actief worden betrokken 
bij het besparen van energie;

Or. en
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Amendement 347
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

21. onderkent dat aan de normalisatie en 
interoperabiliteit van slimme meters 
prioriteit zou moeten worden gegeven; 
dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

Or. en

Amendement 348
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

21. benadrukt dat de normalisatie en 
interoperabiliteit van slimme meters een 
prioriteit zou moeten zijn; dringt er bij de 
lidstaten op aan, in samenwerking met de 
Europese normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

Or. en
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Amendement 349
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

21. dringt er bij de Commissie op aan, in 
samenwerking met de Europese en 
Internationale normalisatie-instellingen en 
het bedrijfsleven, in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen en 
veiligheidsnormen voor elektrische 
voertuigen en slimme netwerken en meters, 
zodat deze werkzaamheden tegen 2012 
kunnen worden voltooid;

Or. nl

Amendement 350
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatieinstellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen, 
oplaadinfrastructuur en slimme netwerken 
en meters, zodat deze werkzaamheden 
tegen het einde van 2012 kunnen worden 
voltooid;

Or. de
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Amendement 351
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatieinstellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen, 
oplaadinfrastructuur en slimme netwerken 
en meters, zodat deze werkzaamheden 
tegen 2012 kunnen worden voltooid;

Or. de

Amendement 352
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen 2012 kunnen 
worden voltooid;

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in 
samenwerking met de Europese 
normalisatie-instellingen en het 
bedrijfsleven in versneld tempo toe te 
werken naar technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme 
netwerken en meters, zodat deze 
werkzaamheden tegen eind 2012 kunnen 
worden voltooid;

Or. en
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Amendement 353
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. onderkent de vorderingen op het 
gebied van normalisatie van slimme 
meters met de toekenning van 
normalisatiemandaat M/441 door de 
Europese Commissie aan de Europese 
normalisatie-instellingen (CEN, 
CENELEC en ETSI), en benadrukt dat in 
de technische normen voor slimme meters  
rekening moet worden gehouden met de 
aanvullende functionaliteiten als vermeld 
in het eindverslag van de 
Coördinatiegroep Slimme Meters (SM-
CG) van CEN/CENELEC/ETSI (SM-
CG), te weten:
- aflezing op afstand van metrologische 
registers,
- communicatie in beide richtingen,
- ondersteuning voor geavanceerde 
tarifering/vooruitbetaling,
- aan- en uitschakeling op afstand van 
toevoer, stroombegrenzer,
- communicatie met en indien van 
toepassing directe besturing van 
afzonderlijke apparaten in huizen en 
gebouwen,
- weergave van informatie via een 
webportaal/gateway op een display in 
huis;

Or. en

Amendement 354
Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verwelkomt de inspanningen van 
het Europees Elektriciteitsnetwerk-
initiatief (EEGI) en de task force voor 
slimme netten van de Commissie; verzoekt 
de Commissie zo goed mogelijk rekening 
te houden met haar conclusies over de 
specifieke wetgeving inzake slimme 
netwerken over de eerste helft van 2011;

Or. en

Amendement 355
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

22. wijst erop dat, indien, overeenkomstig 
Richtlijn 2009/72/EG inzake elektriciteit, 
de ingebruikname positief wordt 
beoordeeld, de lidstaten nu reeds verplicht 
zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; benadrukt dat het doel van 
slimme meters is dat consumenten hun 
energieverbruik op effectieve wijze 
kunnen bijhouden en beheersen;
onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

Or. en
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Amendement 356
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving; beklemtoont dat de voordelen 
voor de consumenten een noodzakelijke 
voorwaarde zijn voor de installatie van 
slimme meters en dat deze voor de 
consument ook duidelijk tastbaar moeten 
zijn;

Or. nl

Amendement 357
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren en herinnert aan de 
tussentijdse doelstelling dat tegen 2015 bij 
50% van alle huishoudens slimme meters 
zijn geïnstalleerd, zoals overeengekomen 
in de nieuwe digitale agenda voor 
Europa: 2015.eu; onderstreept dat de 
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dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

lidstaten overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
veiligheids-, privacy- en 
gegevensbeschermingsregels van slimme 
netwerken overeenkomstig de bestaande 
EU-wetgeving;

Or. en

Amendement 358
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters
te installeren; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; benadrukt dat consumenten 
met slimme meters hun energieverbruik 
op effectieve wijze kunnen bijhouden en 
beheersen; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

Or. en
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Amendement 359
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; benadrukt dat consumenten 
met slimme meters hun energieverbruik 
op effectieve wijze kunnen bijhouden en 
beheersen; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 360
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 

22. wijst erop dat de lidstaten, 
overeenkomstig Richtlijn 2009/72/EG 
inzake elektriciteit, nu reeds verplicht zijn 
bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
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overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 361
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds 
verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters 
te installeren; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde 
energiemarktpakket een toereikend aantal 
proefprojecten voor huishoudelijke 
verbruikers zouden moeten ondersteunen 
ter vergroting van het maatschappelijk 
draagvlak voor dit instrument en ter 
bevordering van het innovatieproces; 
dringt aan op de vaststelling van duidelijke 
privacy- en gegevensbeschermingsregels 
overeenkomstig de bestaande EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 362
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie te 
beoordelen of er overeenkomstig de 
voorschriften van het derde 
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energiemarktpakket aanvullende 
wetgevingsinitiatieven voor de 
implementatie van slimme netwerken 
nodig zijn; is van mening dat in de 
beoordeling met de volgende 
doelstellingen rekening moet worden 
gehouden: i) waarborgen van adequate 
vrije toegang en uitwisseling van 
operationele informatie tussen actoren en 
hun fysieke interfaces; ii) opzetten van 
een goed functionerende markt voor 
energiediensten; en iii) voorzien in 
passende stimulansen voor netbeheerders 
om te investeren in slimme technologieën 
voor slimme netwerken;

Or. en

Amendement 363
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst erop dat voor aanpassing van 
distributienetwerken aan de groeiende 
energiebehoefte en de nieuwe vereisten, 
alsmede voor investeringen in de vereiste 
vervangingen en nieuwe technologieën 
significante kapitaaluitgaven nodig zijn 
door de Europese DSB's; benadrukt dat 
in het merendeel van de Europese 
lidstaten, de gereglementeerde modellen 
voor tariefberekening geen mogelijkheid 
bieden om kosten terug te verdienen van 
alle investeringen in het netwerk die 
DSB's met het oog op slimme netwerken 
zouden moeten doen;

Or. en
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Amendement 364
Françoise Grossetête

Ontwerpverslag
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpverslag Amendement

22 bis. onderstreept in dat opzicht het 
essentiële belang van ondersteuning van 
onderzoek en innovatie, waaraan moet 
worden bijgedragen door middel van een 
actief financieringsbeleid, onder meer 
door de inzet van nog te ontwikkelen 
innovatieve instrumenten, zoals een 
Europees fond voor de financiering van 
innovatie of een Europees octrooifonds;

Or. fr

Amendement 365
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. pleit voor meer nadruk op de 
interactie tussen 
distributiesysteemcapaciteiten en 
verbruik, met inbegrip van een 
gemeenschappelijke Europese strategie 
voor slimme netwerken. Zoals vermeld in 
de conclusies van de Europese Raad van 4 
februari 2011, moeten de normen voor 
slimme netwerken uiterlijk tegen het einde 
van 2012 zijn aangenomen;

Or. en
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Amendement 366
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten toe te werken naar de selectie 
van een gestandaardiseerde 
radiospectrumband met vergunning voor 
slimme meters en netwerken;

Or. en

Amendement 367
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) (na tussenkop IV) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten de 
mogelijke voorraden in Europa in kaart te 
brengen, die zich lenen voor exploratie, 
exploitatie en winning, voor meer 
Europese toegevoegde waarde in het 
kader van de overkoepelende doelstelling 
van meer energiezekerheid in de EU;

Or. en

Amendement 368
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de door de 
Commissie in kaart gebrachte prioritaire 

23. is ingenomen met de door de 
Commissie in kaart gebrachte prioritaire 



AM\861992NL.doc 83/108 PE462.547v01-00

NL

corridors en is het ermee eens dat de 
beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; dringt aan op het hanteren 
van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
veiligheid, duurzaamheid en ontwikkeling 
van de interne markt;

corridors en is het ermee eens dat de 
beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; merkt echter op dat er geen 
groter Europees geografisch gebied moet 
worden uitgesloten van de prioritaire-
projectplanning; dringt aan op het 
hanteren van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
veiligheid, duurzaamheid en ontwikkeling 
van de interne markt;

Or. en

Amendement 369
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de door de 
Commissie in kaart gebrachte prioritaire 
corridors en is het ermee eens dat de 
beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; dringt aan op het hanteren 
van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
veiligheid, duurzaamheid en ontwikkeling 
van de interne markt;

23. is ingenomen met de door de 
Commissie in kaart gebrachte prioritaire 
corridors en is het ermee eens dat de 
beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; dringt aan op het hanteren 
van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het evalueren van de 
sociaaleconomische voordelen van 
projecten uit regionaal oogpunt en het in 
kaart brengen van prioritaire projecten die 
voorzien in de dringende Europese 
behoeften wat betreft handhaving van de 
beginselen van veiligheid, duurzaamheid 
en ontwikkeling van de interne markt;

Or. en
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Amendement 370
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de door de 
Commissie in kaart gebrachte prioritaire 
corridors en is het ermee eens dat de 
beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; dringt aan op het hanteren 
van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
veiligheid, duurzaamheid en ontwikkeling 
van de interne markt;

23. is ingenomen met de door de 
Commissie in kaart gebrachte prioritaire 
corridors waarmee wordt voortgebouwd op 
de resultaten van bestaande initiatieven en 
is het ermee eens dat de beperkte middelen 
die daarvoor beschikbaar staan, optimaal 
moeten worden benut; dringt aan op het 
hanteren van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
veiligheid, duurzaamheid en de 
concurrerende ontwikkeling van de 
interne markt;

Or. en

Amendement 371
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de door de 
Commissie in kaart gebrachte prioritaire 
corridors en is het ermee eens dat de 
beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; dringt aan op het hanteren 
van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
veiligheid, duurzaamheid en ontwikkeling 

23. is ingenomen met de door de 
Commissie in kaart gebrachte prioritaire 
corridors waarmee wordt voortgebouwd op 
de resultaten van bestaande initiatieven en 
is het ermee eens dat de beperkte middelen 
die daarvoor beschikbaar staan, optimaal 
moeten worden benut; dringt aan op het 
hanteren van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
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van de interne markt; veiligheid, duurzaamheid en de 
concurrerende ontwikkeling van de 
interne markt;

Or. en

Amendement 372
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de door de 
Commissie in kaart gebrachte prioritaire 
corridors en is het ermee eens dat de 
beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; dringt aan op het hanteren 
van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
veiligheid, duurzaamheid en ontwikkeling 
van de interne markt;

23. is ingenomen met de door de 
Commissie in kaart gebrachte prioritaire 
corridors en is het ermee eens dat de 
beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; dringt aan op het hanteren 
van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen en 
selecteren van prioritaire projecten die 
voorzien in de dringende Europese 
behoeften wat betreft handhaving van de 
beginselen van energiezekerheid, 
duurzaamheid en ontwikkeling van de 
interne markt;

Or. en

Amendement 373
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. Commissie in kaart gebrachte 
prioritaire corridors en is het ermee eens 
dat de beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; dringt aan op het hanteren 

23. is ingenomen met de door de 
Commissie in kaart gebrachte prioritaire 
corridors en is het ermee eens dat de 
beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
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van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
veiligheid, duurzaamheid en ontwikkeling 
van de interne markt;

worden benut; dringt aan op het hanteren 
van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
energiezekerheid, duurzaamheid, 
concurrentie en ontwikkeling van de 
interne markt;

Or. en

Amendement 374
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. Commissie in kaart gebrachte 
prioritaire corridors en is het ermee eens 
dat de beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; dringt aan op het hanteren 
van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
veiligheid, duurzaamheid en ontwikkeling 
van de interne markt;

23. Commissie in kaart gebrachte 
prioritaire corridors en is het ermee eens 
dat de beperkte middelen die daarvoor 
beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; dringt aan op het hanteren 
van een duidelijke en transparante 
methodiek voor het in kaart brengen van 
prioritaire projecten die voorzien in de 
dringende Europese behoeften wat betreft 
handhaving van de beginselen van 
energiezekerheid, duurzaamheid en 
ontwikkeling van de interne markt;

Or. en

Amendement 375
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

23 bis. onderstreept het belang van 
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regionale samenwerking, die het 
makkelijker maakt prioriteiten te stellen, 
investeringsplannen op te stellen en 
concrete projecten te plannen, te 
realiseren en te monitoren; is van mening 
dat de huidige macroregionale strategie, 
zoals voor het Oostzeegebied en de 
Donau-regio, gebruikt kan worden als 
samenwerkingsplatform voor bijvoorbeeld 
de onderhandelingen over en de 
tenuitvoerlegging van projecten in de 
energiesector;

Or. lt

Amendement 376
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie aan te 
sturen op de snelle invoering van 
omvangrijke demonstratieprojecten voor 
slimme netwerken als de beste manier om 
de kosten/baten voor de Europese 
samenleving te meten; wijst erop dat ter 
spreiding van de investering die voor deze 
projecten nodig is, overheidsmiddelen 
nodig zijn in het kader van een 
publiek/privaat partnerschap zoals het 
Europees Elektriciteitsnetwerk-initiatief 
(EEGI);

Or. en

Amendement 377
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat de installatie van 
slimme meters gepaard zou moeten gaan 
met specifieke voordelen voor 
consumenten, en in het bijzonder 
kwetsbare consumenten die hun 
energieverbruik niet gemakkelijk kunnen 
omzetten van piek- naar daltarief;

Or. en

Amendement 378
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat de selectie van 
projecten van Europees belang (PEB's) 
moet plaatsvinden op basis van objectieve 
en transparante criteria en dat daarbij 
alle belanghebbenden moeten worden 
betrokken; onderstreept dat alle PEB's 
moeten bijdragen aan de verwezenlijking 
van de energiebeleidsdoelstellingen van 
de EU en is van mening dat daarbij aan
de volgende criteria moet worden voldaan:

24. is van mening dat, al naargelang de 
aard van de betreffende infrastructuur en 
om verdere prioritering van projecten 
mogelijk te maken, de volgende criteria 
daarbij toonaangevend moeten zijn:

Or. en

Amendement 379
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat de selectie van projecten 
van Europees belang (PEB's) moet 

24. benadrukt dat de markt, waaronder de 
distributiesysteembeheerders, de 
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plaatsvinden op basis van objectieve en 
transparante criteria en dat daarbij alle 
belanghebbenden moeten worden 
betrokken; onderstreept dat alle PEB's 
moeten bijdragen aan de verwezenlijking 
van de energiebeleidsdoelstellingen van de 
EU en is van mening dat daarbij aan de 
volgende criteria moet worden voldaan:

belangrijkste verantwoordelijkheid 
hebben voor de planning van 
investeringen in energie-infrastructuur. 
Aanvullende maatregelen tegen 
marktfalen moeten een aanvulling 
vormen op de ìnstrumenten van het derde 
interne energiemarktpakket; wijst er 
daarom op dat er een aanvullende 
methode voor de selectie van projecten van 
Europees belang (PEB's) moet 
plaatsvinden op basis van objectieve en 
transparante criteria en dat daarbij alle 
belanghebbenden moeten worden 
betrokken; onderstreept dat alle PEB's 
moeten bijdragen aan de verwezenlijking 
van de energiebeleidsdoelstellingen van de 
EU en is van mening dat daarbij de 
volgende criteria de basis zouden kunnen 
vormen zo lang de rol van de markt als de 
drijvende kracht gewaarborgd wordt:

Or. en

Amendement 380
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat de selectie van projecten 
van Europees belang (PEB's) moet 
plaatsvinden op basis van objectieve en 
transparante criteria en dat daarbij alle 
belanghebbenden moeten worden 
betrokken; onderstreept dat alle PEB's 
moeten bijdragen aan de verwezenlijking 
van de energiebeleidsdoelstellingen van de 
EU en is van mening dat daarbij aan de 
volgende criteria moet worden voldaan:

24. benadrukt dat de markt, waaronder de 
distributiesysteembeheerders, de 
belangrijkste verantwoordelijkheid 
hebben voor de planning van 
investeringen in energie-infrastructuur. 
Aanvullende maatregelen tegen 
marktfalen moeten een aanvulling 
vormen op de ìnstrumenten van het derde 
interne energiemarktpakket; wijst er 
daarom op dat er een aanvullende 
methode voor de selectie van projecten van 
Europees belang (PEB's) moet 
plaatsvinden op basis van objectieve en 
transparante criteria en dat daarbij alle 
belanghebbenden moeten worden 
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betrokken; onderstreept dat alle PEB's 
moeten bijdragen aan de verwezenlijking 
van de energiebeleidsdoelstellingen van de 
EU en is van mening dat daarbij aan de 
volgende criteria moet worden voldaan:

Or. en

Amendement 381
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat de selectie van projecten 
van Europees belang (PEB's) moet 
plaatsvinden op basis van objectieve en 
transparante criteria en dat daarbij alle 
belanghebbenden moeten worden 
betrokken; onderstreept dat alle PEB's 
moeten bijdragen aan de verwezenlijking 
van de energiebeleidsdoelstellingen van de 
EU en is van mening dat daarbij aan de 
volgende criteria moet worden voldaan:

24. benadrukt dat de selectie van projecten 
van Europees belang (PEB's) moet 
plaatsvinden op basis van objectieve en 
transparante criteria en dat daarbij alle 
belanghebbenden moeten worden 
betrokken; onderstreept dat alle PEB's 
moeten bijdragen aan de verwezenlijking 
van de energiebeleids- en 
klimaatdoelstellingen van de EU en is van 
mening dat daarbij aan de volgende criteria 
moet worden voldaan:

Or. en

Amendement 382
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– met de projecten moet een essentieel 
Europees belang gediend zijn,

Schrappen

Or. en
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Amendement 383
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– met de projecten moet een essentieel 
Europees belang gediend zijn,

Schrappen

Or. en

Amendement 384
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– met de projecten moet een essentieel 
Europees belang gediend zijn,

Schrappen

Or. en

Amendement 385
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– met de projecten moet een essentieel 
Europees belang gediend zijn,

– de projecten moeten bijdragen aan het 
wegwerken van zgn. "energie-eilanden" 
en een einde maken aan de 
afhankelijkheid van één leverancier,

Or. en
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Amendement 386
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– met de projecten moet een essentieel 
Europees belang gediend zijn,

– met de projecten moet een essentieel 
Europees belang gediend zijn, waaronder 
ook de interne solidariteit die zich uit in 
gelijke of vergelijkbare prijzen, ook in 
geval van import uit derde landen,

Or. pl

Amendement 387
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de projecten moeten bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk EU-energiebeleid, 
met als eerste prioriteit het voltooien van 
de interne energiemarkt en het 
garanderen van de continuïteit van de 
voorziening,

Or. en

Amendement 388
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– de projecten moeten de 
voorzieningszekerheid van elektriciteit en 
energiegrondstoffen, waaronder aardolie, 
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van de EU versterken,

Or. pl

Amendement 389
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de projecten moeten effectief zijn in de 
zin van een adequate diversificatie van 
doorvoerroutes en de oorsprong van 
energiebronnen,

Or. en

Amendement 390
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de projecten moeten de integratie en 
concurrentie op de markt versterken en 
marktconcentratie tegengaan,

Or. en

Amendement 391
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de projecten moeten in commercieel en 
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technisch opzicht haalbaar zijn,

Or. en

Amendement 392
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– de projecten moeten aansluiting van 
hernieuwbare energiebronnen op het 
netwerk mogelijk maken, op een wijze die 
geen storingen in de werking van de 
elektriciteitssystemen veroorzaakt  en de 
transportverliezen en -beperkingen 
vermindert,

Or. pl

Amendement 393
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de projecten moeten bijdragen aan de 
continuïteit van de voorziening,

Or. en

Amendement 394
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 
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Ontwerpresolutie Amendement

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele hiërarchie,

Schrappen

Or. en

Amendement 395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele hiërarchie,

–  de projecten moeten bijdragen aan de 
integratie van de Europese interne 
energiemarkt,

Or. en

Amendement 396
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele hiërarchie,

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele hiërarchie, met dien 
verstande dat energie-efficiëntie als eerste 
optie moet gelden, waardoor de behoefte 
aan energie-infrastructuur kleiner wordt,

Or. en
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Amendement 397
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele hiërarchie;

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele hiërarchie, namelijk het 
creëren van een optimaal netwerk op het 
gehele grondgebied van de EU;

Or. pl

Amendement 398
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele hiërarchie,

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele hiërarchie en aan de hand 
van efficiëntiecriteria,

Or. de

Amendement 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele hiërarchie,

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele efficiëntie,
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Or. en

Amendement 400
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele hiërarchie,

– de noodzaak ervan moet worden 
aangetoond op basis van de vigerende 
infrastructurele efficiëntie,

Or. en

Amendement 401
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- bij de projecten is het speciaal van 
belang om het geografische beginsel in 
aanmerking te nemen, dat wil zeggen dat 
elke regio op het grondgebied van de 
Europese Unie deel moet hebben aan de 
ontwikkelingen,

Or. hu

Amendement 402
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– moeten stroken met de uitvoering van 
het EU-solidariteitsbeginsel en verschillen 



PE462.547v01-00 98/108 AM\861992NL.doc

NL

elimineren in de ontwikkeling van de 
energie-infrastructuur,

Or. pl

Amendement 403
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de projecten moeten bijdragen aan de 
diversificatie van energiebronnen ter 
verbetering van de continuïteit van de 
voorziening in de EU,

Or. en

Amendement 404
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de projecten moeten in commercieel en 
technisch opzicht haalbaar zijn,

Or. en

Amendement 405
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 2 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de projecten moeten bijdragen aan de 
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ontwikkeling van een werkelijke Europese 
interne markt, waarbij “energie-eilanden” 
worden weggewerkt,

Or. en

Amendement 406
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats- en milieudoelstellingen,

– de projecten moeten een goede kosten-
batenverhouding hebben,

Or. en

Amendement 407
Gaston Franco

Ontwerpverslag
Paragraaf 24 – streepje 3 

Ontwerpverslag Amendement

– de projecten moeten stroken met de
klimaats- en milieudoelstellingen,

– de projecten moeten stroken met de 
doelstellingen op het vlak van klimaat, 
milieu, continuïteit van de 
energievoorziening en
concurrentievermogen,

Or. fr

Amendement 408
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 
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Ontwerpresolutie Amendement

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats- en milieudoelstellingen,

– de projecten moeten stroken met de 
doelstellingen ten aanzien van de 
continuïteit van de voorziening en de 
diversificatie van de landen van herkomst 
en aanvoerroutes,

Or. de

Amendement 409
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats- en milieudoelstellingen,

– de projecten moeten stroken met de 
energie-efficiëntiedoelstellingen,

Or. pl

Amendement 410
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats- en milieudoelstellingen,

– de projecten moeten stroken met de 
centrale Europese doelstellingen,

Or. en

Amendement 411
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 
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Ontwerpresolutie Amendement

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats- en milieudoelstellingen,

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats- en milieudoelstellingen, evenals 
met de continuïteit en diversificatie van de 
voorziening,

Or. en

Amendement 412
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats- en milieudoelstellingen,

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats- en milieudoelstellingen, evenals 
met de continuïteit en diversificatie van de 
voorziening,

Or. en

Amendement 413
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats- en milieudoelstellingen,

– de projecten moeten stroken met de 
beoogde continuïteit van de voorziening, 
concurrentiekracht en de klimaats- en 
milieudoelstellingen,

Or. en
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Amendement 414
Yannick Jadot, Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats- en milieudoelstellingen,

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats-, energie-efficiëntie- en 
milieudoelstellingen,

Or. en

Amendement 415
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de projecten moeten stroken met de 
klimaats- en milieudoelstellingen,

– de projecten moeten stroken met de voor 
de lange termijn uitgestippelde klimaats-
en milieudoelstellingen,

Or. en

Amendement 416
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 4 

Ontwerpresolutie Amendement

– zij moeten in overeenstemming zijn met 
het voor de lange termijn uitgestippelde 
energiebeleid van de EU (dat voorziet in 
flexibele en multifunctionele toepassing 
en vermijding van lock-in-effecten),

– de looptijd van projecten moet in 
aanmerking worden genomen,

Or. en
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Amendement 417
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 4 

Ontwerpresolutie Amendement

– zij moeten in overeenstemming zijn met 
het voor de lange termijn uitgestippelde 
energiebeleid van de EU (dat voorziet in 
flexibele en multifunctionele toepassing en 
vermijding van lock-in-effecten),

– zij moeten in overeenstemming zijn met 
het voor de lange termijn uitgestippelde 
energiebeleid van de EU (dat voorziet in 
flexibele en multifunctionele aanwending 
van de energiemix van de lidstaten en 
vermijding van lock-in-effecten), 
waardoor de EU-economie de meest 
concurrerende economie van de wereld 
wordt,

Or. pl

Amendement 418
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 4 

Ontwerpresolutie Amendement

– zij moeten in overeenstemming zijn met 
het voor de lange termijn uitgestippelde 
energiebeleid van de EU (dat voorziet in 
flexibele en multifunctionele toepassing 
en  vermijding van lock-in-effecten),

– zij moeten in overeenstemming zijn met 
het voor de lange termijn uitgestippelde 
energiebeleid van de EU,

Or. en

Amendement 419
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 4 
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Ontwerpresolutie Amendement

- zij moeten in overeenstemming zijn met 
het voor de lange termijn uitgestippelde 
energiebeleid van de EU (dat voorziet in 
flexibele en multifunctionele toepassing en  
vermijding van lock-in-effecten),

– zij moeten in overeenstemming zijn met 
het voor de lange termijn uitgestippelde 
energiebeleid van de EU (dat voorziet in 
flexibele en multifunctionele toepassing),

Or. en

Amendement 420
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de projecten moeten op de lange termijn 
economisch haalbaar zijn,

Or. en

Amendement 421
Gaston Franco

Ontwerpverslag
Paragraaf 24 – streepje 5 

Ontwerpverslag Amendement

– zij moeten gebruik maken van bewezen 
technologieën zoals ICT en slimme 
netwerken;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 422
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 5 

Ontwerpresolutie Amendement

– zij moeten gebruik maken van bewezen 
technologieën zoals ICT en slimme  
netwerken;

– zij moeten gebruik maken van bewezen 
technologieën zoals ICT en slimme 
netwerken en flexibel zijn om toekomstige 
technologische ontwikkelingen te 
integreren;

Or. en

Amendement 423
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 5 

Ontwerpresolutie Amendement

– zij moeten gebruik maken van bewezen 
technologieën zoals ICT en slimme 
netwerken;

– zij moeten gebruik maken van bewezen 
technologieën;

Or. en

Amendement 424
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 5 

Ontwerpresolutie Amendement

– zij moeten gebruik maken van bewezen 
technologieën zoals ICT en slimme 
netwerken;

– zij moeten gebruik maken van bewezen 
materialen en technologieën zoals ICT en 
slimme distributienetwerken;

Or. pl
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Amendement 425

Yannick Jadot namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de projecten moeten minimale 
milieueffecten veroorzaken en de beste 
oplossing opleveren voor de betrokken 
lokale bevolking,

Or. en

Amendement 426
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- zij moeten in principe de interne 
marktregels toepassen op het hele project, 
met beperkte uitzonderingsmogelijkheden,

Or. en

Amendement 427
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – streepje 5 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- zij moeten gekenmerkt worden door 
transparant beheer en transparante 
financiering;
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Or. en

Amendement 428
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie om in 
nauwe samenwerking met de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming na te gaan of er 
aanvullende gegevensbeschermings-
maatregelen nodig zijn en toe te zien op 
de rollen en verantwoordelijkheden van 
verschillende actoren op het vlak van 
toegang, bezit en verwerking van 
gegevens, waaronder rechten ten aanzien 
van eigendom, bezit en toegang, evenals 
lees- en wijzigingsrechten, en indien 
nodig met adequate wetgevingsvoorstellen 
en/of richtsnoeren te komen;

Or. en

Amendement 429
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat vrijstelling van 
deze criteria moet worden onderworpen 
aan stemming bij gekwalificeerde 
meerderheid in zowel de Raad als het 
Parlement;

Or. en
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