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Amendement 430
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

25. 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:

25. benadrukt dat de selectie van projecten 
van Europees belang moet worden 
uitgevoerd op basis van objectieve en 
transparante criteria en dat alle 
belanghebbende partijen daarbij moeten 
worden betrokken; benadrukt dat alle 
projecten van Europees belang moeten 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het energiebeleid van 
de EU en meent dat na de selectie op basis 
van de vastgestelde criteria de projecten:

Or. en

Amendement 431
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

25. 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:

25. is van mening dat, al naargelang de 
aard van de betreffende infrastructuur en 
om te rechtvaardigen dat projecten als 
prioriteit worden aangemerkt, de volgende 
criteria daarbij toonaangevend moeten zijn:

Or. en

Amendement 432
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1 
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Ontwerpresolutie Amendement

– de mate waarin zij bijdragen aan het 
wegwerken van "energie-eilanden",

Schrappen

Or. en

Amendement 433
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– de mate waarin zij bijdragen aan het 
wegwerken van "energie-eilanden",

– een Europese dimensie moeten hebben,

Or. en

Amendement 434
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– de mate waarin zij bijdragen aan het 
wegwerken van "energie-eilanden",

– de mate waarin zij bijdragen aan het 
wegwerken van "energie-eilanden" en aan 
de voltooiing van de interne energiemarkt,

Or. en

Amendement 435
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1 
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Ontwerpresolutie Amendement

– de mate waarin zij bijdragen aan het 
wegwerken van "energie-eilanden",

– de mate waarin zij bijdragen aan het 
wegwerken van "energie-eilanden" en aan 
het beëindigen van de afhankelijkheid van 
één leverancier,

Or. en

Amendement 436
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de mate waarin zij bijdragen aan de 
verwezenlijking van de energie- en 
klimaatdoelstellingen en de 
opportuniteitskosten van het niet 
uitvoeren van een project,

Or. en

Amendement 437
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de mate waarin zij grensoverschrijdende 
congestie verlichten,

Or. en
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Amendement 438
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- hun bijdrage aan de zekerheid van de 
aanvoer,

Or. en

Amendement 439
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de mate waarin zij bijdragen aan de 
marktliquiditeit,

Or. en

Amendement 440
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de mate waarin zij bijdragen aan de 
versterking van de mededinging,

Or. en
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Amendement 441
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de mate waarin zij de zekerheid van de 
aanvoer versterken,

Or. en

Amendement 442
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de mate waarin zij de sociale en 
territoriale samenhang te verbeteren,

Or. en

Amendement 443
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– hun kosteneffectiviteit, Schrappen

Or. en

Amendement 444
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 2 
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Ontwerpresolutie Amendement

– hun kosteneffectiviteit, – moeten bijdragen aan de zekerheid van 
de energievoorziening van de Unie,

Or. en

Amendement 445
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– hun kosteneffectiviteit, – verlaging van de transmissiekosten,

Or. pl

Amendement 446
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– hun kosteneffectiviteit, – hun kosteneffectiviteit, zowel in de fase 
van de aanleg als in de operationele fase 
van het project,

Or. en

Amendement 447
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

- een goede kosten-batenratio,

Or. en

Amendement 448
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- technische en commerciële 
deugdelijkheid,

Or. en

Amendement 449
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 2 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- een minimaal effect op de openbare 
financiën,

Or. en

Amendement 450
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de looptijd van de projecten, – in overeenstemming moeten zijn met het 
langetermijn-energiebeleid van de EU (en 
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tezelfdertijd een flexibele en 
multifunctionele toepassing mogelijk 
moeten maken en "lock-in"-effecten 
moeten voorkomen),

Or. en

Amendement 451
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de looptijd van de projecten, – de feilloze werking van de 
infrastructuur,

Or. pl

Amendement 452
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– de looptijd van de projecten, – de haalbaarheid en looptijd van de 
projecten,

Or. en

Amendement 453
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- technische en commerciële 
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deugdelijkheid,

Or. en

Amendement 454
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 3 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- een minimaal effect op de openbare
financiën,

Or. en

Amendement 455
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 4 

Ontwerpresolutie Amendement

– de mate waarin zij het niet-gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen zouden 
kunnen tegengaan,

Schrappen

Or. en

Amendement 456
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 4 

Ontwerpresolutie Amendement

– de mate waarin zij het niet-gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen zouden 
kunnen tegengaan,

Schrappen
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Or. en

Amendement 457
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 4 

Ontwerpresolutie Amendement

– de mate waarin zij het niet-gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen zouden 
kunnen tegengaan,

– hun potentieel om het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te laten 
toenemen,

Or. en

Amendement 458
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de mate waarin het gebruik en de 
integratie van hernieuwbare 
energiebronnen gestimuleerd wordt,

Or. nl

Amendement 459
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 5 

Ontwerpresolutie Amendement

– de milieueffecten ervan, Schrappen

Or. en
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Amendement 460
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 5 

Ontwerpresolutie Amendement

– de milieueffecten ervan, Schrappen

Or. en

Amendement 461
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 6 

Ontwerpresolutie Amendement

– de vraag in hoeverre het openbaar 
belang ermee gediend is;

Schrappen

Or. en

Amendement 462
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 6 

Ontwerpresolutie Amendement

– de vraag in hoeverre het openbaar 
belang ermee gediend is;

Schrappen

Or. en

Amendement 463
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 6 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

- de mate waarin zij energieroutes en -
bronnen diversifiëren;

Or. en

Amendement 464
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, 
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. merkt op dat slimme netwerken het 
resultaat zijn van convergentie tussen 
enerzijds elektriciteits- en anderzijds 
informatie- en 
communicatietechnologieën, reden 
waarom er bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de samenwerking 
tussen deze twee sectoren, bijvoorbeeld 
met betrekking tot het efficiënt gebruik 
van het radiospectrum in Europa en het 
begrijpen van slimme energiefuncties in 
de planning van het toekomstige "internet 
van dingen"; verzoekt de Commissie een 
plan te ontwikkelen voor samenwerking 
tussen de verschillende betrokken 
eenheden (DG Onderzoek en innovatie, 
DG Energie, DG Informatiemaatschappij 
en media) om voor een zo samenhangend 
en efficiënt mogelijke bijdrage aan de 
inzet en exploitatie van slimme netwerken 
te zorgen, als essentiële basis voor de 
activiteiten die in het kader van het 
energiebeleid worden ontplooid;

Or. en
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Amendement 465
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat moet kunnen worden 
vastgesteld of er sprake is van potentiële
belemmeringen voor de marktgestuurde 
ontwikkeling van energie-infrastructuur;

26. onderstreept dat belemmeringen voor 
de mededinging en de marktgestuurde 
ontwikkeling van alle energie-
infrastructuur, waaronder 
districtverwarming en -koeling, moeten 
worden weggenomen;

Or. en

Amendement 466
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept dat moet kunnen worden 
vastgesteld of er sprake is van potentiële 
belemmeringen voor de marktgestuurde 
ontwikkeling van energie-infrastructuur;

26. onderstreept de noodzaak om vast te 
stellen of er sprake is van potentiële 
belemmeringen voor de marktgestuurde 
ontwikkeling van energie-infrastructuur;

Or. en

Amendement 467
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. herinnert eraan dat de 
geografische hindernissen die eigen zijn 
aan de situatie van insulaire gebieden de 
integratie van deze gebieden in het 
energienetwerk van de Unie ernstig 
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bemoeilijken, en dat het nodig is hun 
extra middelen ter beschikking te stellen 
om hun energieafhankelijkheid te 
verminderen, ofwel door hun eigen 
potentieel op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen te ontwikkelen, ofwel 
door de bevordering van de energie-
efficiëntie en energiebesparingen;

Or. fr

Amendement 468
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat de transparantie moet 
worden verbeterd door het publiek 
duidelijk te informeren omtrent het doel 
van elk project; verlangt dat wordt 
nagetrokken in hoeverre in het kader van 
de publieksraadplegingen aan de criteria 
is voldaan;

27. benadrukt dat de transparantie moet 
worden verbeterd door het publiek 
duidelijk te informeren omtrent het doel 
van elk project;

Or. fr

Amendement 469
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat de transparantie moet 
worden verbeterd door het publiek 
duidelijk te informeren omtrent het doel 
van elk project; verlangt dat wordt 
nagetrokken in hoeverre in het kader van 
de publieksraadplegingen aan de criteria is 
voldaan;

27. benadrukt dat de transparantie moet 
worden verbeterd door het publiek 
duidelijk te informeren omtrent het doel en 
de technische planning van elk project;
verlangt dat wordt nagetrokken in hoeverre 
in het kader van de publieksraadplegingen 
aan de criteria is voldaan;
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Or. en

Amendement 470
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is van mening dat alleen huidige 
projecten die aan de bovengenoemde 
criteria voldoen de status van "project en 
van Europees belang" mogen behouden; 
verzoekt de Commissie om alle projecten 
die momenteel in het kader van TEN-E of 
anderszins als projecten van Europees 
belang worden beschouwd opnieuw te 
beoordelen en om alle projecten die niet 
aan de criteria voldoen deze status te 
ontnemen; meent dat alle 
infrastructuurprojecten, zowel huidige als 
toekomstige, aan deze criteria moeten 
voldoen om niet alleen Europese 
financiële steun, maar ook steun voor de 
planning en politieke steun te kunnen 
ontvangen;

Or. en

Amendement 471
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. roept de Europese Commissie en 
de nationale overheden van de lidstaten 
ertoe op de betreffende lokale en 
regionale overheden vanaf het vroegste 
stadium te laten deelnemen aan de 
effectbeoordeling van ontwerpen voor 
RTE-E-projecten, zodat kan worden 
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gegarandeerd dat naar behoren rekening 
wordt gehouden met de lokale en 
regionale belangen op milieugebied en op 
het gebied van sociaaleconomische 
ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 472
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. meent dat niet alleen grote 
infrastructuurprojecten moeten worden 
ondersteund, maar ook kleinere projecten 
die mogelijk een hogere toegevoegde 
waarde hebben en sneller kunnen worden 
voltooid;

Or. en

Amendement 473
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat projecten die de status van 
project van Europees belang krijgen na de 
goedkeuring aan bovengenoemde criteria 
blijven voldoen; is de mening toegedaan 
dat de status van project van Europees 
belang bij grote wijzigingen in het project 
opnieuw moet worden beoordeeld;

Or. en
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Amendement 474

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Subtitel 5 

Ontwerpresolutie Amendement

V. Snellere en transparantere
vergunningverleningsprocedures

V. Efficiënte, inclusieve en transparante
vergunningverleningsprocedures

Or. en

Amendement 475
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. is het ermee eens dat moet worden 
gegarandeerd dat PEB's tijdig worden 
uitgevoerd en is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om de 
coördinatie van 
vergunningverleningsprocedures te 
stroomlijnen en te verbeteren, op 
voorwaarde dat aan het 
subsidiariteitsbeginsel wordt voldaan;

28. is het ermee eens dat moet worden 
gegarandeerd dat PEB's tijdig worden 
uitgevoerd en is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om de 
coördinatie van 
vergunningverleningsprocedures te 
stroomlijnen en te verbeteren, op 
voorwaarde dat aan het 
subsidiariteitsbeginsel wordt voldaan, 
zodat de bestaande termijnen op die 
gebieden niet alle innovatievoornemens 
van particuliere investeerders belemmert;

Or. fr

Amendement 476
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 
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Ontwerpresolutie Amendement

28. is het ermee eens dat moet worden 
gegarandeerd dat PEB's tijdig worden 
uitgevoerd en is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om de 
coördinatie van 
vergunningverleningsprocedures te 
stroomlijnen en te verbeteren, op 
voorwaarde dat aan het 
subsidiariteitsbeginsel wordt voldaan;

28. is het ermee eens dat moet worden 
gegarandeerd dat PEB's tijdig worden 
uitgevoerd en is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om de 
coördinatie van 
vergunningverleningsprocedures te 
stroomlijnen en te verbeteren, op 
voorwaarde dat aan het 
subsidiariteitsbeginsel wordt voldaan en 
dat de nationale bevoegdheden inzake 
vergunningsverleningsprocedures worden 
gerespecteerd;

Or. en

Amendement 477
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. is het ermee eens dat moet worden 
gegarandeerd dat PEB's tijdig worden 
uitgevoerd en is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om de 
coördinatie van 
vergunningverleningsprocedures te 
stroomlijnen en te verbeteren, op 
voorwaarde dat aan het 
subsidiariteitsbeginsel wordt voldaan;

28. is het ermee eens dat moet worden 
gegarandeerd dat PEB's tijdig worden 
uitgevoerd en is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om de 
coördinatie van 
vergunningverleningsprocedures te 
stroomlijnen en de vergunningverlening te 
verbeteren en te versnellen, op voorwaarde 
dat aan het subsidiariteitsbeginsel wordt 
voldaan;

Or. en

Amendement 478
Niki Tzavela, Hannes Swoboda, Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om een evaluatie van het 
vermogen van de Europese infrastructuur 
om natuurrampen en andere catastrofale 
gebeurtenissen te doorstaan, en verzoekt 
de Commissie dringend met passende 
voorstellen te komen;

Or. en

Amendement 479
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat zowel PEB's als 
door de markt ontwikkelde projecten baat 
hebben bij een verbeterd 
vergunningverleningsmechanisme, 
waarvoor de Commissie voorstellen zal 
indienen;

Or. en

Amendement 480
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verwelkomt de oprichting van een 
nationaal contactpunt voor elk project van 
Europees belang (een zogenaamde 
"onestopshop") bij wijze van unieke 
administratieve interface tussen de 
ontwikkelaars en de respectieve instanties

29. verwelkomt de oprichting van een 
nationaal contactpunt voor elk project van 
Europees belang met grensoverschrijdende 
effecten bij wijze van unieke 
administratieve interface tussen de 
ontwikkelaars en de contactpunten van 
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die betrokken zijn bij de 
autorisatieprocedure; is met betrekking tot 
grensoverschrijdende projecten van 
mening dat voor nauwere coördinatie 
tussen de nationale "onestopshops" moet 
worden gezorgd en dat de Commissie 
daarbij een grotere rol moet vervullen;

andere lidstaten die betrokken zijn bij de 
autorisatieprocedure; de Commissie moet 
daarbij een grotere rol vervullen;

Or. en

Amendement 481
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verwelkomt de oprichting van een 
nationaal contactpunt voor elk project van 
Europees belang (een zogenaamde 
"onestopshop") bij wijze van unieke 
administratieve interface tussen de 
ontwikkelaars en de respectieve instanties 
die betrokken zijn bij de 
autorisatieprocedure; is met betrekking tot 
grensoverschrijdende projecten van mening 
dat voor nauwere coördinatie tussen de 
nationale "onestopshops" moet worden 
gezorgd en dat de Commissie daarbij een 
grotere rol moet vervullen;

29. verwelkomt de oprichting van een 
nationaal contactpunt voor elk project van 
Europees belang (een zogenaamde 
"onestopshop") bij wijze van unieke 
administratieve interface tussen de 
ontwikkelaars en de respectieve instanties 
die betrokken zijn bij de 
autorisatieprocedure; is met betrekking tot 
grensoverschrijdende projecten van mening 
dat voor nauwere coördinatie tussen de 
nationale "onestopshops" moet worden 
gezorgd en dat de Commissie daarbij een 
grotere rol moet vervullen; voordat nieuwe 
administratieve eenheden 
("onestopshop") worden opgericht, 
moeten de Commissie en de lidstaten de 
bestaande entiteiten volledig hebben 
benut;

Or. en

Amendement 482
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 
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Ontwerpresolutie Amendement

29. verwelkomt de oprichting van een 
nationaal contactpunt voor elk project van 
Europees belang (een zogenaamde 
"onestopshop") bij wijze van unieke 
administratieve interface tussen de 
ontwikkelaars en de respectieve instanties 
die betrokken zijn bij de 
autorisatieprocedure; is met betrekking tot 
grensoverschrijdende projecten van mening 
dat voor nauwere coördinatie tussen de 
nationale "onestopshops" moet worden 
gezorgd en dat de Commissie daarbij een 
grotere rol moet vervullen;

29. verwelkomt de oprichting van een 
nationaal contactpunt voor elk project van 
Europees belang (een zogenaamde 
"onestopshop") bij wijze van unieke 
administratieve interface tussen de 
ontwikkelaars en de respectieve instanties 
die betrokken zijn bij de 
autorisatieprocedure; is met betrekking tot 
grensoverschrijdende projecten van mening 
dat voor nauwere coördinatie tussen de 
nationale "onestopshops" moet worden 
gezorgd;

Or. de

Amendement 483
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verwelkomt de oprichting van een 
nationaal contactpunt voor elk project van 
Europees belang (een zogenaamde 
"onestopshop") bij wijze van unieke
administratieve interface tussen de 
ontwikkelaars en de respectieve instanties 
die betrokken zijn bij de 
autorisatieprocedure; is met betrekking tot 
grensoverschrijdende projecten van mening 
dat voor nauwere coördinatie tussen de 
nationale "onestopshops" moet worden 
gezorgd en dat de Commissie daarbij een 
grotere rol moet vervullen;

29. verwelkomt de oprichting van een 
nationaal contactpunt voor elk project van 
Europees belang (een zogenaamde 
"onestopshop") bij wijze van unieke 
administratieve interface tussen de 
ontwikkelaars en de respectieve instanties 
die betrokken zijn bij de 
autorisatieprocedure; is met betrekking tot 
grensoverschrijdende projecten van mening 
dat voor nauwere coördinatie tussen de 
nationale "onestopshops" moet worden 
gezorgd;

Or. fr
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Amendement 484
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt dat elk nationaal 
contactpunt onafhankelijk en vrij van 
politieke en economische invloed moet 
zijn; is van mening dat projecten van 
Europees belang in volgorde van 
binnenkomst en binnen de in het 
toekomstige Commissievoorstel 
vastgestelde tijdslimiet moeten worden 
verwerkt;

Or. en

Amendement 485
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. is van mening dat projecten die 
niet de status van project van Europees 
belang worden verleend eveneens de hulp 
van nationale contactpunten moeten 
kunnen inroepen; merkt echter op dat 
deze projecten in dat geval een lagere 
prioriteit zouden krijgen dan projecten 
van Europees belang en zouden worden 
onderworpen aan nationale tijdslimieten;

Or. en
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Amendement 486
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie te bepalen of 
de mogelijkheid bestaat om gezamenlijke 
of gecoördineerde procedures op te zetten 
tot vaststelling van concrete 
sleutelmaatregelen (regelmatige 
uitwisseling van informatie, tijdige 
kennisgeving van besluiten, gezamenlijke 
probleemoplossingsmechanismen, enz.);
spoort de Commissie ertoe aan na te gaan 
in hoeverre bepaalde aspecten van het 
nationale administratieve recht voor 
herziening in aanmerking komen;

30. verzoekt de Commissie te bepalen of 
de mogelijkheid bestaat om gezamenlijke 
of gecoördineerde procedures op te zetten 
tot vaststelling van concrete 
sleutelmaatregelen (regelmatige 
uitwisseling van informatie, tijdige 
kennisgeving van besluiten, gezamenlijke 
probleemoplossingsmechanismen, enz.);

Or. fr

Amendement 487
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie te bepalen of 
de mogelijkheid bestaat om gezamenlijke 
of gecoördineerde procedures op te zetten 
tot vaststelling van concrete 
sleutelmaatregelen (regelmatige 
uitwisseling van informatie, tijdige 
kennisgeving van besluiten, gezamenlijke 
probleemoplossingsmechanismen, enz.);
spoort de Commissie ertoe aan na te gaan 
in hoeverre bepaalde aspecten van het 
nationale administratieve recht voor 
herziening in aanmerking komen;

30. verzoekt de Commissie te bepalen of 
de mogelijkheid bestaat om gezamenlijke 
of gecoördineerde procedures op te zetten 
tot vaststelling van concrete 
sleutelmaatregelen (regelmatige 
uitwisseling van informatie, tijdige 
kennisgeving van besluiten, gezamenlijke 
probleemoplossingsmechanismen, enz.);

Or. en
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Amendement 488
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie te bepalen of 
de mogelijkheid bestaat om gezamenlijke 
of gecoördineerde procedures op te zetten 
tot vaststelling van concrete 
sleutelmaatregelen (regelmatige 
uitwisseling van informatie, tijdige 
kennisgeving van besluiten, gezamenlijke 
probleemoplossingsmechanismen, enz.); 
spoort de Commissie ertoe aan na te gaan 
in hoeverre bepaalde aspecten van het 
nationale administratieve recht voor 
herziening in aanmerking komen;

30. verzoekt de Commissie om 
gezamenlijke en gecoördineerde 
procedures op te zetten tot vaststelling van 
concrete sleutelmaatregelen bij de 
uitwerking van een gezamenlijk Europees 
project (regelmatige uitwisseling van 
informatie, tijdige kennisgeving van 
besluiten, gezamenlijke 
probleemoplossingsmechanismen, enz.); 
spoort de Commissie ertoe aan bepaalde 
wetgevingsbepalingen van de lidstaten, 
met name voor beschermde gebieden, te 
harmoniseren;

Or. pl

Amendement 489
Alejo Vidal-Quadras, Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera, 
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie te bepalen of 
de mogelijkheid bestaat om gezamenlijke 
of gecoördineerde procedures op te zetten 
tot vaststelling van concrete 
sleutelmaatregelen (regelmatige 
uitwisseling van informatie, tijdige 
kennisgeving van besluiten, gezamenlijke 
probleemoplossingsmechanismen, enz.); 
spoort de Commissie ertoe aan na te gaan 
in hoeverre bepaalde aspecten van het
nationale administratieve recht voor 

30. verzoekt de Commissie te bepalen of 
de mogelijkheid bestaat om gezamenlijke 
of gecoördineerde procedures op te zetten 
tot vaststelling van concrete ad-
hocsleutelmaatregelen (regelmatige 
uitwisseling van informatie, tijdige 
kennisgeving van besluiten, gezamenlijke 
probleemoplossingsmechanismen, enz.); 
spoort de Commissie ertoe aan om er 
nauwlettend op toe te zien dat nationale
administratieve procedures de correcte en 
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herziening in aanmerking komen; snelle totstandbrenging van de interne 
energiemarkt niet op onredelijke wijze 
vertragen;

Or. en

Amendement 490
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. is ingenomen met de invoering van 
termijnen waarbinnen de relevante 
uitvoerende instanties tot een definitief 
besluit moeten zien te komen; verzoekt de 
Commissie dit initiatief nader te 
bestuderen, onder inachtneming van het 
gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische 
karakteristieken van de bewuste projecten, 
en om de geschiktheid van 
arbitrageprocedures als ultiem 
besluitvormingsinstrument te beoordelen;

31. is ingenomen met de invoering van 
indicatieve termijnen waarbinnen de 
relevante uitvoerende instanties tot een 
definitief besluit moeten zien te komen; 
stelt voor een getrapt systeem van lichte 
tot zware waarschuwingen door de 
communautaire autoriteit te overwegen
voor het geval een lidstaat het 
vergunningsvoorstel niet binnen een 
redelijke termijn afwikkelt; verzoekt de 
Commissie dit initiatief nader te 
bestuderen, onder inachtneming van het 
gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische 
karakteristieken van de bewuste projecten, 
en om de geschiktheid van 
arbitrageprocedures als ultiem 
besluitvormingsinstrument te beoordelen;

Or. es

Amendement 491
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. is ingenomen met de invoering van 31. is ingenomen met de invoering van 
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termijnen waarbinnen de relevante 
uitvoerende instanties tot een definitief 
besluit moeten zien te komen; verzoekt de 
Commissie dit initiatief nader te 
bestuderen, onder inachtneming van het 
gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische 
karakteristieken van de bewuste projecten, 
en om de geschiktheid van 
arbitrageprocedures als ultiem 
besluitvormingsinstrument te beoordelen;

termijnen waarbinnen de relevante 
bevoegde instanties tot een definitief 
besluit moeten zien te komen; dringt erop
aan dat de Commissie bij het uitblijven 
van een dergelijk besluit onderzoekt of 
deze vertraging kan worden opgevat als 
een belemmering van de correcte en 
snelle totstandbrenging van de interne 
energiemarkt door de lidstaat; verzoekt de 
Commissie dit initiatief nader te 
bestuderen, onder inachtneming van het 
gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische 
karakteristieken van de bewuste projecten, 
en om de geschiktheid van 
arbitrageprocedures als ultiem 
besluitvormingsinstrument te beoordelen;

Or. en

Amendement 492
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. is ingenomen met de invoering van 
termijnen waarbinnen de relevante 
uitvoerende instanties tot een definitief 
besluit moeten zien te komen; verzoekt de 
Commissie dit initiatief nader te 
bestuderen, onder inachtneming van het 
gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische 
karakteristieken van de bewuste projecten,
en om de geschiktheid van 
arbitrageprocedures als ultiem 
besluitvormingsinstrument te beoordelen;

31. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een initiatief te lanceren 
met het oog op de versnelling van 
vergunningsprocedures; verzoekt de 
Commissie dit initiatief nader te 
bestuderen, onder inachtneming van het 
gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische 
karakteristieken van de bewuste projecten;

Or. fr
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Amendement 493

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. is ingenomen met de invoering van
termijnen waarbinnen de relevante 
uitvoerende instanties tot een definitief 
besluit moeten zien te komen; verzoekt de 
Commissie dit initiatief nader te 
bestuderen, onder inachtneming van het 
gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische 
karakteristieken van de bewuste projecten, 
en om de geschiktheid van 
arbitrageprocedures als ultiem 
besluitvormingsinstrument te beoordelen;

31. wijst op de mogelijkheid om termijnen 
in te voeren waarbinnen de relevante 
uitvoerende instanties tot een definitief 
besluit moeten zien te komen, maar 
onderstreept dat deze termijnen niet 
mogen leiden tot een kortere dialoog met 
belanghebbende partijen of tot een lage 
kwaliteit van deze dialoog; verzoekt de 
Commissie dit initiatief nader te 
bestuderen, onder inachtneming van het 
gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische 
karakteristieken van de bewuste projecten, 
en om de geschiktheid van 
arbitrageprocedures als ultiem 
besluitvormingsinstrument te beoordelen;

Or. en

Amendement 494
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. is ingenomen met de invoering van 
termijnen waarbinnen de relevante 
uitvoerende instanties tot een definitief 
besluit moeten zien te komen; verzoekt de 
Commissie dit initiatief nader te 
bestuderen, onder inachtneming van het 
gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische 
karakteristieken van de bewuste projecten, 

31. benadrukt dat het belangrijk is dat 
projecten zo snel mogelijk worden 
voltooid; verwelkomt de invoering, 
wanneer zich moeilijkheden voordoen, 
van termijnen waarbinnen de relevante 
uitvoerende instanties tot een definitief 
besluit moeten zien te komen; verzoekt de 
Commissie dit initiatief nader te 
bestuderen, onder inachtneming van het 
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en om de geschiktheid van 
arbitrageprocedures als ultiem 
besluitvormingsinstrument te beoordelen;

gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische 
karakteristieken van de bewuste projecten, 
en om de geschiktheid van 
arbitrageprocedures als ultiem 
besluitvormingsinstrument te beoordelen;

Or. en

Amendement 495
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. is ingenomen met de invoering van 
termijnen waarbinnen de relevante 
uitvoerende instanties tot een definitief 
besluit moeten zien te komen; verzoekt de 
Commissie dit initiatief nader te 
bestuderen, onder inachtneming van het 
gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische 
karakteristieken van de bewuste projecten, 
en om de geschiktheid van 
arbitrageprocedures als ultiem 
besluitvormingsinstrument te beoordelen;

31. is ingenomen met de invoering van een 
termijn van vijf jaar waarbinnen de 
relevante uitvoerende instanties tot een 
definitief besluit moeten zien te komen; 
verzoekt de Commissie dit initiatief nader 
te bestuderen, onder inachtneming van het 
gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische
karakteristieken van de bewuste projecten, 
en om de geschiktheid van 
arbitrageprocedures als ultiem 
besluitvormingsinstrument te beoordelen;

Or. de

Amendement 496
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. spoort aan tot het volgen van een meer 
op participatie gerichte benadering en 
onderkent dat de plaatselijke bevolking ter 
wille van een bredere acceptatie van 

32. benadrukt de noodzaak van een meer 
op participatie gerichte benadering en 
onderkent dat de plaatselijke bevolking ter 
wille van een bredere acceptatie van 
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energie-infrastructuurprojecten in een zo 
vroeg mogelijk stadium bij de 
ontwikkeling van deze projecten moet 
worden betrokken; dringt erop aan ook het 
maatschappelijk middenveld bij het 
raadplegingsproces over projecten van 
Europees belang te betrekken;

energie-infrastructuurprojecten in een zo 
vroeg mogelijk stadium bij de 
ontwikkeling van deze projecten moet 
worden betrokken; dringt erop aan ook alle 
niveaus van het maatschappelijk 
middenveld (ngo's, sociale partners en 
consumentenorganisaties) bij het 
raadplegingsproces over projecten van 
Europees belang te betrekken; verzoekt de 
Commissie een raadplegings- en 
beoordelingssysteem op te zetten om beste 
praktijken en kennis van de acceptatie 
van infrastructuur bij de bevolking te 
identificeren en te verspreiden;

Or. en

Amendement 497
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. spoort aan tot het volgen van een meer 
op participatie gerichte benadering en 
onderkent dat de plaatselijke bevolking ter 
wille van een bredere acceptatie van 
energie-infrastructuurprojecten in een zo 
vroeg mogelijk stadium bij de 
ontwikkeling van deze projecten moet 
worden betrokken; dringt erop aan ook het 
maatschappelijk middenveld bij het 
raadplegingsproces over projecten van 
Europees belang te betrekken;

32. spoort aan tot het volgen van een meer 
op participatie gerichte benadering en 
onderkent dat de plaatselijke bevolking ter 
wille van een bredere acceptatie van 
energie-infrastructuurprojecten naar 
behoren moet worden geïnformeerd over 
het doel van de projecten, de wijze waarop 
de bevolking in een zo vroeg mogelijk 
stadium bij de ontwikkeling van deze 
projecten zal worden betrokken en de 
economische en maatschappelijke 
toegevoegde waarde van de projecten voor 
de lokale gemeenschappen; dringt erop 
aan ook het maatschappelijk middenveld 
bij het raadplegingsproces over projecten 
van Europees belang te betrekken;

Or. en
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Amendement 498
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. meent dat voor de creatie van 
vergunningen voor projecten van 
Europees belang mogelijk een herziening 
van de richtlijn inzake 
milieueffectrapportage nodig is, ondanks 
dat de richtlijn twee jaar geleden nog is 
gewijzigd; verzoekt de Commissie deze 
mogelijkheid te beoordelen en terug te 
rapporteren aan het Parlement; wenst 
weliswaar de vergunningsverleningstijd te 
verkorten, maar is van mening dat de 
volledig onafhankelijke beoordelingen 
van milieu- en andere effecten moeten 
blijven worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 499
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. vraagt de Commissie te beoordelen 
of de modernisering en opwaardering van 
bestaande energiecorridors wat betreft 
kostenefficiëntie en de acceptatie bij het 
brede publiek is te prefereren boven 
nieuwe corridors;

Or. en

Amendement 500
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
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Chatzimarkakis, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de Commissie nader te 
bestuderen of de toepassing van 
compensatiemechanismen van pas zou 
kunnen komen bij de goedkeuring van 
grensoverschrijdende projecten die geen 
voordelen opleveren voor bepaalde 
(transit)regio's, maar niettemin 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van de EU-doelstellingen op 
energiegebied;

Schrappen

Or. de

Amendement 501
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de Commissie nader te 
bestuderen of de toepassing van 
compensatiemechanismen van pas zou 
kunnen komen bij de goedkeuring van 
grensoverschrijdende projecten die geen 
voordelen opleveren voor bepaalde 
(transit)regio's, maar niettemin 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van de EU-doelstellingen op 
energiegebied;

33. herinnert eraan dat het derde pakket 
een verplichting voor regulators creëert 
om bij het vaststellen van de tarieven de 
investeringen niet alleen op basis van de 
baten in hun lidstaten te evalueren, maar 
ook op basis van de EU-brede voordelen; 
dringt er bij het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) op aan om ervoor te zorgen dat 
zijn leden deze verplichting in acht nemen 
en verzoekt de Commissie de toepassing 
van compensatiemechanismen te 
overwegen wanneer de kosten en baten 
niet eerlijk kunnen worden verdeeld door 
middel van tariefstelling;

Or. en
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Amendement 502
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de Commissie nader te 
bestuderen of de toepassing van 
compensatiemechanismen van pas zou 
kunnen komen bij de goedkeuring van 
grensoverschrijdende projecten die geen 
voordelen opleveren voor bepaalde 
(transit)regio's, maar niettemin 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van de EU-doelstellingen op 
energiegebied;

33. verzoekt de Commissie nader te 
bestuderen of de toepassing van 
compensatiemechanismen van pas zou 
kunnen komen bij de goedkeuring van 
grensoverschrijdende projecten of andere 
relevante interne projecten die geen 
voordelen opleveren voor bepaalde 
(transit)regio's, maar niettemin 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van de EU-doelstellingen op 
energiegebied;

Or. en

Amendement 503
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de Commissie nader te 
bestuderen of de toepassing van 
compensatiemechanismen van pas zou 
kunnen komen bij de goedkeuring van 
grensoverschrijdende projecten die geen 
voordelen opleveren voor bepaalde 
(transit)regio's, maar niettemin 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van de EU-doelstellingen op 
energiegebied;

33. verzoekt de Commissie nader te 
bestuderen of de toepassing van 
compensatiemechanismen, op basis van 
strikte transparantie, van pas zou kunnen 
komen bij de goedkeuring van 
grensoverschrijdende projecten die geen 
voordelen opleveren voor bepaalde 
(transit)regio's, maar niettemin 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van de EU-doelstellingen op 
energiegebied;

Or. en
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Amendement 504
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. huldigt de opvatting dat wanneer 
een project van Europees belang is en 
grensoverschrijdend is, de rol van 
regionale overheden in het 
vergunningverleningsproces opnieuw 
moet worden bekeken en de rol van de 
ministeries moet worden benadrukt, en 
dat bij het vaststellen van de criteria voor 
het verkrijgen van de vergunning niet veel 
nationale verschillen in aanmerking 
zouden moeten worden genomen; 
verzoekt de Commissie te overwegen de 
coördinatie van dezelfde criteria in elke 
lidstaat op zich te nemen;

Or. en

Amendement 505
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. beveelt aan dat er meer 
voorlichting wordt gegeven over het 
belang van energienetwerken binnen de 
Europese Unie; verzoekt de Commissie na 
te denken over een Europese informatie-
en communicatiecampagne over 
energienetwerken die wordt georganiseerd 
op nationaal en lokaal niveau;

Or. fr
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Amendement 506
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. meent dat 
compensatiemechanismen moeten worden 
toegepast op de betrokken regio's, niet 
alleen voor de interconnecties zelf, maar 
ook voor infrastructuur van nationale 
netwerken die de interconnectiecapaciteit 
vergroot en op maatschappelijk verzet 
stuit;

Or. en

Amendement 507
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 ter. verzoekt de Commissie duidelijke 
standaardvoorwaarden voor de 
compensatie van de sociale en 
milieukosten van projecten te 
presenteren;

Or. en

Amendement 508
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 
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Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren verouderd zal raken; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten voor de installatie van nieuwe 
infrastructuur worden geoptimaliseerd;

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren verouderd zal raken; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten voor de installatie van nieuwe 
infrastructuur worden geoptimaliseerd, 
benadrukt daarom de noodzaak om de 
behoefte aan infrastructuur nauwkeurig 
in kaart te brengen en overtollige 
capaciteit te voorkomen door het 
kosteneffectieve energie-
efficiëntiepotenteel volledig in 
aanmerking te nemen;

Or. en

Amendement 509
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia 
is gebouwd met het oog op de 
interconnectie van gecentraliseerde 
elektriciteitscentrales in de komende jaren 
verouderd zal raken; wijst erop dat de 
samenleving verwacht dat de kosten voor
de installatie van nieuwe infrastructuur 
worden geoptimaliseerd;

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten van het operationeel houden 
van bestaande infrastructuur en de 
installatie van nieuwe infrastructuur 
worden geoptimaliseerd;

Or. en
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Amendement 510
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren verouderd zal raken; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten voor de installatie van nieuwe 
infrastructuur worden geoptimaliseerd;

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren weliswaar verouderd 
zal raken, maar ook in de toekomst nodig 
zal zijn voor de integratie van de Europese 
markt; wijst erop dat de samenleving 
verwacht dat de kosten voor
instandhouding van de bestaande 
infrastructuur en de installatie van nieuwe 
infrastructuur worden geoptimaliseerd;

Or. de

Amendement 511
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren verouderd zal raken; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten voor de installatie van nieuwe 

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren verouderd zal raken; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten voor de installatie van nieuwe 
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infrastructuur worden geoptimaliseerd; infrastructuur worden geoptimaliseerd door 
middel van publiek-private 
partnerschappen en de ontwikkeling van 
innovatieve financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 512
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren verouderd zal raken; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten voor de installatie van nieuwe 
infrastructuur worden geoptimaliseerd;

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren verouderd zal raken; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten voor de installatie van nieuwe 
infrastructuur worden geoptimaliseerd,
reden waarom een op de markt gebaseerd 
mechanisme de basis moet zijn voor deze 
installatie;

Or. en

Amendement 513
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
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wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren verouderd zal raken; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten voor de installatie van nieuwe 
infrastructuur worden geoptimaliseerd;

wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren verouderd zal raken; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten voor instandhouding van de 
bestaande infrastructuur en de installatie 
van nieuwe infrastructuur worden 
geoptimaliseerd;

Or. de

Amendement 514
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren verouderd zal raken; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten voor de installatie van nieuwe 
infrastructuur worden geoptimaliseerd;

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van 
cyclische aard zijn en moeten worden 
bekeken vanuit een historisch perspectief; 
wijst erop dat een groot deel van de 
infrastructuur die de afgelopen decennia is 
gebouwd met het oog op de interconnectie 
van gecentraliseerde elektriciteitscentrales 
in de komende jaren verouderd zal raken; 
wijst erop dat de samenleving verwacht dat 
de kosten van het in bedrijf houden van 
bestaande infrastructuur en de installatie 
van nieuwe infrastructuur worden 
geoptimaliseerd;

Or. en

Amendement 515
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. is van mening dat de projecten die 
in het kader van de prioriteiten worden 
gerealiseerd in elk geval bijdragen aan de 
energiezekerheid van Europa en aan de 
vorming van een geïntegreerde markt, 
maar het is bij uitstek belangrijk dat de 
kosten van de investeringen worden 
gedekt door de verbruikers die werkelijk 
profiteren van de investering, waarbij de 
noodzakelijke voorwaarde is dat de 
verwachte voordelen, nadelen en kosten 
van de verschillende projecten op 
adequate wijze aan een onderzoek worden 
onderworpen en dat de kring van 
potentiële profiterende verbruikers ook 
kan worden bepaald - bijvoorbeeld bij 
tweerichtingsverkeer van 
aardgasleidingen;

Or. hu

Amendement 516
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. is van mening dat ook de 
bevordering van fundamentele 
infrastructuren en de ondersteuning van 
energie uit conventionele bronnen als 
conform met EU 2020 moeten worden 
beschouwd, omdat vervoers-, energie- en 
communicatienetwerken pas wanneer zij 
concurrerend zijn convergentieregio's in 
staat stellen op weg naar verwezenlijking 
van de Europa 2020-doelstellingen een 
bijdrage te leveren; is van mening dat de 
2020-doelstellingen juist voor de zwakkere 
en meest behoeftige regio's tot in zekere 
mate interpreteerbaar moeten zijn;
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Or. de

Amendement 517
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten, die zowel 
bestaande (cohesiebeleid, 
medefinancieringen) als nieuwe 
instrumenten (verbetering van de regels 
voor de verdeling van kosten, 
optimalisatie van de hefboom van 
particuliere middelen door een 
vermindering van de risico’s) kan 
omvatten;

Or. fr

Amendement 518
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 
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Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; bepleit 
het idee dat de mogelijkheden om 
commerciële infrastructuur te 
ontwikkelen in de EU moeten worden 
vergroot; is van mening dat met het oog op 
de financiering van sleutelprojecten die 
niet aantrekkelijk zijn voor de markt, maar 
waarvan de ontwikkeling niettemin 
noodzakelijk is om de beoogde 
doelstellingen te bereiken, bij wijze van 
hefboom voor het aantrekken van meer 
particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 519
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 

35. benadrukt het belang van een goede 
marktwerking waarbij een groot deel van 
de infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd; wijst er 
echter op dat de marktmechanismen 
alleen niet voldoende zullen zijn, in het 
bijzonder voor de financiering van 
sleutelprojecten die op korte termijn niet 
aantrekkelijk zijn voor de markt, maar 
waarvan de ontwikkeling niettemin 
noodzakelijk is om de beoogde 
doelstellingen te bereiken, het is dan ook 
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overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

cruciaal dat de overheid de vereiste 
financiële ondersteuning biedt middels het 
opzetten van een innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

Or. nl

Amendement 520
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

35. benadrukt dat een deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten niet alleen 
financiering door de markt vergt, op grond 
van het principe dat de gebruiker betaalt, 
maar ook sociale maatregelen; is van 
mening dat voor de financiering van 
sleutelprojecten publieke of publiek-
private middelen moeten worden gebruikt 
middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

Or. pl

Amendement 521
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
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markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; verzoekt 
de Commissie nader te onderzoeken in 
hoeverre regelgevingsprikkels geschikt en 
toereikend zijn; is van mening dat met het 
oog op de financiering van sleutelprojecten 
die niet aantrekkelijk zijn voor de markt, 
maar waarvan de ontwikkeling niettemin 
noodzakelijk is om de beoogde 
doelstellingen te bereiken, bij wijze van 
hefboom voor het aantrekken van meer 
particuliere investeringen en mits de 
mededinging niet wordt verstoord en een 
gelijk speelveld in stand wordt gehouden,
het gebruik van overheidsmiddelen moet
worden overwogen, middels het opzetten 
van een innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 522
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, niet 
terug te betalen overheidsmiddelen moeten 
worden gebruikt, waaronder in de eerste 
plaats middelen uit het cohesiebeleid, ter 
beperking van de private investeringen in 
het kader van een uitgewerkte
innovatiegerichte mix van 
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financieringsinstrumenten;

Or. pl

Amendement 523
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken in hoeverre 
de bestaande stimuleringsregeling volstaat 
voor het afgeven van de benodigde 
signalen; is van mening dat met het oog op 
de financiering van sleutelprojecten die 
niet aantrekkelijk zijn voor de markt, maar 
waarvan de ontwikkeling niettemin 
noodzakelijk is om de beoogde 
doelstellingen te bereiken, bij wijze van 
hefboom voor het aantrekken van meer 
particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten, waarbij een 
duidelijk plafond wordt aangegeven;

Or. de

Amendement 524
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 



AM\861993NL.doc 47/76 PE462.548v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd, op basis 
van de beginselen van een correcte 
kostentoerekening, transparantie, non-
discriminatie en kosteneffectiviteit en in 
overeenstemming met het beginsel dat de 
gebruiker betaalt; is van mening dat met 
het oog op de financiering van 
sleutelprojecten die niet aantrekkelijk zijn 
voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 525
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker, en niet de 
belastingbetaler, betaalt; is van mening dat 
met het oog op de financiering van 
sleutelprojecten die niet aantrekkelijk zijn 
voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
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gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt, voor zover nodig en alleen als er 
in de markt geen alternatieven 
beschikbaar zijn, middels het opzetten van 
een innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 526
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen en het 
opzetten van goed werkende netwerken 
waarmee de Europese energiemarkten 
kunnen worden opengesteld,
overheidsmiddelen kunnen worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 527
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 
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Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

35. aanvaardt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; 
benadrukt echter dat met het oog op de 
financiering van sleutelprojecten die niet 
aantrekkelijk zijn voor de markt, maar 
waarvan de ontwikkeling niettemin 
noodzakelijk is om de beoogde 
doelstellingen te bereiken, bij wijze van 
hefboom voor het aantrekken van meer 
particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 528
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een 
innovatiegerichte mix van 

35. benadrukt dat het grootste deel van de 
infrastructuurinvesteringskosten door de 
markt moet worden gefinancierd en dat 
daarbij moet worden uitgegaan van het 
principe dat de gebruiker betaalt; is van 
mening dat met het oog op de financiering 
van sleutelprojecten die niet aantrekkelijk 
zijn voor de markt, maar waarvan de 
ontwikkeling niettemin noodzakelijk is om 
de beoogde doelstellingen te bereiken, bij 
wijze van hefboom voor het aantrekken 
van meer particuliere investeringen 
overheids- en EU-middelen moeten 
worden gebruikt middels het opzetten van 
een innovatiegerichte mix van 
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financieringsinstrumenten; financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 529
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. ziet voor de Structuurfondsen 
mogelijkheden om bijzondere 
investeringen in de energie-infrastructuur 
te ondersteunen; deze dienen zich echter 
te beperken tot regio's waar om politieke 
en geografische redenen marktconforme 
oplossingen voor de energievoorziening 
aan aanzienlijke beperkingen onderhevig 
zijn; pleit er echter voor om 
ondersteuning uit de Structuurfondsen 
steeds aan de voorwaarde te verbinden dat 
in principe een commercieel uitgangspunt 
wordt gehanteerd en dat het beginsel van 
gedeelde middelenverantwoording wordt 
aangehouden;

Or. de

Amendement 530
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. wijst op de problemen in verband 
met het principe dat de vervuiler betaalt in 
lidstaten waarin de markt wordt 
gedomineerd door een beperkt aantal 
spelers, waardoor de ontwikkeling en 
vernieuwing van infrastructuur langzaam 
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verloopt; betreurt dat dit de universele 
toepassing van dit principe belemmert en 
is daarom van mening dat in dergelijke 
gevallen nog steeds overheidsfinanciering 
nodig kan zijn voor de aanleg van de 
infrastructuur die onmisbaar is voor de 
ontwikkeling van deze nationale 
energiemarkten als onderdeel van de 
Europese energiemarkt;

Or. en

Amendement 531
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. merkt op dat terwijl op grond van 
het beginsel "de gebruiker betaalt" de 
kosten voor de aanleg van de 
infrastructuur zouden worden gedragen 
door de eindgebruiker - bedrijven en 
gebruikers in de regio - de draagkracht 
van samenlevingen in het oostelijk deel 
van de Europese Unie lager is dan in de 
westerse landen die aandringen op deze 
investeringen;

Or. hu

Amendement 532
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. is van mening dat dergelijke 
projecten, die commercieel 
onaantrekkelijk zijn en geen particuliere 
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investeerders aantrekken, en die essentieel 
zijn om geïsoleerde EU-regio’s aan te 
sluiten op het Europese gas- en 
elektriciteitsnet als integraal onderdeel 
van de eengemaakte Europese 
energiemarkt, moeten stoelen op EU-
financiering;

Or. lt

Amendement 533
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de Commissie om 
financiering uit openbare middelen alleen 
mogelijk te maken voor lidstaten die 
bestaande EU-wetgeving volledig in 
nationaal recht hebben omgezet en naar 
behoren toepassen, met inbegrip van de in 
het derde internemarktpakket vastgelegde 
regelgevingsvoorschriften;

Or. de

Amendement 534
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de Commissie om het 
gebruik van overheidsfinanciering alleen 
toe te staan aan lidstaten die de bestaande 
wetgeving volledig hebben 
geïmplementeerd, met inbegrip van de 
regulering waar het derde 
internemarktpakket om vraagt;
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Or. en

Amendement 535
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. verzoekt de Commissie om de 
staatssteunregels met betrekking tot 
energie-infrastructuur te herzien en om 
indien nodig met voorstellen te komen 
voor een zodanige wijziging van deze 
regels dat de lidstaten de modernisering 
van infrastructuur kunnen stimuleren; 
verzoekt de Commissie tegelijkertijd een 
nieuw begeleidend document met 
betrekking tot de financiering van 
projecten en de huidige wetgeving inzake 
staatssteun te publiceren, waarin 
duidelijke criteria voor 
overheidsfinanciering van energie-
infrastructuur worden neergelegd; 
benadrukt dat dit document door het DG 
Energie, het DG Concurrentie en het DG 
Regionaal beleid gezamenlijk moet 
worden ontwikkeld om te voorkomen dat 
de regels van de Commissie onderling 
strijdig zijn;

Or. en

Amendement 536
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. dringt erop aan dat op grond van 
strategische doelen voor de 
energiesubsidies die in de toekomst 
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worden verwezenlijkt, zowel op het gebied 
van infrastructuur als op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling, het 
geografisch beginsel in aanmerking wordt 
genomen; stimuleert verder dat de al meer 
ontwikkelde regio’s alleen verdere 
subsidies voor onderzoek en ontwikkeling 
mogen krijgen als zij dit samen uitvoeren 
met minder ontwikkelde regio’s;

Or. hu

Amendement 537
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader van cruciaal belang is 
voor de bevordering van investeringen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader van cruciaal belang is 
voor de bevordering van investeringen;

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader van cruciaal belang is 
voor de bevordering van investeringen;
dringt er bij de lidstaten op aan om af te 
zien van het nemen van 
kortetermijnmaatregelen die tot 
destabilisatie van het regelgevingskader 
leiden en daarmee de aantrekkelijkheid 
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van een markt aantasten;

Or. en

Amendement 539
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader van cruciaal belang is 
voor de bevordering van investeringen;

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader van cruciaal belang is 
voor de bevordering van investeringen;
benadrukt bovendien dat regulators de 
toepassing van nieuwe technologieën 
moeten stimuleren door de nodige 
marktprikkels te creëren en 
proefprojecten te starten;

Or. en

Amendement 540
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader van cruciaal belang is 
voor de bevordering van investeringen;

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader, met inbegrip van een 
passend rendement en stimulansen voor 
het starten van projecten, van cruciaal 
belang is voor de bevordering van 
investeringen;

Or. en
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Amendement 541
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader van cruciaal belang is 
voor de bevordering van investeringen;

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader, met inbegrip van een 
passend rendement en stimulansen voor 
het starten van projecten, van cruciaal 
belang is voor de bevordering van 
investeringen;

Or. en

Amendement 542
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader van cruciaal belang is 
voor de bevordering van investeringen;

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader, dat ook stimulansen 
biedt voor de aanleg van nieuwe 
infrastructuur, van cruciaal belang is voor 
de bevordering van investeringen;

Or. de

Amendement 543

Yannick Jadot namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 
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Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept dat een stabiel,
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader van cruciaal belang is 
voor de bevordering van investeringen;

36. onderstreept dat een stabiel, 
voorspelbaar en adequaat 
regelgevingskader van cruciaal belang is 
voor de bevordering van investeringen, 
zowel op transmissie- als op 
distributieniveau;

Or. en

Amendement 544
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. steunt het idee om 
gemeenschappelijke Europese 
projectobligaties uit te geven om de 
aanzienlijke Europese 
infrastructuurbehoeften en structurele 
projecten te financieren in het kader van 
de EU 2020-agenda, met inbegrip van de 
nieuwe strategie voor de ontwikkeling van 
energie-infrastructuur; is van mening dat 
EU-projectobligaties voor de benodigde 
investeringen zouden zorgen en voldoende 
vertrouwen zouden creëren om het 
benodigde kapitaal voor belangrijke 
investeringsprojecten aan te trekken, 
waardoor ze een belangrijk mechanisme 
voor het verkrijgen van maximale 
publieke steun zouden worden; herinnert 
eraan dat als Europa op het spoor van 
duurzaamheid moet worden gezet, deze 
projecten ook moeten bijdragen tot de 
ecologische transformatie van onze 
economieën, waardoor ze de weg zullen 
plaveien voor een economie zonder CO2-
uitstoot;

Or. en
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Amendement 545
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. stelt vast dat een groot aantal 
lidstaten de voorschriften uit het tweede 
internemarktpakket nog niet volledig in 
nationaal recht heeft omgezet en vreest 
voor aanzienlijke vertraging bij de 
omzetting van het derde 
internemarktpakket; verzoekt de 
Commissie daarom de financiering uit 
openbare middelen afhankelijk te stellen 
van de naleving van de essentiële 
bepalingen in de internemarktwetgeving 
op de gebieden elektriciteit en gas om de 
druk op de lidstaten op te voeren;

Or. de

Amendement 546
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU; dringt er 
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verder op aan dat bij de ontwikkeling van 
nieuwe financiële instrumenten de 
draagkracht van de economisch minder 
ontwikkelde landen en de afwijkende 
financiële achtergrond en kapitaalmarkt 
van de lidstaten in aanmerking worden 
genomen, en dat het beginsel van 
geografisch evenwicht wordt toegepast;

Or. hu

Amendement 547
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU; is van 
mening dat het van groot belang is om de 
rol van de Europese Investeringsbank te 
herzien, zodat de interventiecapaciteit en 
de beschikbare financiële middelen 
kunnen worden vergroot om de enorme 
investeringen die in de energiesector 
nodig zullen zijn te kunnen financieren 
en vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 548
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, revolverende fondsen, 
aandelenfondsen voor hernieuwbare 
energie, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel en de inkomsten van een 
CO2-belasting nadat de 
energiebelastingrichtlijn is herzien, een en 
ander overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

Or. en

Amendement 549
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU; en dat 
voor zover noodzakelijk innovatieve 
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financieringsinstrumenten moeten 
worden onderzocht;

Or. fr

Amendement 550
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

37. onderstreept voorts het belang van het 
gebruik van financiële instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel;

Or. pl

Amendement 551
Yannick Jadot, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander 

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit de veiling 
van emissierechten voor projecten op het 
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overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

gebied van hernieuwbare energiebronnen 
en energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 552
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB (mits de commerciële risico's 
door de markt worden gedragen) en de 
inkomsten uit emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

Or. en

Amendement 553
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
leninggaranties, risicodelingsfaciliteiten, 
stimulansen voor de financiering van 
publiek/private partnerschappen, 
samenwerkingsverbanden met de EIB en 
de inkomsten uit emissiehandel, een en 
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emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

ander overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

Or. en

Amendement 554
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor 
de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden 
met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander 
overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals 
projectobligaties, leninggaranties, niet-
commerciële risicodelingsfaciliteiten, 
stimulansen voor de financiering van 
publiek/private partnerschappen, 
samenwerkingsverbanden met de EIB en 
de inkomsten uit emissiehandel, een en 
ander overeenkomstig de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU;

Or. de

Amendement 555
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. is van mening dat private 
financiering de tijdige aanleg van de 
benodigde energie-infrastructuur kan 
vergemakkelijken, aangezien de omvang 
van de uitdaging op dit gebied zo groot is 
dat private middelen moeten worden 
aangeboord; meent dat wanneer private 
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investeerders de infrastructuuruitdaging 
omarmen, de Commissie duidelijke 
richtsnoeren moet opstellen voor de 
betrokkenheid van marktdeelnemers en 
private investeerders bij zogeheten 
"commerciële lijnen"; is van mening dat 
zorgen over de effecten op de werking van 
de markt kunnen worden weggenomen als 
commerciële lijnen worden verplicht de 
volledige capaciteit ter beschikking van de 
markt te stellen;

Or. en

Amendement 556
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. onderstreept dat de middelen van 
het nieuwe mechanisme gebruikt moeten 
worden ter ondersteuning van projecten 
op het grondgebied van de EU en van 
landen die deelnemen aan de 
energiegemeenschap, hetgeen een extra 
stimulans zal opleveren voor derde landen 
om het acquis communautaire over te 
nemen; is van mening dat de ontwikkeling 
van infrastructuur, ook buiten het 
grondgebied van de EU, extra 
ondersteund moet worden met behulp van 
andere instrumenten en programma's (bv. 
de EIB en de EBWO);

Or. pl

Amendement 557
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. is met name van mening dat EU-
projectobligaties een belangrijk financieel 
instrument kunnen worden in verband 
met de benodigde investeringen in 
energie-infrastructuur in Europa, 
aangezien particuliere ondernemingen 
hiermee kapitaal van investeerders 
kunnen aantrekken; verzoekt de 
Commissie om snel met een 
wetgevingsvoorstel inzake EU-
projectobligaties te komen;

Or. en

Amendement 558
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. benadrukt het belang van de 
ontwikkeling door de regulators van een
gemeenschappelijke methode voor de 
toerekening van de kosten van 
grensoverschrijdende 
infrastructuurprojecten, omdat dergelijke 
prikkels voor de aanleg van 
netwerkinfrastructuur vaak in een situatie 
van marktfalen worden ingesteld, 
voornamelijk als gevolg van natuurlijke 
monopolies en een gebrek aan 
concurrentie;

Or. en
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Amendement 559
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. benadrukt dat de cohesie- en 
structuurfondsen een centrale rol moeten 
blijven spelen bij de financiering van 
infrastructuurprojecten; acht pogingen 
om nieuwe sectorale fondsen te creëren 
uit de fondsen voor het cohesiebeleid 
misplaatst;

Or. en

Amendement 560
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. is van mening dat in de 
cohesieregio’s een beroep kan worden 
gedaan op de structuurfondsen om deze 
netwerken te financieren en er zodoende 
voor te zorgen dat zij optimaal toegang 
hebben tot energie;

Or. fr

Amendement 561
Alejo Vidal-Quadras, Arturs Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante, realistische en niet-
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tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen;

discriminerende tarieven met het oog op 
een adequate toerekening van de kosten 
voor grensoverschrijdende investeringen
en een grotere concurrentie; dringt er bij 
de lidstaten op aan af te zien van de 
toepassing van buitensporig lage 
gereguleerde tarieven, aangezien deze een 
correct oordeel over de aantrekkelijkheid 
van een markt verstoren; erkent niettemin 
de noodzaak van billijke 
consumentenprijzen, zonder dat bedrijven 
mogen worden gestraft doordat ze worden 
gedwongen om onder de marktprijs te 
verkopen;

Or. en

Amendement 562
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen;

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen;
onderstreept de noodzaak universele 
toegang te waarborgen tot elektriciteit en 
andere energiebronnen, om de 
energiearmoede uit te roeien waar 
momenteel ruim 50 miljoen mensen in de 
lidstaten van de Europese Unie onder 
lijden;

Or. pt
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Amendement 563
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor
grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen;

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten van
investeringen in grensoverschrijdende en 
interne transmissie-infrastructuur die in 
belangrijke mate bijdraagt aan de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de EU, billijke 
consumentenprijzen en verbetering van het 
concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 564
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen;

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende investeringen en 
interne transmissie-infrastructuur die in 
belangrijke mate bijdraagt aan de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de EU, billijke 
consumentenprijzen en verbetering van het 
concurrentievermogen;

Or. en
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Amendement 565
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen;

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen; verwelkomt 
daarom het REMIT-voorstel van de 
Europese Commissie;

Or. de

Amendement 566
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen;

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende of andere relevante 
interne projecten, billijke 
consumentenprijzen en verbetering van het 
concurrentievermogen;

Or. en
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Amendement 567
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen;

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen op de 
wereldmarkt;

Or. pl

Amendement 568
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. wijst eens te meer op het belang van 
transparante en niet-discriminerende 
tarieven met het oog op een adequate 
toerekening van de kosten voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen;

38. wijst op het belang van transparante en 
niet-discriminerende tarieven met het oog 
op een adequate toerekening van de kosten 
voor grensoverschrijdende investeringen, 
billijke consumentenprijzen en verbetering 
van het concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 569
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. onderstreept het belang van het 
waarborgen van een sterke energiesector
op Europees niveau, gevestigd in de 
nationale publieke diensten, die
onmisbaar is voor de uitroeiing van de
energiearmoede en voor de waarborging 
van het recht van universele toegang tot
energie voor de gehele bevolking, en die
ook een hefboom is voor het midden- en 
kleinbedrijf en de economische
ontwikkeling;

Or. pt

Amendement 570
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. roept op tot de invoering van 
verbeterde financiële instrumenten op 
Europese schaal ter ondersteuning van de 
inspanningen van de lokale en regionale 
overheden op het gebied van 
investeringen in duurzame 
energieproductie; 

Or. fr

Amendement 571
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 

Ontwerpresolutie Amendement

39. verwelkomt het initiatief van de 39. verwelkomt het initiatief van de 
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Commissie om in 2011 met een voorstel te 
komen voor de toerekening van de kosten 
van technologisch complexe of 
grensoverschrijdende projecten;

Commissie om in 2011 met een voorstel te 
komen voor de toerekening van de kosten 
van technologisch complexe of 
grensoverschrijdende projecten en voor 
een nieuw financieel instrument dat erop 
gericht is de prioritaire projecten voor de 
periode 2014-2020 te ondersteunen;

Or. fr

Amendement 572
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 

Ontwerpresolutie Amendement

39. verwelkomt het initiatief van de 
Commissie om in 2011 met een voorstel te 
komen voor de toerekening van de kosten 
van technologisch complexe of 
grensoverschrijdende projecten;

39. verwelkomt het initiatief van de 
Commissie om in 2011 met een voorstel te 
komen voor de toerekening van de kosten 
van technologisch complexe of 
grensoverschrijdende projecten, aangezien 
dit als een van de belangrijkste 
belemmeringen voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende infrastructuur 
wordt beschouwd;

Or. en

Amendement 573
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 

Ontwerpresolutie Amendement

39. verwelkomt het initiatief van de 
Commissie om in 2011 met een voorstel te 
komen voor de toerekening van de kosten
van technologisch complexe of 
grensoverschrijdende projecten;

39. verwelkomt het initiatief van de 
Commissie om in 2011 met een voorstel te 
komen voor de verdeling van de middelen 
voor de uitvoering van technologisch 
complexe of grensoverschrijdende 
projecten;



AM\861993NL.doc 73/76 PE462.548v01-00

NL

Or. pl

Amendement 574
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. verzoekt de Commissie een 
internationale EU-deskundigengroep in te 
stellen, waarin alle lidstaten 
vertegenwoordigd zijn, om een 
complementair en geoptimaliseerd project 
uit te werken voor een gemeenschappelijk 
energiesysteem dat rekening houdt met de 
verschillende tijdzones in de EU en de 
klimaatverschillen;

Or. pl

Amendement 575
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. vindt het belangrijk dat ook het 
beheer van financiële waarborgen van de 
investeringen meer nadruk krijgt in de 
toekomst, en dat het opstellen van het 
geplande financieringsbudget en het 
plannen van de begrotingscyclus 2014-
2020 met elkaar in overeenstemming zijn;

Or. hu
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Amendement 576
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. verzoekt de Commissie om de 
financiële steun, zoals die van de 
Europese Investeringsbank en andere 
financiële intermerdiairs, uit te breiden 
naar de uitvoeringsfase van projecten om 
marktfalen te kunnen compenseren;

Or. en

Amendement 577
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. herinnert eraan dat inkomsten uit 
congestie moeten worden gebruikt om de 
congestie te verminderen door te 
investeren in netwerken of door gebruik te 
maken van compensatiehandel; vraagt de 
Commissie actie te ondernemen om dit te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 578
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Subtitel VI bis (nieuw) (na paragraaf 39) 

Ontwerpresolutie Amendement

VI bis. Andere 
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infrastructuurvraagstukken

Or. en

Amendement 579
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 ter (nieuw) (na subtitel VI bis (nieuw)) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 ter. is van mening dat alle externe 
pijpleidingen en andere energienetwerken 
die het grondgebied van de Europese Unie
binnenkomen moeten worden beheerd op 
basis van transparante 
intergouvernementele overeenkomsten en 
moeten worden onderworpen aan de 
regels van de interne markt, met inbegrip 
van regels voor de toegang van derden, 
bestemmingsbepalingen, toezicht op de 
toewijzing en het beheer van knelpunten, 
de duur van de contracten en "take-or-
pay"-clausules; verzoekt de Commissie 
om ervoor te zorgen dat huidige en 
toekomstige pijpleidingen en 
handelsovereenkomsten het Europese 
energieacquis respecteren en om indien 
nodig actie te ondernemen;

Or. en

Amendement 580
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 quater (nieuw) (na subtitel VI bis (nieuw)) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 quater. verzoekt de Commissie om de 
de verlening van vrijstellingen op de
regels voor toegang voor derden tot 
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energie-infastructuur verder te beperken 
en te evalueren of de verleende 
vrijstellingen nog steeds nodig zijn; merkt 
op dat overheidsfinanciering van of 
overheidssteun voor projecten door 
middel van instrumenten als door de 
Europese Investeringsbank gedekte 
projectobligaties, enz., de noodzaak van 
vrijstellingen van de regels voor toegang 
voor derden zou moeten verminderen of 
wegnemen;

Or. en


