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Amendement 1
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis; is echter van mening dat 
de potentiële groei van de economie en de 
groene werkgelegenheid, die gepaard gaat 
met de acties om tot een koolstofarme 
samenleving te komen, niet mag worden 
veronachtzaamd, en dat de Europese Unie 
als "first mover" een 
concurrentievoordeel moet creëren;

Or. it

Amendement 2
Graham Watson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat hoewel rekening 
moet worden gehouden met de huidige 
financiële crisis, een koolstofarme 
economie een grote economische kans is 
en oplossingen voor de crisis kan bieden, 
en dat overschakelen op hernieuwbare 
energiebronnen het potentieel heeft om 
energiekosten aanzienlijk te verlagen op 
de langere termijn, omdat de 
brandstofbronnen onbeperkt zijn;
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Or. en

Amendement 3
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat hoewel rekening 
moet worden gehouden met de huidige 
financiële crisis, een koolstofarme 
economie een grote economische kans is 
en oplossingen voor de crisis kan bieden;

Or. en

Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
economische en financiële crisis en dat er 
innovatieve oplossingen nodig zijn om 
investeringen in een hogere energie-
efficiëntie in de sectoren energie, vervoer, 
industrie en ICT te stimuleren;

Or. ro
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Amendement 5
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis en de economische, 
financiële en sociale situatie van alle 
lidstaten;

Or. ro

Amendement 6
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat de huidige 
financiële crisis als een kans moet worden 
gezien om noodzakelijke productieve 
investeringen te doen die bijdragen aan 
economische groei en om de doelen voor 
2030 en 2050 te bereiken;

Or. sv

Amendement 7
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis bij het vaststellen van 
beleid teneinde investeringen vooraf, 
nodig voor kostenefficiënte 
klimaatmaatregelen die op langere 
termijn moeten worden bereikt, te 
waarborgen en te ondersteunen;

Or. en

Amendement 8
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
economische en financiële crisis;

Or. en

Amendement 9
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
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concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige
financiële crisis;

concurrerende koolstofarme economie in 
2050" en onderstreept dat de financiële 
crisis op dit moment weliswaar zwaar op 
ons drukt, maar dat we deze te boven 
kunnen komen, terwijl de klimaatcrisis 
daarentegen alsmaar groter wordt;

Or. de

Amendement 10
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050" op de meest kostenefficiënte en 
doeltreffende wijze; onderstreept dat 
rekening moet worden gehouden met de 
huidige financiële crisis;

Or. en

Amendement 11
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050"; onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
financiële crisis, dat de voorgestelde 
maatregelen zo kostenefficiënt mogelijk 
zijn en geen negatieve 
herverdelingsgevolgen veroorzaken;
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Or. lt

Amendement 12
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt de niet-lineairiteit van het 
traject naar een vermindering van 
emissies in de routekaart naar 2050, 
waarmee wordt ontkend dat er nu 
krachtige maatregelen nodig zijn om 
innovatie teweeg te brengen in duurzame 
technologieën en de kosten van deze 
technologieën drastisch te verlagen; is 
van mening dat dit niet strookt met het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie;

Or. en

Amendement 13
Graham Watson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat, zoals het Stern-
rapport over de economische aspecten van 
klimaatverandering van de Britse 
regering liet zien, de economische kosten 
op de lange termijn van het niet nemen 
van maatregelen om de 
klimaatverandering te voorkomen, veel 
hoger zullen zijn dan de kosten op de 
korte termijn wanneer nu krachtige en 
doorslaggevende maatregelen worden 
genomen;
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Or. en

Amendement 14
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de wereldwijde 
vraag naar primaire energie tot 2035 met 
meer dan 30% zal stijgen, waardoor de 
wereldwijde concurrentie om 
energiebronnen zal toenemen;

Or. en

Amendement 15
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken;

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij
moeten worden betrokken; erkent evenwel 
dat vanuit een industrieel EU-standpunt 
degenen die een voortrekkersrol vervullen 
op het gebied van koolstofarme 
technologieën een concurrentievoordeel 
hebben in de koolstofarme wereld van 
vandaag en morgen;

Or. en

Amendement 16
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken;

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij
moeten worden betrokken en dat er een 
internationale post-Kyoto-overeenkomst 
moet worden gesloten met krachtige 
doelstellingen en toezeggingen van alle 
ontwikkelde landen in de wereld;

Or. ro

Amendement 17
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken;

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken; merkt in dit 
verband op dat emissiebeperkingen op 
zodanige manier moet worden bereikt dat 
het concurrentievermogen van de EU niet 
wordt aangetast;

Or. en

Amendement 18
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
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niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken;

niet volstaan om de totale mondiale 
emissies te beperken in een snel genoeg 
tempo, maar dat de EU constructief moet 
blijven optreden in de mondiale 
klimaatonderhandelingen;

Or. sv

Amendement 19
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken;

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken teneinde de 
voltooiing van de interne energiemarkt te 
bereiken;

Or. en

Amendement 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken;

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken in het kader van 
een mondiaal, juridisch bindend akkoord 
op het gebied van emissiereductie voor de 
periode na 2012;

Or. pl
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Amendement 21
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken;

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken; herinnert 
eraan dat hoewel de klimaatdoelstellingen 
waartoe de meeste landen zich hebben 
verplicht, onvoldoende zijn om de 
doelstelling van 2 °C te behalen, de EU 
zeer zeker niet alleen handelt of het meest 
ambitieus is ten aanzien van de 
doelstellingen;

Or. en

Amendement 22
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken;

2. wijst erop dat, als we de emissies willen 
beperken, niet-EU-landen daar nauw bij 
moeten worden betrokken, teneinde een 
snelle tenuitvoerlegging te garanderen;

Or. de

Amendement 23
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken;

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken,
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken en dat er in het 
kader van de Europese dienst voor extern 
optreden een Europese klimaatdiplomatie 
moet worden ontwikkeld, teneinde zoveel 
mogelijk landen hierbij te betrekken;

Or. de

Amendement 24
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies

Amendement

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken;

2. erkent dat de klimaatverandering een 
wereldwijde kwestie is waarvoor de 
uitgebreide betrokkenheid van niet-EU-
landen nodig is; uitsluitend unilaterale 
maatregelen volstaan niet om een 
doeltreffende beperking van emissies te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 25
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen 
niet volstaan om de emissies te beperken, 
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maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken;

maar dat ook niet-EU-landen er nauw bij 
moeten worden betrokken; herinnert 
eraan dat een van de belangrijkste 
opgaven voor een koolstofarme economie 
is het integreren van het 
klimaatveranderingsbeleid in alle 
belangrijke politieke domeinen die 
samenhangen met energie, transport, 
landbouw, onderwijs, innovaties 
enzovoort;

Or. lt

Amendement 26
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat cumulatieve emissies 
van doorslaggevende betekenis zijn voor 
het klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met 
een traject dat leidt tot verminderingen 
van 30% in 2020, 55% in 2030, 75% in 
2040 en 90% in 2050, de EU nog steeds 
verantwoordelijk is voor ongeveer het 
dubbele van haar aandeel per hoofd van 
de bevolking in de wereldwijde 
koolstofbegroting die verenigbaar is met 
2 °C, en dat het uitstel van 
emissiebeperking het cumulatieve aandeel 
aanzienlijk doet toenemen;

Or. en

Amendement 27
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. merkt op dat de routekaart aantoont 
dat de huidige doelstelling van 20% in 
2020, waarvan meer dan de helft kan 
worden bereikt door buitenlandse 
compensatie, geen kosteneffectief traject 
is naar een beperking van 80% in 2050 in 
vergelijking met 1990; wijst erop dat 80%
aan de lage kant is van het bereik van 80-
95% dat de Intergouvernementele 
Werkgroep inzake klimaatverandering 
nodig acht voor geïndustrialiseerde 
landen, en dat de Europese Raad als 
doelstelling voor de EU in 2050 heeft 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 28
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat de meerderheid 
van energieopwekking en de opbouw van 
voorraden koolstofrijk zal zijn als de 
emissieplafonds voor 2020 niet sterker 
verlaagd worden, en dat deze in latere 
jaren moeten worden prijsgegeven en snel 
moeten worden vervangen, hetgeen hoge 
kosten met zich meebrengt; wijst er verder 
op dat vertraagde maatregelen voor 2020 
leiden tot een lager 
verminderingspotentieel voor 2030 en 
later;

Or. en
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Amendement 29
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de routekaart 
noodzakelijk dat wordt gezorgd voor meer 
samenhang met de communautaire 
programma's en beleidsmaatregelen;

3. acht het voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de routekaart 
noodzakelijk dat er snel en op een 
gecoördineerde manier wordt overgegaan 
tot de nodige acties en dat er wordt
gezorgd voor meer samenhang met de 
communautaire programma's en 
beleidsmaatregelen;

Or. nl

Amendement 30
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de routekaart 
noodzakelijk dat wordt gezorgd voor meer 
samenhang met de communautaire 
programma's en beleidsmaatregelen;

3. acht het voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de routekaart 
noodzakelijk dat wordt gezorgd voor meer 
samenhang met en tussen de 
communautaire programma's en 
beleidsmaatregelen; en dringt erop aan dat 
volledig rekening wordt gehouden met 
zijn prioriteiten in het nieuwe meerjarig 
financieel kader 2014-2020, opdat eerst 
alle EU-doelstellingen voor 2020 worden 
verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 31
Konrad Szymański
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de routekaart 
noodzakelijk dat wordt gezorgd voor meer 
samenhang met de communautaire 
programma's en beleidsmaatregelen;

3. acht het voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de routekaart 
noodzakelijk dat wordt gezorgd voor meer 
samenhang met de communautaire 
programma's en beleidsmaatregelen, waar 
mogelijk en kosteneffectief;

Or. en

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat China zich in de 
wereldwijde voorhoede bevindt wat betreft 
het bouwen van windmolenparken, dat de 
Chinese en Indiase producenten van 
windmolenturbines bij de eerste tien 
horen en dat China en Taiwan momenteel 
de meerderheid van 's werelds 
zonnepanelen produceren; roept de 
Commissie en de lidstaten op om 
maatregelen te nemen voor een eco-
efficiënte ontwikkeling en productie van 
deze technologieën in de EU, en ook van 
nieuwe, innovatieve technologieën die 
nodig zijn voor het bereiken van 
ambitieuze doelstellingen voor 
terugdringing van broeikasgassen;

Or. ro

Amendement 33
Ioannis A. Tsoukalas



PE473.944v01-00 18/62 AM\880367NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. pleit voor de versterking van 
bestaande financieringsregelingen en 
voor het vergemakkelijken van een betere 
synergie tussen nationale en Europese 
financieringsregelingen teneinde de 
doelstellingen van de routekaart te 
ondersteunen; is van mening dat 
regelingen met financiering uit meerdere 
bronnen een doeltreffend hulpmiddel in 
deze richting kunnen zijn;

Or. en

Amendement 34
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt de wens uit dat bindende 
sectorale doelstellingen en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen;

Schrappen

Or. fi

Amendement 35
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt de wens uit dat bindende 4. spreekt de wens uit dat bindende 
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sectorale doelstellingen en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen;

sectorale doelstellingen en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen; verwelkomt de conclusie 
van de routekaart dat de energiesector 
tegen 2050 vrijwel geheel koolstofarm zou 
moeten en kan zijn (emissiereductie van 
93%-99%);

Or. en

Amendement 36
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt de wens uit dat bindende 
sectorale doelstellingen en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen;

4. spreekt de wens uit dat er snel bindende 
en haalbare sectorale doelstellingen en een 
realistisch tijdschema worden vastgesteld 
om een vertrouwens- en 
stimuleringsniveau van samenwerking te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen en een betere absorptie van 
Europese middelen;

Or. ro

Amendement 37
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt de wens uit dat bindende
sectorale doelstellingen en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 

4. spreekt de wens uit dat sectorale 
doelstellingen, die leiden tot 
emissiereducties per eenheid van het bbp,
en een realistisch tijdschema worden 
vastgesteld om een vertrouwens- en 
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investeringen; stimuleringsniveau te creëren dat gunstig is 
voor particuliere investeringen;

Or. en

Amendement 38
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt de wens uit dat bindende 
sectorale doelstellingen en een realistisch
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen;

4. spreekt de wens uit dat bindende 
sectorale doelstellingen en een ambitieus
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen;

Or. sv

Amendement 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt de wens uit dat bindende
sectorale doelstellingen en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen;

4. spreekt de wens uit dat sectorale 
doelstellingen en een realistisch tijdschema 
worden vastgesteld om een vertrouwens-
en stimuleringsniveau te creëren dat 
gunstig is voor particuliere investeringen;

Or. pl

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt de wens uit dat bindende 
sectorale doelstellingen en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen;

4. spreekt de wens uit dat bindende 
sectorale doelstellingen en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen en kan zorgen voor 
arbeidsplaatsen in de EU;

Or. ro

Amendement 41
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt de wens uit dat bindende
sectorale doelstellingen en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen;

4. spreekt de wens uit dat concrete
sectorale doelstellingen binnen een kader 
voor totale reductiedoelstellingen voor 
broeikasgasemissies en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen;

Or. en

Amendement 42
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt de wens uit dat bindende 
sectorale doelstellingen en een realistisch 

4. spreekt de wens uit dat heldere en 
bindende sectorale doelstellingen en een 
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tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen;

realistisch tijdschema met tussentijdse 
doelstellingen voor 2030 en 2040 worden 
vastgesteld om een vertrouwens- en 
stimuleringsniveau te creëren teneinde de
particuliere investeringen te doen 
toenemen;

Or. it

Amendement 43
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt de wens uit dat bindende
sectorale doelstellingen en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 
investeringen;

4. spreekt de wens uit dat gemakkelijk 
meetbare sectorale doelstellingen en een 
realistisch tijdschema worden vastgesteld 
om een vertrouwens- en 
stimuleringsniveau te creëren dat gunstig is 
voor particuliere investeringen en om 
concurrentieverstoring in de EU te 
voorkomen en het verlies van 
concurrentievermogen van de energie-
intensieve industrietakken van de EU op 
de wereldwijde markt te voorkomen;

Or. en

Amendement 44
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt de wens uit dat bindende 
sectorale doelstellingen en een realistisch 
tijdschema worden vastgesteld om een 
vertrouwens- en stimuleringsniveau te 
creëren dat gunstig is voor particuliere 

4. spreekt de wens uit dat wettelijk 
bindende sectorale overeenkomsten en een 
realistisch tijdschema worden vastgesteld 
om een vertrouwens- en 
stimuleringsniveau te creëren dat gunstig is 
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investeringen; voor particuliere investeringen;

Or. en

Amendement 45
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat bij elke maatregel die met 
het oog op een vermindering van CO2-
emissies wordt voorgesteld, een sociale 
effectbeoordeling moet worden 
uitgevoerd, teneinde de sociale gevolgen 
bloot te leggen;

Or. de

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de EU en de lidstaten 
onvoldoende hebben geïnvesteerd in 
maatregelen voor vermindering van de 
CO2-uitstoot en een hogere energie-
efficiëntie in de bouw en het vervoer; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
meer middelen vrij te maken voor 
maatregelen voor hogere energie-
efficiëntie van gebouwen en van 
stadsverwarmingssystemen, zowel bij de 
herziening van het huidige 
financieringskader als in de volgende 
financiële vooruitzichten;
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Or. ro

Amendement 47
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. pleit ervoor dat de Europese 
Commissie zich in haar energieroutekaart 
naar 2050 concentreert op de periode tot 
2030, inclusief het vaststellen van 
mijlpalen voor 2030; pleit ervoor dat de 
Europese Commissie de mogelijkheid 
beoordeelt om de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie uit te breiden tot na 
2020 omdat dit de industrietakken waarin 
de EU een concurrentievoordeel heeft 
ontwikkeld, zou voorzien van verdere 
duidelijkheid voor investering, en het 
technologisch leiderschap van de EU en 
industriële innovatie zou bevorderen;

Or. en

Amendement 48
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de voorgestelde 
handelingsscenario's op het gebied van 
emissiereductie de specificiteit, het 
potentieel en de mogelijkheden van de 
verschillende lidstaten volledig in 
aanmerking dienen te nemen;

Or. pl
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Amendement 49
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat de huidige doelstelling 
van 20% is gebaseerd op een bijdrage van 
kernenergie aan de energiemix van een 
aantal lidstaten; verwelkomt de beslissing 
van de Commissie om de kerncentrales in 
de EU aan stresstests te onderwerpen, 
zodat de nodige maatregelen genomen 
kunnen worden om de veiligheid van deze 
centrales te garanderen; is van mening 
dat de beslissing van sommige lidstaten 
om een aantal bestaande kernreactoren te 
sluiten en het investeringsniveau voor de 
constructie van toekomstige kerncentrales 
te verhogen andere lidstaten kan doen 
besluiten tot herziening van de nationale 
maatregelen voor het behalen van de 
huidige doelstelling van 20%;

Or. ro

Amendement 50
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
beperking van de consumptie, zekerheid 
op het vlak van de energievoorziening en 
beperking van de volatiliteit van de 
energieprijzen kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan herstellen;
benadrukt daarnaast de aanzienlijke 



PE473.944v01-00 26/62 AM\880367NL.doc

NL

energiebesparing die geboekt kan worden 
als de richtlijn betreffende ecologisch 
verantwoord ontwerp correct ten uitvoer 
wordt gelegd;

Or. it

Amendement 51
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
meer zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

Or. en

Amendement 52
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden, de 
concurrentiepositie van de EU kan 
verbeteren en de werkgelegenheidsgroei 
kan bevorderen;

Or. nl



AM\880367NL.doc 27/62 PE473.944v01-00

NL

Amendement 53
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 bij zal 
dragen aan het bieden van zekerheid op 
het vlak van de energievoorziening van de 
EU en het bevorderen van de 
werkgelegenheidsgroei;

Or. sv

Amendement 54
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de
energievoorziening kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid van een ononderbroken
energievoorziening, eerlijke en 
concurrentiële energieprijzen voor 
verbruikers en bedrijven kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

Or. lt

Amendement 55
Graham Watson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de verwezenlijking 5. is van mening dat de verwezenlijking 
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van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen en 
benadrukt de rol die een door 
interconnectie van elektriciteitsnetwerken 
tot stand gebracht Europees supernetwerk 
kan hebben bij het verder verbeteren van 
een zekere en betrouwbare 
energievoorziening;

Or. en

Amendement 56
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050, zonder 
afbreuk te doen aan de voorkeuren van de 
lidstaten voor een op hun specifieke 
context afgestemde energiemix, de EU 
meer diversiteit en zekerheid op het vlak 
van de energievoorziening kan bieden en 
de werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en de 

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
meer zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en het 
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werkgelegenheidsgroei kan bevorderen; percentage van de beroepsbevolking dat 
werk heeft, kan doen toenemen;

Or. ro

Amendement 58
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening, 
concurrentievermogen en ecologische 
duurzaamheid kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

Or. en

Amendement 59
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden en de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen;

5. is van mening dat de verwezenlijking 
van de doelstellingen tegen 2050 de EU 
zekerheid op het vlak van de 
energievoorziening kan bieden, de 
werkgelegenheidsgroei kan bevorderen en 
gericht moet zijn op het verlagen van het 
risico op koolstoflekkage in de EU, met 
name bij energie-intensieve sectoren;

Or. en
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Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de Europese 
regeling voor de emissiehandel (ETS) een 
inefficiënt instrument is gebleken voor het 
stimuleren van lagere emissies en vraagt 
de Commissie en de lidstaten nieuwe 
instrumenten te onderzoeken en te 
introduceren om de ontwikkeling van eco-
efficiënte industrieën te stimuleren, naast 
een groei van de energie-efficiëntie en 
van een efficiënt gebruik van 
grondstoffen;

Or. ro

Amendement 61
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstellingen van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen, hoofdzakelijk om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, in de zin van de richtlijn 
inzake energie-efficiëntie;

6. wijst op de huidige beoordelingen dat 
de doelstellingen van 20% energie-
efficiëntie tegen 2020 niet zullen worden 
gehaald; dringt aan op een ambitieuzer 
energie-efficiëntiebeleid, dat bovendien 
verder kijkt dan 2020; onderstreept dat
energie-efficiëntiemaatregelen zorgen 
voor meer werkgelegenheid, financiële 
bezuinigingen, voorzieningszekerheid, een 
groter mededingingsvermogen, alsook 
emissiereducties;

Or. sv
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Amendement 62
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen, hoofdzakelijk om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, in de zin van de richtlijn inzake 
energie-efficiëntie;

6. wijst erop dat de doelstelling van 20%
energie-efficiëntie tegen 2020 op dit 
moment achterloopt op het schema; dringt 
aan op meer ambitie, meer middelen en 
sterkere politieke betrokkenheid, 
hoofdzakelijk om de energie-efficiëntie 
van gebouwen te verbeteren, in de zin van 
de richtlijn inzake energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 63
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen, hoofdzakelijk om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, in de zin van de richtlijn inzake 
energie-efficiëntie;

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken en dat de 
verwezenlijking hiervan moet worden 
ondersteund met nieuwe, nationale en 
Europese, financieringsinstrumenten; 
dringt aan op meer middelen, 
hoofdzakelijk om de energie-efficiëntie 
van gebouwen te verbeteren, in de zin van 
de richtlijn inzake energie-efficiëntie;

Or. ro

Amendement 64
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen, hoofdzakelijk om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, in de zin van de richtlijn inzake 
energie-efficiëntie;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 65
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen, hoofdzakelijk om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, in de zin van de richtlijn inzake 
energie-efficiëntie;

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken, indien er 
geen bindende doelstellingen worden 
vastgesteld die de gepaste investeringen 
zullen teweegbrengen; dringt aan op 
snellere actie, meer middelen, duidelijke 
afspraken en dwingende maatregelen om 
de energie-efficiëntie in alle sectoren, en 
in het bijzonder bij gebouwen, te 
verbeteren, in de zin van de richtlijn inzake 
energie-efficiëntie;

Or. nl

Amendement 66
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen, hoofdzakelijk om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, in de zin van de richtlijn inzake 
energie-efficiëntie;

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen, om de energie-
efficiëntie van gebouwen te verbeteren, in 
de zin van de richtlijn inzake energie-
efficiëntie, hoofdzakelijk op het vlak van 
renovatie van bestaande gebouwen, en om 
de mogelijkheden te onderzoeken voor het 
aantrekken van nieuwe 
financieringsbronnen;

Or. lt

Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen, hoofdzakelijk om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, in de zin van de richtlijn 
inzake energie-efficiëntie;

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen, hoofdzakelijk om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, in de zin van de EPBD-
richtlijn (Richtlijn 2010/31/EU 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen), en voor gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen;

Or. ro

Amendement 68
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen, hoofdzakelijk om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, in de zin van de richtlijn 
inzake energie-efficiëntie;

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie, in 
vergelijking met de ramingen voor 2020,
te verwezenlijken; ondersteunt volledig de 
conclusie die uit de routekaart van de 
Commissie kan worden getrokken, 
namelijk dat energie-efficiëntiebeleid van 
essentieel belang is voor het verder 
verlagen van koolstofemissies; 
verwelkomt in dit opzicht de prioriteiten 
die zijn vastgesteld in de voorgestelde 
richtlijn inzake energie-efficiëntie; merkt 
op dat er meer middelen nodig zijn, 
hoofdzakelijk om de energie-efficiëntie 
van gebouwen te verbeteren, en benadrukt 
het belang van particuliere investeringen 
om de huidige budgettaire beperkingen in 
de publieke sector te overwinnen;

Or. en

Amendement 69
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen, hoofdzakelijk om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, in de zin van de richtlijn
inzake energie-efficiëntie;

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie 
tegen 2020 te verwezenlijken; dringt aan 
op meer middelen en maatregelen, 
hoofdzakelijk om de energie-efficiëntie 
van gebouwen te verbeteren, in de zin van 
de inhoud van het nieuwe voorstel inzake 
energie-efficiëntie; deelt de doelstelling 
om 3% van de openbare gebouwen te 
renoveren;

Or. it
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Amendement 70
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. erkent dat de EU – volgens de 
routekaart 2050 van de Commissie – als 
de EU daadwerkelijk uitvoering geeft aan 
haar huidige beleid, met name inzake de 
doelstelling van 20% energie-efficiëntie, 
hierdoor haar CO2-emissies intern met 
25% of meer zou verlagen in 2020, en dat 
deze reductie nog steeds een 
kosteneffectief traject zou zijn naar de 
langetermijndoelstelling van een 
broeikasgasemissiereductie van 80-95%
tegen 2050, ten opzichte van de niveaus in 
1990; merkt op dat een minder ambitieuze 
benadering volgens de routekaart zou 
leiden tot aanzienlijk hogere kosten 
gedurende de volledige periode; herinnert 
er echter aan dat de kosteneffectiviteit van 
investeringen altijd gemeten moet worden 
in het licht van hun budgettaire gevolgen;

Or. en

Amendement 71
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat de World Energy 
Outlook 2011 van het Internationaal 
Energieagentschap een scenario met 
minder kernenergie bevat, en volgens dit 
scenario zou de geraamde stijging van 
wereldwijde CO2-emissies vanuit de 
energiesector aanzienlijk groter zijn op de 
middellange termijn als gevolg van een 
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toegenomen gebruik van fossiele 
brandstoffen; verklaart dat er volgens 
dergelijke aannames van het 
Internationaal Energieagentschap voor 
het bereiken van de doelstelling van 2 °C 
een snellere ontwikkeling en toepassing 
van afvang- en opslagtechnologieën nodig 
is, zowel bij kolengestookte als 
gasgestookte energiecentrales;

Or. en

Amendement 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologie en dringt daarom aan op
minstens een verdubbeling van de 
kredieten voor energieonderzoek in het 
kader van Horizon 2020;

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologie en dringt er daarom op aan dat 
de kredieten voor energieonderzoek in het 
kader van Horizon 2020 duidelijk zijn 
gericht op de schone en duurzame 
technologieën die resultaten opleveren 
voor 2020 en later, waarbij de fondsen 
voor hernieuwbare energie worden 
verhoogd naar 1,5 miljard EUR per jaar;
herinnert eraan dat het SET-plan het 
vlaggenschipinitiatief van de EU is ten 
aanzien van koolstofarme technologieën, 
en vraagt daarom dat er voor elke SET-
plan-technologie voldoende financiële 
toewijzingen worden aangegeven in 
afzonderlijke SET-plan-begrotingslijnen; 
brengt in herinnering dat de 
daadwerkelijke financiële toewijzingen in 
de energiesector slechts 0,5% van de EU-
begroting 2007-2013 bedragen, hetgeen 
niet overeenkomt met de politieke 
prioriteiten van de EU;

Or. en
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Amendement 73
Graham Watson

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologie en dringt daarom aan op 
minstens een verdubbeling van de 
kredieten voor energieonderzoek in het 
kader van Horizon 2020;

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme en 
koolstofvrije technologie en dringt daarom 
aan op minstens een verdubbeling van de 
kredieten voor energieonderzoek in het 
kader van Horizon 2020; herinnert eraan 
dat het Europees Parlement in zijn 
resolutie van 9 juli 2008 over het 
Europees Strategisch Plan voor 
energietechnologie (het SET-plan) heeft 
gevraagd om 2 miljard EUR per jaar van 
de EU-begroting te besteden aan 
onderzoek en ontwikkeling in het SET-
plan om de kosten van koolstofarme 
energietechnologie te helpen verlagen;

Or. en

Amendement 74
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologie en dringt daarom aan op 
minstens een verdubbeling van de 
kredieten voor energieonderzoek in het 
kader van Horizon 2020;

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van nieuwe 
energietechnologie, met name 
koolstofarme, en dringt daarom aan op 
minstens een verdubbeling van de 
kredieten voor energieonderzoek in het 
kader van Horizon 2020;

Or. ro
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Amendement 75
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologie en dringt daarom aan op 
minstens een verdubbeling van de 
kredieten voor energieonderzoek in het 
kader van Horizon 2020;

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme en 
energie-efficiënte technologie en dringt 
daarom aan op minstens een verdubbeling 
van de kredieten voor energieonderzoek in
het kader van Horizon 2020;

Or. en

Amendement 76
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologie en dringt daarom aan op 
minstens een verdubbeling van de 
kredieten voor energieonderzoek in het 
kader van Horizon 2020;

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologieën, met speciale nadruk op het 
SET-plan en dringt daarom aan op 
minstens een verdubbeling van de 
kredieten voor alle soorten
energieonderzoek in het kader van Horizon 
2020;

Or. en

Amendement 77
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologie en dringt daarom aan op 
minstens een verdubbeling van de 
kredieten voor energieonderzoek in het 
kader van Horizon 2020;

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologie en dringt daarom aan op 
minstens een herziening van de kredieten 
voor energieonderzoek in het kader van 
Horizon 2020;

Or. en

Amendement 78
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologie en dringt daarom aan op 
minstens een verdubbeling van de 
kredieten voor energieonderzoek in het 
kader van Horizon 2020;

7. onderstreept het belang van O&O voor 
de ontwikkeling van koolstofarme 
technologie en dringt er daarom op aan om 
minimaal de huidige kredieten voor 
energieonderzoek in het kader van Horizon 
2020 in stand te houden;

Or. pl

Amendement 79
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – streepje 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- is van mening dat de energie-efficiëntie 
kan worden verbeterd door oude 
verwarmings- en koelinstallaties te 
vervangen door nieuwe;

Or. it
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Amendement 80
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 
om ter vermindering van de vervuilende 
uitstoot door de vervoerssector de 
investeringen in de ontwikkeling van een 
intelligent elektriciteitsnetwerk voor 
geheel Europa als prioriteit te 
beschouwen, een netwerk dat lokaal en 
regionaal geproduceerde energie kan 
overnemen en kan bijdragen aan de 
nodige infrastructuur voor elektrische 
voertuigen;

Or. ro

Amendement 81
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vestigt de aandacht op het feit dat de 
voorgestelde reductiedoelstellingen voor 
de energiesector en de industriële sector 
in hoge mate zijn gebaseerd op de CCS-
technologie die zich nog in de testfase 
bevindt en nog niet commercieel wordt 
toegepast; benadrukt de noodzaak om 
alternatieve scenario's te analyseren, in 
aanmerking nemend dat er serieuze 
twijfel bestaat over de mogelijkheden voor 
grootschalige toepassing en de 
economische haalbaarheid van deze 
technologie;
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Or. pl

Amendement 82
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt de noodzaak de 
maatregelen die in het energie-
efficiëntieplan zijn vastgelegd ten uitvoer 
te leggen, daar ze nodig zijn om de 
doelstellingen van energie-efficiëntie te 
bereiken;

Or. lt

Amendement 83
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt de noodzaak dat Europa 
een leidende rol op zich neemt in het 
onderzoek naar klimaat- en energie-
efficiënte technologieën en dat er op dit 
gebied een nauwe wetenschappelijke 
samenwerking wordt ontwikkeld met 
internationale partners, met name de 
BRICS-landen;

Or. en

Amendement 84
Ioannis A. Tsoukalas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst erop dat duurzame 
wetenschappelijke en technologische 
innovatie verschuift van Europa naar 
andere delen van de wereld, wat ertoe kan 
leiden dat de EU haar technologische 
koploperspositie op dit gebied verliest en 
verandert in een netto-importeur van deze 
technologieën en aanverwante 
eindproducten; benadrukt in die zin het 
belang van Europese toegevoegde waarde 
voor de ontwikkeling en eigen productie 
van technologieën en producten voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie;

Or. en

Amendement 85
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst erop dat de recente besluiten 
van een aantal lidstaten om het gebruik 
van kernenergie te beperken van grote 
invloed zullen zijn op de toekomstige 
structuur van de EU-energiebronnen, iets 
waarmee zowel in de mededeling als in de 
bijbehorende effectbeoordeling geen 
rekening is gehouden;

Or. pl

Amendement 86
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst op de belangrijke rol van de 
hernieuwbare en de innovatieve 
energiebronnen en acht het dringend 
noodzakelijk dat betere oplossingen 
worden gevonden voor de opslag en 
verhoging van het rendement;

8. wijst op de belangrijke rol van de 
hernieuwbare en de innovatieve 
energiebronnen; vraagt de Commissie te 
bekijken of het mogelijk is om voor 
hernieuwbare energie verdere bindende 
doelstellingen van 45% tegen 2030 vast te 
stellen, inclusief 60% hernieuwbare 
elektriciteit, en te beoordelen wat daarvan 
de macro-economische gevolgen zouden 
zijn, om helderheid te bieden voor 
investeerders en technologisch 
leiderschap en industriële innovatie te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 87
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst op de belangrijke rol van de 
hernieuwbare en de innovatieve 
energiebronnen en acht het dringend 
noodzakelijk dat betere oplossingen 
worden gevonden voor de opslag en
verhoging van het rendement;

8. wijst op de belangrijke rol van de 
hernieuwbare en de innovatieve 
energiebronnen en acht het dringend 
noodzakelijk dat betere oplossingen 
worden gevonden voor de opslag,
verhoging van het rendement en efficiënt 
transport;

Or. pl

Amendement 88
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. wijst op de belangrijke rol van de 
hernieuwbare en de innovatieve 
energiebronnen en acht het dringend 
noodzakelijk dat betere oplossingen 
worden gevonden voor de opslag en 
verhoging van het rendement;

8. wijst op de belangrijke rol van de 
hernieuwbare en de innovatieve 
energiebronnen en acht het dringend 
noodzakelijk dat betere oplossingen 
worden gevonden voor de opslag en 
verhoging van het rendement, met inbegrip 
van adequate infrastructuurmaatregelen;

Or. de

Amendement 89
Maria Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst op de belangrijke rol van de 
hernieuwbare en de innovatieve
energiebronnen en acht het dringend 
noodzakelijk dat betere oplossingen 
worden gevonden voor de opslag en 
verhoging van het rendement;

8. benadrukt dat hernieuwbare 
energiebronnen, innovatie en de 
ontwikkeling en invoering van 
doorbraaktechnologieën essentieel zijn 
voor de bestrijding van 
klimaatverandering en om onze partners 
overal ter wereld ervan te overtuigen dat 
emissiereductie mogelijk is zonder verlies 
van concurrentievermogen en 
arbeidsplaatsen; acht het essentieel dat 
Europa het goede voorbeeld geeft door de 
uitgaven voor onderzoek naar 
klimaatvriendelijke en energie-efficiënte 
industriële en energietechnologieën 
aanzienlijk te verhogen;

Or. en

Amendement 90
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst op het belang van het verder 
ontwikkelen van hernieuwbare energie en 
het opleggen van doelstellingen voor 
hernieuwbare energie tegen 2030, zij 
zullen immers het halen van de 
doelstellingen tegen 2050 ondersteunen, 
de industrie de nodige 
investeringszekerheden bieden, de uitstoot 
van broeikasgassen significant 
verminderen, werkgelegenheid creëren en 
de energie-onafhankelijkheid van de EU 
bevorderen;

Or. nl

Amendement 91
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept dat een erg grote rol 
voor de tenuitvoerbrenging van de 
strategische EU-doelstellingen inzake 
terugdringing van CO2 wordt gespeeld 
door een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen , door bijvoorbeeld afval te 
verwerken, beter te beheren en het gedrag 
van de verbruiker te veranderen;

Or. lt

Amendement 92
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst op het belang van een stabiel 
en vruchtbaar investeringsklimaat voor 
het gebruik van hernieuwbare energie na 
2020; vraagt daarom de Commissie een 
beleid vast te stellen voor het gebruik van 
hernieuwbare energie na 2020 op basis 
van een tussentijdse bindende Europese 
doelstelling van 45% hernieuwbare 
energie tegen 2030;

Or. en

Amendement 93
Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. erkent de zeer grote vooruitgang bij 
de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen die door lidstaten is 
bereikt sinds er bindende doelstellingen 
zijn vastgesteld voor 2020, en vraagt de 
Commissie om voorstellen te doen voor 
voldoende ambitieuze doelstellingen voor 
2030;

Or. en

Amendement 94
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. herhaalt dat het van belang is om 
stimulansen te bieden voor publieke en 
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particuliere investeringen, gericht op het 
ontwerpen en ontwikkelen van makkelijk 
reproduceerbare technologieën teneinde 
de kwaliteit van energiebesparing en 
-efficiëntie te verhogen;

Or. en

Amendement 95
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. benadrukt dat het bereiken van de 
doelstellingen, die in de nationale 
actieplannen voor hernieuwbare energie 
uitgeschreven staan, cruciaal is voor het 
behalen van de algemene EU 
doelstellingen voor 2050 en is van mening 
dat de Commissie stappen dient de 
ondernemen indien de nationale 
doelstellingen niet gehaald worden;

Or. nl

Amendement 96
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. benadrukt het belang van 
overheidsopdrachten die bijdragen tot het 
terugdringen van de hoeveelheid 
broeikasgassen, hoofdzakelijk door de 
criteria voor energie-efficiëntie te 
integreren in de voorwaarden voor 
overheidsopdrachten voor diensten en 
gebouwen;
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Or. lt

Amendement 97
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. herinnert eraan dat 
elektriciteitsnetwerken moeten worden 
gemoderniseerd en ontwikkeld, met name 
voor het transport van hernieuwbare 
energie die wordt geproduceerd in 
gebieden met een groot potentieel, zoals 
offshore-windenergie in de Noordzee en 
zonne-energie in Zuid-Europa en om 
gedecentraliseerde productie van 
hernieuwbare energie mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 98
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. benadrukt dat ICT-standaardisering 
zeer gunstig kan zijn voor marktsectoren 
die interoperabiliteit vereisen; verder zal 
het investeren in ICT-ontwikkelingen een 
positief gevolg hebben voor het 
langetermijngebruik van elektrische 
voertuigen en intelligente netwerken en 
tellers;

Or. en
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Amendement 99
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

9. erkent dat, omdat het meerdere jaren 
duurt om een infrastructuur voor het 
transport van elektriciteit te bouwen en 
deze een lange levensduur heeft, er 
dringend een langetermijnvisie ten 
aanzien van netwerkactiva nodig is als 
leidraad voor huidige en toekomstige 
investeringen, samen met een optimaal 
gebruik van het huidige netwerk; is 
verheugd over de gerichtheid op de 
energie-infrastructuur in de komende 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen en dringt erop aan dat de 
lidstaten meer investeren in energie-
infrastructuur, in het bijzonder in 
netwerken en slimme tellers, alsook in de 
regionale interconnecties, via een op het 
pakket energie-infrastructuur van de EU 
gebaseerd investeringsplan; wijst erop dat 
dit de concurrentie op de interne 
energiemarkt zal vergroten en de 
zekerheid van energielevering zal 
verbeteren; vraagt de Commissie om 
praktische oplossingen voor te stellen voor 
de beste manier om een Europees 
offshore-netwerk, transportversterkingen 
over land en een netwerk met trans-
Europese dekking te stimuleren teneinde 
de stroom van substantiële hoeveelheden 
energie afkomstig van hernieuwbare 
bronnen te waarborgen;

Or. en

Amendement 100
Ioan Enciu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in modernisering en 
ontwikkeling van de netwerken en slimme 
tellers, alsook in de regionale 
interconnecties, via een in het bijzonder op 
het pakket energie-infrastructuur van de 
EU gebaseerd investeringsplan;

Or. ro

Amendement 101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in 
het bijzonder in netwerken en slimme 
tellers, alsook in de regionale 
interconnecties, via een op het pakket 
energie-infrastructuur van de EU 
gebaseerd investeringsplan;

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
die allebei voorwaarden zijn voor het 
creëren van een energie-efficiënte markt,
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

Or. en

Amendement 102
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 9. dringt erop aan dat de EU en de lidstaten 
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investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

meer investeren in energie-infrastructuur, 
in het bijzonder in netwerken en slimme 
tellers, alsook in de regionale 
interconnecties, via een op het pakket 
energie-infrastructuur van de EU gebaseerd 
investeringsplan;

Or. nl

Amendement 103
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op nationale prioriteiten en het pakket 
energie-infrastructuur van de EU gebaseerd 
investeringsplan;

Or. sv

Amendement 104
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken, LNG-
infrastructuur en slimme tellers, alsook in 
de regionale interconnecties, via een op het 
pakket energie-infrastructuur van de EU 
gebaseerd investeringsplan;

Or. en
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Amendement 105
Edit Herczog

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in slimme netwerken, slimme 
tellers en energienetwerken alsook in de 
regionale interconnecties, via een op het 
pakket energie-infrastructuur van de EU 
gebaseerd investeringsplan;

Or. en

Amendement 106
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers,
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur die 
noodzakelijk is voor de overgang naar een 
duurzame energiezuinigheid, in het 
bijzonder in slimme netwerken alsook in 
de regionale interconnecties, via een op het 
pakket energie-infrastructuur van de EU 
gebaseerd investeringsplan;

Or. en

Amendement 107
Graham Watson

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

9. dringt erop aan dat de lidstaten en de 
Europese Commissie meer investeren in 
energie-infrastructuur, in het bijzonder in 
netwerken voor elektriciteitstransport en 
slimme tellers, alsook in de regionale 
interconnecties, via een op het pakket 
energie-infrastructuur van de EU gebaseerd 
investeringsplan;

Or. en

Amendement 108
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

9. benadrukt dat Europa grensverleggend 
moet zijn bij de ontwikkeling van aan 
energie gerelateerde 
internettechnologieën en koolstofarme 
ICT-toepassingen, dringt erop aan dat de 
lidstaten meer investeren in energie-
infrastructuur, in het bijzonder in 
netwerken en slimme tellers, alsook in de 
regionale interconnecties, via een op het 
pakket energie-infrastructuur van de EU 
gebaseerd investeringsplan;

Or. en

Amendement 109
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken, slimme 
elektriciteitsnetwerken en het volledig en 
tijdig gebruik van slimme tellers, alsook in 
de regionale interconnecties, via een op het 
pakket energie-infrastructuur van de EU 
gebaseerd investeringsplan;

Or. en

Amendement 110
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken, slimme tellers en
de domotica, alsook in de regionale 
interconnecties, via een op het pakket 
energie-infrastructuur van de EU gebaseerd 
investeringsplan;

Or. it

Amendement 111
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 

9. dringt erop aan dat de lidstaten 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
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een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan om 
een vergaande diversificatie van bronnen 
van energielevering te bewerkstelligen, 
hetgeen zowel de diversificatie van 
doorvoerroutes als van oorsprongslanden 
impliceert;

Or. en

Amendement 112
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan;

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer 
investeren in energie-infrastructuur, in het 
bijzonder in netwerken en slimme tellers, 
alsook in de regionale interconnecties, via 
een op het pakket energie-infrastructuur 
van de EU gebaseerd investeringsplan; 
vraagt de Europese Unie om afdoende te 
reageren op de financieringsbehoeften die 
bij het bouwen van een geïntegreerd 
Europees netwerk horen;

Or. en

Amendement 113
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 – streepje 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- onderstreept de noodzaak om op het vlak 
van hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie bindende doelstellingen vast te 
stellen voor de periode na 2020 
(streefcijfers voor 2030, 2040 en 2050) om 
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helderheid te verschaffen over de 
investeringen en om technologisch 
leiderschap en industriële innovatie te 
bevorderen;

Or. it

Amendement 114
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

hoopt dat er snel een debat op gang komt 
over de financiële instrumenten waarmee 
de politieke doelstellingen van de 
routekaart moeten worden gehaald en 
zonder welk het moeilijk wordt om een 
stelsel van investeringen in nieuwe, 
energie-efficiënte, koolstofarme 
technologieën op te zetten;

Or. it

Amendement 115
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 – alinea 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

onderstreept de belangrijke rol van de 
regionale fondsen en het cohesiebeleid als 
de belangrijkste instrumenten voor de 
cofinanciering van regionale maatregelen 
op het vlak van de overgang naar een 
koolstofarme economie en is van mening 
dat er in de programmeringsperiode 2014-
2020 veel aandacht moet worden besteed 
aan de doelstellingen van de routekaart 
2050;
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Or. it

Amendement 116
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. erkent dat er voor de doeltreffende 
integratie van grote hoeveelheden 
hernieuwbare energie naast een 
toereikende infrastructuur voor 
elektriciteitstransport ook marktregels 
nodig zijn die zorgen voor een efficiënte 
en transparante, internationale 
uitwisseling van elektriciteit; vraagt 
daarom om een snelle integratie van en
overstap naar grensoverschrijdende 
elektriciteitsmarkten, met name voor wat 
betreft de "intra-day"-en "day-ahead"-
capaciteitstoewijzing;

Or. en

Amendement 117
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt het belang van een goede 
marktwerking voor het bereiken van de 
nodige energie-infrastructuur, maar wijst 
erop dat in sommige gevallen de 
marktmechanismen niet voldoende zullen 
zijn om de gewenste resultaten te behalen 
waardoor het aanleveren van de vereiste 
financiële ondersteuning door de overheid 
cruciaal is, in het bijzonder voor de 
financiering van grensoverschrijdende 
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projecten of sleutelprojecten die op korte 
termijn niet aantrekkelijk zijn voor de 
markt, maar die noodzakelijk zijn om een 
geïntegreerd Europees 
infrastructuurnetwerk te ontwikkelen;

Or. nl

Amendement 118
Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. vraagt de Commissie om een 
duidelijk signaal te geven aan 
investeerders door nu voor te stellen dat er 
vanaf 2030 geen nieuwe bron van 
elektriciteitsopwekking zal worden 
toegestaan die meer dan 50g CO2/Kw per 
uur uitstoot, en dringt er daarbij op aan 
dat alle middelen om dergelijke 
koolstofarme opwekking te bereiken 
(inclusief hernieuwbare energiebronnen, 
kernenergie, gebruik van technologie voor 
koolstofafvang en -opslag en duurzaam 
geproduceerde biomassa) beschikbaar zijn 
om aan deze eis te voldoen;

Or. en

Amendement 119
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. nodigt de Commissie uit om een 
wetgevingsvoorstel over projectobligaties 
in te dienen om de Europese 



AM\880367NL.doc 59/62 PE473.944v01-00

NL

infrastructuurprojecten (energie en 
transport) van strategisch belang te 
financieren;

Or. en

Amendement 120
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat ICT een belangrijke 
rol kan en moet spelen bij het bevorderen 
van verantwoordelijk energieverbruik in 
huishoudens, vervoer, energieopwekking, 
en productie; is van mening dat slimme 
tellers, efficiënte verlichting, cloud 
computing en gedistribueerde software 
het potentieel hebben om patronen voor 
energieverbruik te veranderen;

Or. en

Amendement 121
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst op de bijdrage die kernenergie 
levert aan het verminderen van 
kooldioxide-uitstoot, omdat het sluiten 
van kerncentrales in de EU zou leiden tot 
een toename van 50% van de emissies; 
deelt echter de bezorgdheid van Europese 
burgers over de risico's die bij het gebruik 
van kernenergie horen en vraagt om het 
aanscherpen van het Europees kader voor 
nucleaire veiligheid en het buiten gebruik 
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stellen van kerncentrales die zijn uitgerust 
met verouderde technologie;

Or. en

Amendement 122
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt de dwingende noodzaak 
om standaardiseringsbeleid aan te passen 
aan marktontwikkelingen waarvoor 
interoperabiliteit nodig is, hetgeen zal 
bijdragen aan het versnellen van werk 
aan technische standaards voor 
elektronische voertuigen en slimme 
netwerken en tellers, opdat dit tegen 2012 
voltooid zal zijn;

Or. en

Amendement 123
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. benadrukt de noodzaak om, 
wanneer gekeken wordt naar 
elektriciteitsprijzen in de toekomst, 
rekening te houden met het zogeheten 
"merit order effect", waarbij grote 
volumes van hernieuwbare energie met 
lage marginale kosten de 
elektriciteitsprijzen omlaag drijven;

Or. en
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Amendement 124
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een snellere 
tenuitvoerlegging van de G-20-
overeenkomst over het afschaffen van 
subsidies voor fossiele brandstoffen; 
benadrukt dat de tenuitvoerlegging 
internationaal gecoördineerd moet 
worden teneinde het gewenste effect te 
hebben;

Or. en

Amendement 125
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. merkt op dat voor de overgang 
naar een koolstofarme economie een van 
de gevoeligste kwesties het 
concurrentievermogen van de EU is; 
daarom moet er veel aandacht worden 
besteed aan internationale 
onderhandelingen inzake 
klimaatverandering om zeker te stellen dat 
alle industriële landen en landen met een 
snelle economische groei ambitieuze en 
adequate doelstellingen aannemen ter
vermindering van broeikasgassen.

Or. lt
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