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Amendement 1
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de ontwerpresolutie over de 
impact van fotovoltaïsche zonnepanelen 
op het weiland (B7-0186/2012),

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de ontwerpresolutie over de bouw 
van energiecentrales die gebruikmaken 
van golf- en getijdenenergie (B7-
0192/2012),

Schrappen

Or. en

Amendement 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de nieuwe Richtlijn Energie-
efficiëntie,

Or. en

Amendement 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de informele overeenkomst tussen 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de Richtlijn Energie-
efficiëntie,

Or. en

Amendement 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat eraan herinnerd 
dient te worden dat het EU-energiebeleid 
berust op de continuïteit van de 
energievoorziening (de diversiteit van 
bronnen), concurrentiële prijzen en 
energie-efficiëntie, aangevuld met de 
beleidsdoelstelling om de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen;
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Or. en

Amendement 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie in overweging genomen moet 
worden via een aangepast beleid en 
aangepaste instrumenten en door ruimte 
te laten voor een proces waarbij de 
economie opnieuw geïndustrialiseerd 
wordt;

Or. en

Amendement 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat het in het 
belang van de lidstaten is dat zij hun 
afhankelijkheid van ingevoerde energie 
met volatiele prijzen afbouwen en hun 
energievoorraden diversifiëren;

Or. en

Amendement 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
uitdaging van energiezekerheid erin 
bestaat onzekerheden weg te nemen die 
tot spanningen tussen landen leiden en 
om marktinefficiënties te verminderen die 
de voordelen van handel in de weg staan, 
zowel voor leveranciers als voor 
consumenten;

Or. en

Amendement 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat het belangrijk 
is om reeds in een vroege fase over 
aanwijzingen te beschikken of de 
doelstellingen van het stappenplan 
kunnen worden verwezenlijkt en om de 
impact van de economie van de EU te 
evalueren, onder meer op het vlak van 
mondiaal concurrentievermogen, 
werkgelegenheid en sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 10
Niki Tzavela
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Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat de lidstaten, de 
energiebedrijven en de bevolking een 
duidelijk beeld moeten krijgen van de 
richting waarin het EU-energiebeleid 
evolueert, dat ondersteund moet worden 
met meer zekerheid, onder andere in de 
vorm van mijlpalen en streefcijfers voor 
2030, om langetermijninvesteringen aan 
te moedigen en de risico's ervan te 
beperken;

Or. en

Amendement 11
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen 
en streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het 
stappenplan ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou kunnen 
opleveren voor de lidstaten als zij zonder 
onnodige vertraging en in een tempo dat 
afhangt van de voortgang van de 
mondiale klimaatonderhandelingen
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van energiesystemen; 
beschouwt daarom het Stappenplan 
Energie 2050 van de Commissie als basis
voor discussie;

Or.pl
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Amendement 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen 
en streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het 
stappenplan ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen; verzoekt de Commissie om 
een klimaat- en energiepakket voor te 
stellen dat duidelijke streefcijfers voor 
hernieuwbare energie, de reductie van 
broeikasgasemissies en energie-efficiëntie 
bevat voor 2030; 

Or. en

Amendement 13
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
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nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen 
en streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen;
streeft, in de geest van de Unie, een
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het 
stappenplan ingeperkt te voelen;

nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, op basis van streefcijfers 
voor broeikasgasemissies, hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie; merkt op 
dat er energiesystemen met bijna 
nulemissie nodig zijn om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen, in 
overeenstemming met de VN-
klimaatwetenschap en de conclusies van 
de Europese Raad;

Or. en

Amendement 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
beschouwt het Stappenplan Energie 2050 
van de Commissie als een richtsnoer om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om een beleidskader te ontwikkelen dat 
stabiel is op de lange termijn en gericht is 
op een koolstofarm, concurrentiekrachtig 
en zeker energiesysteem in 2050, met 
inbegrip van mijlpalen en streefcijfers voor 
het terugdringen van de uitstoot; merkt op 
dat er een pan-Europees bestuur nodig is 
om streefcijfers inzake energie voor 2050 
te bepalen; streeft, in de geest van de Unie, 
een technologieneutrale strategie na die de 
lidstaten toelaat samen te werken zonder 
zich door het stappenplan ingeperkt te 
voelen; pleit ervoor om werkzaamheden te 
verrichten om het beleidskader voor 2030 
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tijdig vast te stellen om investeerders 
voldoende zekerheid te bieden;

Or. en

Amendement 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen 
en streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
merkt op dat er een pan-Europees bestuur 
nodig is en dat de Europese 
Energiegemeenschap opgericht moet 
worden om streefcijfers inzake energie 
voor 2050 te bepalen; streeft, in de geest 
van de Unie, een strategie na die de 
lidstaten toelaat samen te werken zonder 
zich door het stappenplan ingeperkt te 
voelen;

Or. en

Motivering

In de resolutie van het Europees Parlement van 8 november 2011 over "Naar een nieuwe 
energiestrategie voor Europa 2011-2020" (het verslag-Kolarska-Bobińska) werd bevestigd 
dat de Europese Energiegemeenschap opgericht moet worden. Een Europese 
Energiegemeenschap met een sterke interne markt voor energie, gezamenlijke Europese 
financiering voor nieuwe emissiearme energietechnologieën en de coördinatie van de 
aankoop van energie buiten de Europese Unie zijn van cruciaal belang voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het Stappenplan Energie 2050.
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Amendement 16
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen 
en streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen;
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader inzake 
energie en klimaatverandering te 
ontwikkelen, met inbegrip van streefcijfers
voor broeikasgasemissies, hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie en mijlpalen 
voor 2040 en 2050; streeft, in de geest van 
de Unie, een strategie na die de lidstaten 
toelaat samen te werken zonder zich door 
het stappenplan ingeperkt te voelen;

Or. en

Amendement 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij onmiddellijk 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
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wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen 
en streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het 
stappenplan ingeperkt te voelen;

wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, op basis van streefcijfers
voor broeikasgasemissies, hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie; merkt op 
dat er een pan-Europees bestuur nodig is 
om streefcijfers inzake energie voor 2050 
te bepalen; streeft, in de geest van de Unie, 
een strategie na die de lidstaten toelaat om 
vrij samen te werken om het stappenplan 
ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen 
en streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, op basis van wettelijk 
bindende streefcijfers (voor 
broeikasgasemissies, hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie); merkt op 
dat er een pan-Europees bestuur nodig is 
om streefcijfers inzake energie voor 2050 
te bepalen; streeft, in de geest van de Unie, 
een strategie na die de lidstaten toelaat 
samen te werken zonder zich door het 
stappenplan ingeperkt te voelen;

Or. en
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Amendement 19
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en 
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen;
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en 
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; stelt, 
in de geest van solidariteit, de
aanvaarding van een strategievoor die de 
lidstaten toelaat samen te werken zonder 
zich door het stappenplan ingeperkt te 
voelen; wijst in dit verband op een 
ernstige tekortkoming van het
Stappenplan dat geen rekening houdt met 
de effectbeoordeling voor iedere lidstaat 
afzonderlijk;

Or.pl

Amendement 20
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
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een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en 
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en 
streefcijfers om een ambitieus en stabiel 
regelgevings- en wetgevingskader te 
creëren; merkt op dat er een pan-Europees 
bestuur nodig is om streefcijfers inzake 
energie voor 2050 te bepalen; streeft, in de 
geest van de Unie, een strategie na die de 
lidstaten toelaat samen te werken zonder 
zich door het stappenplan ingeperkt te 
voelen;

Or. fr

Amendement 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van passende, 
economisch doeltreffende mijlpalen en
streefcijfers voor een koolstofarme 
economie; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
technologieneutrale strategie na die de 
lidstaten toelaat samen te werken zonder 
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zich door het stappenplan ingeperkt te 
voelen;

Or. en

Amendement 22
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en 
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en 
streefcijfers en activiteiten op 
internationaal niveau; merkt op dat er een 
pan-Europees bestuur nodig is om 
streefcijfers inzake energie voor 2050 te 
bepalen; streeft, in de geest van de Unie, 
een technologisch neutrale strategie na die 
de lidstaten toelaat samen te werken zonder 
zich door het stappenplan ingeperkt te 
voelen;

Or. sl

Amendement 23
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
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voor de lidstaten als zij op dit moment
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen 
en streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

voor de lidstaten als zij zouden 
samenwerken voor een omvorming van het 
energiesysteem; steunt daarom het 
Stappenplan Energie 2050 van de 
Commissie als basis om wetgevings- en 
andere initiatieven te nemen inzake 
energiebeleid met als doel om voor 2030 
een beleidskader te ontwikkelen, met 
inbegrip van een overkoepelende 
doelstelling; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen;
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

Or. de

Amendement 24
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is en dat de 
Europese Energiegemeenschap opgericht 
moet worden om streefcijfers inzake 
energie voor 2050 te bepalen; streeft, in de 
geest van de Unie, een strategie na die de 
lidstaten toelaat samen te werken zonder 
zich door het stappenplan ingeperkt te 
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voelen;

Or. en

Motivering

In de resolutie van het Europees Parlement van 8 november 2011 over "Naar een nieuwe 
energiestrategie voor Europa 2011-2020" (het verslag-Kolarska-Bobińska) werd bevestigd 
dat de Europese Energiegemeenschap opgericht moet worden. Een Europese 
Energiegemeenschap met een sterke interne markt voor energie, gezamenlijke Europese 
financiering voor nieuwe emissiearme energietechnologieën en de coördinatie van de 
aankoop van energie buiten de EU zijn van cruciaal belang voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Stappenplan Energie 2050.

Amendement 25
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en 
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en 
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 en de 
tussenliggende periode te bepalen; streeft, 
in de geest van de Unie, een strategie na 
die de lidstaten toelaat samen te werken 
zonder zich door het stappenplan ingeperkt 
te voelen;

Or. nl
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Amendement 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
technologieneutrale strategie na die de 
lidstaten toelaat samen te werken zonder 
zich door het stappenplan ingeperkt te 
voelen;

Or. en

Amendement 27
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
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wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het 
stappenplan ingeperkt te voelen;

wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken in het kader van het 
stappenplan;

Or. en

Amendement 28
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van mijlpalen en
streefcijfers; merkt op dat er een pan-
Europees bestuur nodig is om streefcijfers 
inzake energie voor 2050 te bepalen; 
streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen 
te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

1. erkent dat het voordelen zou opleveren 
voor de lidstaten als zij op dit moment 
zouden beginnen samen te werken voor 
een omvorming van het energiesysteem; 
steunt daarom het Stappenplan Energie 
2050 van de Commissie als basis om 
wetgevings- en andere initiatieven te 
nemen inzake energiebeleid met als doel 
om voor 2030 een beleidskader te 
ontwikkelen, met inbegrip van niet-
bindende mijlpalen en streefcijfers; merkt 
op dat er een pan-Europees bestuur nodig 
is om streefcijfers inzake energie voor 
2050 te bepalen; streeft, in de geest van de 
Unie, een strategie na die de lidstaten 
toelaat samen te werken zonder zich door 
het stappenplan ingeperkt te voelen;

Or. en
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Amendement 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat het uitvoeren van 
milieu- en klimaatbeleid zonder rekening 
te houden met uitdagingen als 
energiezekerheid, niet in de plaats mag 
komen van een energiebeleid dat moet 
worden gevoerd in het licht van duurzame 
ontwikkeling en dat aan huidige en 
toekomstige generaties gelijke, universele 
en concurrerende toegang biedt tot 
energiebronnen met respect voor de 
natuurlijke omgeving;

Or.pl

Amendement 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. aanvaardt de belangrijkste 
bevinding van het Stappenplan Energie 
2050 dat de kosten voor de overstap naar 
een koolstofarme economie haalbaar zijn 
en niet hoger zijn dan die van een 
voortzetting van het huidige beleid, als er 
tenminste vroeg genoeg mee wordt 
begonnen, zodat de herstructurering van 
het energiesysteem samenvalt met de 
investeringscycli, zodat vastgelopen 
investeringen en dure lock-ins van 
koolstofintensieve technologie, die op de 
middellange en lange termijn duur 
zouden kunnen uitdraaien, kunnen 
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worden vermeden;

Or. en

Amendement 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat een enkel 
streefcijfer voor het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen voor 2030, dat 
overeenstemt met de doelstellingen van de 
EU om tegen 2050 over te stappen op een 
koolstofarme economie, de totale kosten 
van het beleid zou helpen verlagen en het 
rechtskader in de EU eenvoudiger zou 
maken;

Or. en

Amendement 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
niet deterministisch van aard zijn, maar 
eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over kwesties die 
verband houden met industrie, onderzoek 
en energie;

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
niet deterministisch van aard zijn, maar 
eerder als kader dienen voor het 
ontwikkelen van preciezere 
beleidsinstrumenten die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
bindende streefcijfers, op basis van een 
constructieve dialoog met alle 
belanghebbenden over kwesties die 
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verband houden met industrie, onderzoek 
en energie;

Or. en

Amendement 33
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
niet deterministisch van aard zijn, maar 
eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over kwesties die 
verband houden met industrie, onderzoek 
en energie;

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
als basis dienen voor progressieve 
maatregelen en een constructieve dialoog 
over kwesties die verband houden met 
industrie, onderzoek en energie en 
milieubescherming, in overeenstemming 
met de Verdragen.

Or. en

Amendement 34
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën
niet deterministisch van aard zijn, maar 
eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over kwesties die 
verband houden met industrie, onderzoek 
en energie;

2. merkt op dat de voorgestelde scenario's 
voor 2050 niet deterministisch van aard 
zijn, maar eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over hoe het 
Europese energiesysteem kan worden 
omgevormd;

Or. en
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Amendement 35
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
niet deterministisch van aard zijn, maar 
eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over kwesties die 
verband houden met industrie, onderzoek 
en energie;

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
niet deterministisch van aard zijn, maar 
eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over kwesties die 
verband houden met industrie, onderzoek 
en energie; benadrukt dat alle toekomstige 
energievooruitzichten, met inbegrip van 
het Stappenplan Energie, zijn gebaseerd 
op onzekere veronderstellingen wat betreft 
technologische en economische 
ontwikkelingen; onderstreept daarom dat 
alle beleidskeuzes voortdurend moeten 
worden geëvalueerd en aangepast en 
moeten worden gebaseerd op de 
voorzichtigst mogelijke 
veronderstellingen;

Or. en

Amendement 36
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
niet deterministisch van aard zijn, maar 
eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over kwesties die 
verband houden met industrie, onderzoek 
en energie;

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
niet deterministisch van aard zijn, maar 
eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over kwesties die
verband houden met industrie, onderzoek 
en energie; dringt echter aan op de 
noodzaak te komen tot een stabiel 
wetgevings- en regelgevingskader dat 
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wordt gekenmerkt door duidelijke en 
meetbare doelstellingen, teneinde voor 
voorspelbare ontwikkelingen te zorgen en 
langetermijninvesteringen te stimuleren;

Or. fr

Amendement 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
niet deterministisch van aard zijn, maar 
eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over kwesties die 
verband houden met industrie, onderzoek 
en energie;

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
niet deterministisch van aard zijn, maar 
eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over kwesties die 
verband houden met industrie, onderzoek 
en energie; verzoekt de Europese 
Commissie om het stappenplan regelmatig 
bij te werken en daarbij terdege rekening 
te houden met de keuzes van de lidstaten 
op het vlak van energiebeleid en met de 
technologische ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 38
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
voor 2030 en 2050 niet deterministisch van 
aard zijn, maar eerder als basis dienen voor 
een constructieve dialoog over kwesties die 
verband houden met industrie, onderzoek 

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën 
voor 2030 en 2050 niet deterministisch van 
aard zijn, maar eerder als basis dienen voor 
een constructieve dialoog over kwesties die 
verband houden met industrie, onderzoek 
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en energie; en energie, zonder dat er sprake is van de 
inflexibiliteit die een document dat 
internationale samenwerking en 
wereldwijde actie inzake 
klimaatverandering oplegt, met zich 
meebrengt;

Or. sl

Amendement 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën
niet deterministisch van aard zijn, maar 
eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over kwesties die 
verband houden met industrie, onderzoek 
en energie;

2. merkt op dat de voorgestelde scenario's 
voor 2050 niet deterministisch van aard 
zijn, maar eerder als basis dienen voor een 
constructieve dialoog over hoe het 
Europese energiesysteem kan worden 
omgevormd om tegemoet te komen aan de 
langetermijndoelstelling om de uitstoot 
van broeikasgassen met 80 tot 95% te 
beperken tegen 2050, in vergelijking met 
de emissieniveaus van 1990;

Or. en

Amendement 40
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is ingenomen met de door de 
Commissie in haar Stappenplan Energie 
2050 ontwikkelde scenario's en benadrukt 
dat zowel de scenario's op basis van de 
huidige trend als de scenario's voor het 
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koolstofarm maken van de economie 
slechts ramingen zijn waarbij niet met alle 
mogelijke ontwikkelingen rekening is 
gehouden, zodat zij alleen een indicatie 
van de toekomstige Europese 
energievoorzieningsstructuur geven;
onderstreept de noodzaak om de voor het 
Stappenplan Energie 2050 gemaakte 
ramingen verder te ontwikkelen, ook op 
basis van andere modellen dan het 
PRIMES-model, en aan te vullen met 
andere scenario's voor een koolstofarme 
economie (zoals "een groot aandeel 
kernenergie" of "een groot aandeel gas 
met CCS") teneinde meer inzicht te 
krijgen in de bestaande alternatieve 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
veilige, kosteneffectieve en emissiearme
Europese energievoorziening van de 
toekomst; 

Or. de

Amendement 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. stelt voor om de veronderstellingen 
die aan de basis liggen van de 
verschillende scenario's, en met name de 
kosten toegekend aan de verschillende 
energiebronnen, regelmatig te herzien; bij 
die herzieningen moet er bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
veranderende eisen voor investeringen, de 
technische en economische haalbaarheid, 
technologische ontwikkelingen, het risico 
op lock-in en de kosten voor de volledige 
levenscyclus van de verschillende 
manieren om energie op te wekken;
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Or. en

Amendement 42
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat er een evenwicht 
moet worden gevonden tussen de 
klimaatdoelstellingen en de behoefte aan 
duurzame en concurrerende groei en 
energiezekerheid in elke lidstaat; merkt in 
dat verband op dat het stappenplan te 
wensen overlaat omdat de gevolgen van 
de beleidskeuzes voor de individuele 
lidstaten niet worden vermeld; verzoekt de 
Commissie om onverwijld zulke nationale 
analyses uit te werken;

Or. en

Amendement 43
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. erkent dat elektriciteit uit
koolstofarme bronnen onmisbaar is voor 
de overgang naar een koolstofarme 
economie, waarvoor een nagenoeg 
koolstofvrije elektriciteitssector nodig is in 
de EU voor 2050 en waarvoor de CO2-
emissies voor 2030 met ongeveer 60% 
moeten worden teruggedrongen;
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Or. en

Amendement 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie kan 
spelen in het stimuleren van groei en 
concurrentievermogen in de EU; roept de 
Commissie op om wetgeving voor na 2020 
voor te stellen om het klimaat- en 
energiepakket te vernieuwen en te 
verlengen om een stabiel Europees 
beleidskader voor energie voor 2030 en 
2040 te verzekeren, waarin de nadruk ligt 
op bindende doelstellingen voor energie-
efficiëntie, broeikasgasemissies en 
hernieuwbare energie, door de "no 
regrets" opties van het Stappenplan 
Energie 2050 volledig in de wetgeving op 
te nemen; moedigt de lidstaten aan hun 
huidige inspanningen te versterken om de 
huidige streefcijfers voor 2020 op gebied 
van het energiebeleid van de EU te 
behalen; benadrukt in dit verband dat een 
tijdige en volledige tenuitvoerlegging van 
alle bepalingen van Richtlijn 2009/28/EG 
betreffende hernieuwbare energie van 
essentieel belang is voor de 
verwezenlijking van de bindende 
doelstelling van de EU om de emissies 
tegen 2020 met minstens 20% terug te 
dringen;

Or. en
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Amendement 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030;moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; moedigt aan tot het nemen van 
maatregelen die gericht zijn op beperking 
van de negatieve invloed van energie op 
het milieu, rekening houdend met de 
gevolgen van de voorgenomen
maatregelen voor het 
concurrentievermogen van de landen en 
de Europese economie en voor de 
zekerheid van de elektriciteitsvoorziening 
van de burgers. In volle economische 
crisis dient bijzonder voorzichtig te 
worden omgesprongen met nieuwe 
maatregelen die de economieën van de 
lidstaten opnieuw - op uiteenlopende wijze 
- belasten;moedigt de lidstaten aan hun 
huidige inspanningen te versterken om de 
huidige streefcijfers voor 2020 op gebied 
van het energiebeleid van de EU te 
behalen;

Or.pl

Amendement 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die de overgang 
naar een koolstofarme economie mogelijk 
kan spelen in het stimuleren van groei,
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roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

economisch concurrentievermogen en 
werkgelegenheid in de EU; roept de 
Commissie op strategieën voor na 2020 
voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030 dat gebaseerd is 
op de "no regrets" opties die in het 
stappenplan zijn vastgesteld; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen, waarbij de nadruk met 
name moet liggen op de energie-
efficiëntiedoelstelling van 20% tegen 
2020, die aan het huidige tempo niet zal 
worden verwezenlijkt; 

Or. en

Amendement 47
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
economische groei, creëren van banen en 
concurrentievermogen in de EU; roept de 
Commissie op om strategieën voor na 2020 
voor te stellen en spoedig te komen met 
een beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; herinnert de 
Commissie eraan dat snel zekerheid 
bieden ten aanzien van het toekomstige 
regelgevende kader bijdraagt aan het 
nemen van investeringsbeslissingen; 
moedigt de lidstaten aan hun huidige 
inspanningen te versterken om de huidige 
streefcijfers voor 2020 op gebied van het 
energiebeleid van de EU te behalen;
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Or. nl

Amendement 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030, met inbegrip van 
een voorstel voor een enkel streefcijfer 
voor de reductie van broeikasgasemissies 
dat strookt met de doelstelling van de EU 
om tegen 2050 over te stappen op een 
koolstofarme economie en wordt 
ondersteund door een effectbeoordeling; 
moedigt de lidstaten aan hun huidige 
inspanningen te versterken om de huidige 
streefcijfers voor 2020 op gebied van het 
energiebeleid van de EU te behalen;

Or. en

Amendement 49
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die 
hernieuwbare energie en 
energiebesparingen spelen in het 
stimuleren van werkgelegenheid, 
energieonafhankelijkheid en 
concurrentievermogen in de EU; roept de 
Commissie op strategieën voor na 2020 
voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030 dat gebaseerd is 
op de vastgestelde "no regrets" opties; 
moedigt de lidstaten aan hun huidige 
inspanningen te versterken om de huidige 
streefcijfers voor 2020 op gebied van het 
energiebeleid van de EU te behalen;

Or. en

Amendement 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers 
voor 2020 op gebied van het energiebeleid 
van de EU te behalen;

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op om een bindend 
streefcijfer voor hernieuwbare energie 
voor 2030 voor te stellen; wijst erop dat 
een dergelijke benadering de industrie de 
nodige investeringszekerheid biedt, de 
uitstoot van broeikasgassen significant 
vermindert, werkgelegenheid creëert en de 
energieonafhankelijkheid van de EU 
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bevordert en het technologisch 
leiderschap en de industriële innovatie 
stimuleert;

Or. en

Amendement 51
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen; roept het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER), het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit (ENTSO-E) en het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
(ENTSO-G) op om deel te nemen aan de 
noodzakelijke actieve 
infrastructuurplanning op lange termijn;

Or. sl

Amendement 52
Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030, rekening 
houdend met het feit dat aanzienlijke 
investeringen in de infrastructuur op de 
lange termijn noodzakelijk zijn, zelfs 
zonder belangrijke veranderingen in de 
energiemix;moedigt de lidstaten aan hun 
huidige inspanningen te versterken om de 
huidige streefcijfers voor 2020 op gebied 
van het energiebeleid van de EU te 
behalen;

Or.pl

Amendement 53
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030, dat een 
betrouwbaar richtsnoer kan zijn voor 
investeringsbeslissingen; moedigt de 
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2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

Or. en

Amendement 54
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een
beleid dat gebaseerd is op de "no regrets" 
opties die in het Stappenplan Energie 
2050 zijn vastgesteld; moedigt de lidstaten 
aan hun huidige inspanningen te versterken 
om de huidige streefcijfers voor 2020 op 
gebied van het energiebeleid van de EU te 
behalen;

Or. en

Amendement 55
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 



PE496.406v01-00 36/162 AM\913063NL.doc

NL

crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

crisis; beklemtoont de rol die energie speelt
in het stimuleren van groei en 
concurrentievermogen in de EU; roept de 
Commissie op strategieën voor na 2020 
voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

Or. fr

Amendement 56
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle financiële 
crisis; beklemtoont de rol die energie 
mogelijk kan spelen in het stimuleren van 
groei en concurrentievermogen in de EU; 
roept de Commissie op strategieën voor na 
2020 voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
2020 op gebied van het energiebeleid van 
de EU te behalen;

3. benadrukt het belang van het 
energiebeleid van de EU in volle 
economische en financiële crisis; 
beklemtoont de rol die energie mogelijk 
kan spelen in het stimuleren van groei en 
concurrentievermogen in de EU; roept de 
Commissie op strategieën voor na 2020 
voor te stellen en te komen met een 
beleidskader voor het Europees 
energiebeleid voor 2030; moedigt de 
lidstaten aan hun huidige inspanningen te 
versterken om de huidige streefcijfers voor 
het energiebeleid te behalen;

Or. de

Amendement 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat de huidige strategieën 
voor 2020 geëvalueerd moeten worden om 
een weloverwogen en evenwichtige 
beslissing te kunnen nemen inzake de 
strategieën voor na 2020;

Or. en

Amendement 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om een specifiek scenario uit te werken 
dat aangeeft welke weg gevolgd moet 
worden tot 2050; benadrukt dat dit 
scenario gebaseerd moet zijn op de "no 
regrets" opties, waarin een hoge mate van 
energie-efficiëntie, een groot aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen en slimme 
infrastructuur worden gecombineerd; 
beseft dat het onmogelijk is om in de 
toekomst te kijken, maar benadrukt dat 
een duidelijk actieplan en een consensus 
onder alle lidstaten van cruciaal belang 
zijn om de doelstellingen van 
duurzaamheid, zekerheid en 
concurrentievermogen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 59
Lena Kolarska-Bobińska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om de 
strategie van regionale 
energiespecialisatie aan te nemen, zodat 
de regio's die energiebronnen kunnen 
ontwikkelen die het meest efficiënt zijn 
om de Europa 2050-doelstellingen te 
verwezenlijken, bijvoorbeeld zonne-
energie in het Zuiden en windenergie in 
het Noorden; is van mening dat de EU, op 
basis van deze specialisatie, de Europese 
energiedoelstellingen op EU-brede basis 
moet beoordelen, in plaats van nationale 
doelstellingen;

Or. en

Amendement 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat er geen grondslag 
bestaat om de emissiereductiedoelstelling 
van de Europese Unie voor 2020 te 
verhogen en evenmin om nieuwe 
emissiereductiedoelstellingen vast te 
stellen voor de jaren na 2020, zolang er in 
het kader van het UNFCCC geen 
mondiale overeenkomst inzake de uitstoot 
van broeikasgassen is gesloten;

Or.pl

Amendement 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. wijst erop dat dit scenario voor 2050 
in detail moet worden uitgewerkt, waarbij 
specifieke cruciale projecten en 
ambitieuze beleidsmaatregelen, zoals 
tussentijdse streefcijfers voor energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en 
broeikasgasemissies en streefcijfers voor 
2050, moeten worden beschreven; 
benadrukt dat dit scenario dringend moet 
worden uitgewerkt, aangezien de eerste 
stappen nu al moeten worden gezet;

Or. en

Amendement 62
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
wijst op de kerndoelstellingen van de 
Europa 2020-strategie voor intelligente, 
duurzame en inclusieve groei en dringt 
aan op de voortzetting van deze 
beleidsbenadering na 2020; onderstreept 
het belang van een energiestrategie die 
erop gericht is de energiezekerheid van de 
EU en het economisch 
concurrentievermogen te verhogen door 
maatregelen zoals diversificatie van 
toeleveringsroutes en energiebronnen en 
energie-efficiëntie;
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Or. de

Amendement 63
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
wijst in dat opzicht op de kerndoelen van 
de Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en roept 
ertoe op om een dergelijke beleidsaanpak 
voort te zetten na 2020; onderstreept het 
belang van een energiestrategie die erop 
gericht is de energiezekerheid van de EU 
en het economisch concurrentievermogen 
te verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 64
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
wijst er echter op dat de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen, hoewel die 
de energieafhankelijkheid beperken, niet 
noodzakelijkerwijs de economische kosten 
van de transitie compenseert; onderstreept
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diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

daarom het belang van een energiestrategie 
die erop gericht is de energiezekerheid van 
de EU en het economisch 
concurrentievermogen te verhogen door 
maatregelen zoals diversificatie van 
toeleveringsroutes en energiebronnen en 
energie-efficiëntie;

Or.pl

Amendement 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie; 
steunt de aanbeveling van de adviesgroep 
voor het Stappenplan Energie om de 
mogelijke afwegingen tussen 
koolstofreductie, continuïteit van de 
energievoorziening en 
concurrentievermogen in elk scenario 
expliciet te vermelden en transparant te 
maken;

Or. en

Amendement 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen, energie-efficiëntie en een 
efficiënter en geoptimaliseerd ontwerp 
van het elektriciteitssysteem om 
investeringen in koolstofarme 
energieproductie en reservecapaciteit voor 
stroomopwekking te stimuleren;

Or. en

Amendement 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie; wijst 
er in dat verband op dat het belangrijk is 
om het industriële concurrentievermogen 
van de EU te verhogen, duurzame 
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economische groei te bevorderen en 
banen te scheppen;

Or. en

Amendement 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
in duurzame koolstofarme technologieën 
zal stimuleren; onderstreept het belang van 
een energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals een 
groter aandeel van Europese 
hernieuwbare energiebronnen, 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen, met inbegrip van betere 
onderlinge verbindingen tussen de 
lidstaten, en energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader uiterst belangrijk zijn 
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voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

om de nodige investeringen voor 
koolstofarme energie te helpen stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energieduurzaamheid en -zekerheid van 
de EU en het economisch 
concurrentievermogen te verhogen door 
maatregelen zoals het vergroten van het 
aandeel van hernieuwbare energie, 
diversificatie van de energievoorziening en 
het stimuleren van energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 70
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
in hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie zal stimuleren; onderstreept het 
belang van een energiestrategie die erop 
gericht is de milieuduurzaamheid, 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energiebesparingen en 
energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 71
Francisco Sosa Wagner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk, 
samenhangend en consistent beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU, het 
economisch concurrentievermogen en de 
milieuduurzaamheid te verhogen door 
maatregelen zoals een toename van het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen, diversificatie van 
toeleveringsroutes en energiebronnen,
energie-efficiëntie en -besparingen en 
betere onderlinge verbindingen tussen de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor hernieuwbare energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energieonafhankelijkheid van de EU te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen, met name hernieuwbare 
energiebronnen, en energie-efficiëntie;

Or. en
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Amendement 73
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes, 
leveranciers en energiebronnen, energie-
efficiëntie en grote investeringen in O&O 
op energiegerelateerde domeinen;

Or. en

Amendement 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen, instandhouding van een 
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Europese industriële basis voor 
energietechnologieën en energie-
efficiëntie;

Or. en

Amendement 75
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk en stabiel 
beleid en regelgevingskader de nodige 
investeringen in koolstofarme 
technologieën zal stimuleren; onderstreept 
het belang van een energiestrategie die 
erop gericht is de energiezekerheid van de 
EU en het economisch 
concurrentievermogen te verhogen door 
maatregelen zoals diversificatie van 
toeleveringsroutes en energiebronnen en 
energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 76
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 

4. benadrukt dat een duidelijk, stabiel en 
voorspelbaar beleid en regelgevingskader 
de nodige investeringen voor koolstofarme 
energie zal stimuleren; onderstreept het 
belang van een energiestrategie die erop 
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energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

gericht is de energiezekerheid van de EU 
en het economisch concurrentievermogen 
te verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen-, distributeurs en energie-
efficiëntie;

Or. en

Amendement 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie op een 
economisch efficiënte manier zal 
stimuleren; onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 78
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 

4. benadrukt dat een duidelijk, 
voorspelbaar, stabiel en samenhangend
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voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

beleid en regelgevingskader de nodige 
investeringen voor koolstofarme energie 
zal stimuleren; onderstreept het belang van 
een energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

Or. sl

Amendement 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor emissiearme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en
energiebronnen en energie-efficiëntie;
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Amendement 80
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en 
regelgevingskader de nodige investeringen 
voor koolstofarme energie zal stimuleren; 
onderstreept het belang van een 
energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

4. benadrukt dat een stabiel en duidelijk 
beleid en regelgevingskader de nodige 
investeringen voor koolstofarme energie 
zal stimuleren; onderstreept het belang van 
een energiestrategie die erop gericht is de 
energiezekerheid van de EU en het 
economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals 
diversificatie van toeleveringsroutes en 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

Or. fr

Amendement 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat de prijzen van 
energiebronnen en goed werkende 
koolstofmarkten een belangrijke rol 
spelen in het gedrag van 
marktdeelnemers, zoals de industrie en de 
consumenten, en merkt op dat het 
onvermogen van het huidige EU-
beleidskader om de externe kosten 
volledig door te berekenen niet-duurzame 
consumptiepatronen in stand houdt en de 
overgang naar duurzaamheid afremt; 
verzoekt om het beleidskader voor na 
2020 te baseren op het beginsel "de 
vervuiler betaalt" en op 
langetermijnvoorschriften om de 
marktdeelnemers zekerheid te kunnen 
bieden;

Or. en
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Amendement 82
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. erkent dat energie-
infrastructuurprojecten gekenmerkt 
worden door grote investeringen vooraf 
en gewoonlijk 20 tot 60 jaar operationeel 
zijn; herinnert eraan dat het huidige 
marktklimaat bijzonder onvoorspelbaar is 
en dat investeerders dus aarzelen om aan 
energie-infrastructuurontwikkeling te 
doen; wijst erop dat nieuwe strategieën en 
innovatieve instrumenten zullen worden 
gestimuleerd om investeringen in 
infrastructuur aan te moedigen, om een 
vlotte aanpassing aan de snel 
veranderende omstandigheden mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 83
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is de EU erkentelijk voor haar 
verbintenis om de uitstoot van 
broeikasgassen met 80 tot 95% te terug te 
dringen tegen 2050, in vergelijking met de 
niveaus van 1990; benadrukt dat er 
dringend actie moet worden ondernomen 
op plaatselijk, regionaal, nationaal, 
internationaal en mondiaal niveau om de 
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stijging van de gemiddelde mondiale 
temperatuur op het aardoppervlak te 
beperken tot minder dan 2 graden Celsius, 
om verdere gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen;

Or. en

Amendement 84
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de lasten van alle 
toekomstige maatregelen op het gebied 
van energie eerlijk moeten worden 
verdeeld over de lidstaten en dat 
veranderingen in het EU-energiebeleid 
geen negatieve gevolgen mogen hebben 
voor de groei in die lidstaten waar de 
energiesector en -infrastructuur nog 
onvoldoende ontwikkeld zijn;

Or. en

Amendement 85
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. Onderstreept dat de EU goed op 
koers ligt om het Europese doel voor 20 
procent duurzame energie te behalen; 
Benadrukt dat verdere actie benodigd is 
om te voorkomen dat dit aandeel na 2020 
snel zou terugvallen;
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Or. nl

Amendement 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om te onderzoeken hoe 
de EU-doelstellingen om over te stappen 
op een koolstofarme economie kunnen 
worden verwezenlijkt en de continuïteit 
van de energievoorziening en het 
economische concurrentievermogen 
tegelijkertijd kunnen worden verzekerd;

Or. en

Amendement 87
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt dat het beleids- en 
regelgevingskader afgestemd moet zijn op 
de begroting voor broeikasgasemissies, 
waardoor de stijging van de mondiale 
gemiddelde temperatuur beperkt kan 
worden tot minder dan 2°C in vergelijking 
met de niveaus van voor de 
industrialisering; wijst er daarom op dat 
de EU-economie tegen 2050 moet worden 
omgevormd in een economie die 
nagenoeg volledig gebaseerd is op 
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hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

5. herinnert eraan dat het volgens de 
Verdragen de bevoegdheid van de lidstaten 
is hun eigen energiemix te bepalen; erkent 
dat het Stappenplan Energie 2050 de 
nationale, regionale en lokale inspanningen 
om de energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de klimaatdoelstellingen van de EU 
kunnen voldoen op basis van de 
beginselen van duurzame ontwikkeling, 
energiezekerheid en een 
concurrentiekrachtige Europese 
economie, en inspanningen te blijven doen 
om het potentieel voor kosteneffectieve 
energiebesparingen ten volle te benutten, 
onder andere ondersteund door de 
beschikbare financiële instrumenten van de 
Unie; erkent tegelijkertijd de voordelen van 
het ontwikkelen van een gecoördineerde, 
en indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering; benadrukt evenwel 
dat in nieuw beleid rekening moet worden 
gehouden met de verschillen tussen de 
lidstaten en dat er slimme en flexibele 
maatregelen moeten worden toegepast die 
afgestemd zijn op de energiemix en het 
emissiereductiepotentieel van elke 
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lidstaat, en dat nieuw beleid geen afbreuk 
mag doen aan de in de Verdragen 
vastgelegde rechten van de lidstaten;

Or. en

Amendement 89
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft en ervoor moet zorgen dat het 
nationaal beleid strookt met de 
doelstellingen en de wetgeving van de EU; 
spoort de lidstaten en de Commissie aan 
mogelijkheden te blijven nastreven die aan 
de doelstelling van de EU kunnen voldoen 
om de sector op een economisch efficiënte, 
concurrerende, veilige en duurzame 
manier koolstofarm te maken en die de 
markt daarbij zo weinig mogelijk 
verstoren, en inspanningen te blijven doen 
om het potentieel voor kosteneffectieve 
energiebesparingen ten volle te benutten,
onder andere ondersteund door de 
beschikbare financiële instrumenten van de 
Unie; erkent tegelijkertijd de voordelen van 
het ontwikkelen van een gecoördineerde, 
en indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering die de nodige ruimte 
moet laten voor de specifieke 
eigenschappen van kleinschalige 
energiesystemen en de daaruit 
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voortvloeiende behoefte aan flexibiliteit;

Or. sl

Amendement 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; benadrukt dat 
flexibele en innovatieve publieke en 
private financierings- en 
investeringsmogelijkheden essentieel zijn 
voor de ontwikkeling en productie van 
nieuwe energiebronnen; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

Or. fi
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Amendement 91
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, en 
benadrukt voorts dat de EU een bijzonder 
belangrijke rol te spelen heeft in de 
totstandbrenging van een goed 
gecoördineerde, EU-brede, onderling 
verbonden en duurzame 
energietransformatie; spoort de lidstaten 
en de Commissie aan mogelijkheden te 
blijven nastreven die aan de doelstelling 
van de EU kunnen voldoen om de sector 
op een economisch efficiënte, veilige en 
duurzame manier koolstofarm te maken, en 
inspanningen te blijven doen om het 
potentieel voor kosteneffectieve 
energiebesparingen ten volle te benutten, 
onder andere ondersteund door de 
beschikbare financiële instrumenten van de 
Unie; erkent tegelijkertijd de voordelen van 
het ontwikkelen van een gecoördineerde, 
en indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

Or. en

Amendement 92
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen binnen het langetermijnkader van 
de EU voor energie en 
klimaatverandering; erkent dat het 
Stappenplan Energie 2050 de nationale, 
regionale en lokale inspanningen om de 
energievoorziening koolstofarm te maken
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

Or. en

Amendement 93
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
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bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de door de Europese Raad als 
onderdeel van de mondiale inspanning 
overeengekomen doelstelling van de EU 
kunnen voldoen om de sector op een 
economisch efficiënte, veilige en duurzame 
manier koolstofarm te maken, en 
inspanningen te blijven doen om het 
potentieel voor kosteneffectieve 
energiebesparingen ten volle te benutten, 
onder andere ondersteund door de 
beschikbare financiële instrumenten van de 
Unie; erkent tegelijkertijd de voordelen van 
het ontwikkelen van een gecoördineerde, 
en indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

Or.pl

Amendement 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
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dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een 
technologieneutrale, economisch 
efficiënte, betrouwbare, veilige en 
duurzame manier koolstofarm te maken, 
waarbij verstoringen van de markt tot een 
minimum moeten worden beperkt, en 
inspanningen te blijven doen om het 
potentieel voor kosteneffectieve 
energiebesparingen ten volle te benutten, 
onder andere ondersteund door de 
beschikbare financiële instrumenten van de 
Unie; erkent tegelijkertijd de voordelen van 
het ontwikkelen van een gecoördineerde, 
en indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

Or. en

Amendement 95
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 

5. herinnert eraan dat het, voor zover het 
EU-acquis wordt geëerbiedigd, de 
bevoegdheid van de lidstaten is hun eigen 
energiemix te bepalen; erkent dat het 
Stappenplan Energie 2050 de nationale, 
regionale en lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
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efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

Or. en

Amendement 96
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix 
(met inbegrip van een milieuvriendelijk en 
duurzaam gebruik van steenkool en 
kernenergie) te bepalen; erkent dat het 
Stappenplan Energie 2050 de nationale, 
regionale en lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
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tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

Or. en

Motivering

(Uit de analyses van de scenario's die voor de Commissie werden uitgevoerd bij de 
voorbereiding van het Stappenplan Energie 2050 bleek duidelijk dat steenkool in de toekomst 
een belangrijke rol zou kunnen blijven spelen in een duurzame en zekere energievoorziening 
en dat kernenergie bijdraagt tot lagere systeemkosten en elektriciteitsprijzen.)

Amendement 97
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een
technologieneutrale, economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
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tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

Or. en

Amendement 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een
technologieneutrale, economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële 
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

Or. en
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Amendement 99
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en inspanningen te 
blijven doen om het potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen ten 
volle te benutten, onder andere 
ondersteund door de beschikbare financiële
instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het 
ontwikkelen van een gecoördineerde, en 
indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid 
van de lidstaten is hun eigen energiemix te 
bepalen; erkent dat het Stappenplan 
Energie 2050 de nationale, regionale en 
lokale inspanningen om de 
energievoorziening te moderniseren 
aanvult; erkent daarom dat de lidstaten 
samen moeten werken op basis van 
gemeenschappelijke doelstellingen, alsook 
dat de EU een belangrijke rol te spelen 
heeft; spoort de lidstaten en de Commissie 
aan mogelijkheden te blijven nastreven die 
aan de doelstelling van de EU kunnen 
voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier 
koolstofarm te maken, en – op nationaal 
niveau – inspanningen te blijven doen om 
het potentieel voor kosteneffectieve 
energiebesparingen ten volle te benutten, 
onder andere ondersteund door de 
beschikbare financiële instrumenten van de 
Unie; erkent tegelijkertijd de voordelen van 
het ontwikkelen van een gecoördineerde, 
en indien nodig, gemeenschappelijke 
Europese benadering;

Or. de

Amendement 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat energiesystemen die 
gebaseerd zijn op eigen, toegankelijke 
energiebronnen in de landen van de 
Europese Unie de hoeksteen vormen van 
energiezekerheid. Vanuit dit oogpunt is 
het dan ook het meest effectief dat landen 
energietechnologieën ontwikkelen die 
aansluiten bij hun potentieel en ervaring 
en die met inachtneming van de milieu-
en klimaatnormen de continuïteit van een 
stabiele energievoorziening waarborgen;

Or.pl

Amendement 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. wijst erop dat de hoofdstroom van de 
geplande maatregelen niet zoals nu de 
mogelijkheid zou moeten betreffen om 
scenario's uit te voeren met van bovenaf 
vastgestelde reductiedoelstellingen (top-
down), maar de implementatie van 
activiteitenscenario's die rekening houden 
met het bestaande potentieel in de 
lidstaten, het ontwikkelingsperspectief van 
economisch efficiënte nieuwe 
technologieën en de mondiale gevolgen 
van het voorgestelde beleid, om pas 
daarna over te gaan tot de formulering 
van reductiedoelstellingen voor de 
volgende jaren (bottom-up approach);

Or.pl
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Amendement 102
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de conclusies van het 
Stappenplan Energie dat de overgang van 
de energiesector in de hele EU technisch 
en economisch haalbaar is en op lange 
termijn minder kostelijk kan zijn dan het 
voortzetten van het huidige beleid, op 
basis van bepaalde veronderstellingen;

Schrappen

Or.pl

Amendement 103
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie dat de overgang van de 
energiesector in de hele EU technisch en 
economisch haalbaar is en op lange termijn 
minder kostelijk kan zijn dan het 
voortzetten van het huidige beleid, op basis 
van bepaalde veronderstellingen;

6. erkent dat de conclusies van het 
Stappenplan Energie aangeven dat de 
overgang van de energiesector in de hele 
EU technisch en economisch haalbaar is en 
op lange termijn minder kostelijk kan zijn 
dan het voortzetten van het huidige beleid, 
op basis van bepaalde veronderstellingen; 
merkt evenwel op dat als de conclusies 
geloofwaardig willen zijn, de 
veronderstellingen voor het stappenplan 
voortdurend moeten worden herzien en 
aangepast wanneer blijkt dat zij niet 
correct zijn;

Or. en
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Amendement 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie dat de overgang van de 
energiesector in de hele EU technisch en 
economisch haalbaar is en op lange termijn 
minder kostelijk kan zijn dan het 
voortzetten van het huidige beleid, op basis 
van bepaalde veronderstellingen;

6. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie dat de overgang van de 
energiesector in de hele EU technisch en 
economisch haalbaar is en op lange termijn 
minder kostelijk kan zijn dan het 
voortzetten van het huidige beleid, zeker 
als rekening wordt gehouden met de 
voordelen voor andere sectoren, zoals een 
daling van het aantal chronische ziekten 
als gevolg van een afname van de 
luchtverontreiniging;

Or. en

Amendement 105
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie dat de overgang van de 
energiesector in de hele EU technisch en 
economisch haalbaar is en op lange termijn 
minder kostelijk kan zijn dan het 
voortzetten van het huidige beleid, op basis 
van bepaalde veronderstellingen;

6. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie dat de overgang van de 
energiesector in de hele EU technisch en 
economisch haalbaar is en op lange termijn 
minder kostelijk kan zijn dan het 
voortzetten van het huidige beleid, op basis 
van bepaalde veronderstellingen; er dient 
echter rekening te worden gehouden met 
de nationale context, die van lidstaat tot 
lidstaat enorm kan verschillen;

Or.pl
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Amendement 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de conclusies van het 
Stappenplan Energie dat de overgang van 
de energiesector in de hele EU technisch en 
economisch haalbaar is en op lange termijn 
minder kostelijk kan zijn dan het 
voortzetten van het huidige beleid, op 
basis van bepaalde veronderstellingen;

6. is ingenomen met de conclusies van het 
Stappenplan Energie dat het koolstofarm 
maken van de energiesector in de hele EU 
technisch en economisch haalbaar is en op 
lange termijn minder kostelijk is dan het 
voortzetten van het status-quoscenario;

Or. en

Amendement 107
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie dat de overgang van de 
energiesector in de hele EU technisch en 
economisch haalbaar is en op lange termijn 
minder kostelijk kan zijn dan het 
voortzetten van het huidige beleid, op basis 
van bepaalde veronderstellingen;

6. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie dat de overgang van de 
energiesector in de hele EU technisch en 
economisch haalbaar is en, volgens de 
eigen analyses van de Commissie, op 
lange termijn minder kostelijk is dan het 
voortzetten van het huidige beleid;

Or. en

Amendement 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie dat de overgang van de
energiesector in de hele EU technisch en 
economisch haalbaar is en op lange termijn 
minder kostelijk kan zijn dan het 
voortzetten van het huidige beleid, op basis 
van bepaalde veronderstellingen;

6. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie dat de overgang naar een 
duurzame energiesector in de hele EU 
technisch en economisch haalbaar is en op 
lange termijn minder kostelijk zal zijn dan 
het voortzetten van het huidige beleid;

Or. en

Amendement 109
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de conclusies van het 
Stappenplan Energie dat de overgang van 
de energiesector in de hele EU technisch en 
economisch haalbaar is en op lange termijn 
minder kostelijk kan zijn dan het 
voortzetten van het huidige beleid, op basis 
van bepaalde veronderstellingen;

6. neemt nota van de conclusies van het 
Stappenplan Energie dat de overgang van 
de energiesector in de hele EU technisch en 
economisch haalbaar zou zijn en op lange 
termijn minder kostelijk zou kunnen zijn 
dan het voortzetten van het huidige beleid, 
op basis van bepaalde veronderstellingen;

Or. de

Amendement 110
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

betreurt dat de Commissie geen scenario 
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met een groot aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen en een hoge mate van 
energie-efficiëntie heeft geanalyseerd in 
het Stappenplan Energie 2050; verzoekt 
de Commissie om zulk scenario te 
analyseren voor de periode tot 2030;

Or. en

Amendement 111
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om een 
sociaal stappenplan voor te stellen op 
basis van waardig werk en rechtvaardige 
overgangsbeginselen, dat door de 
Europese instellingen en de lidstaten als 
richtsnoer kan worden gebruikt om de 
mogelijke sociale impact van de 
beleidskeuzes voor energie op de 
werkgelegenheid en op gezinnen met een 
laag inkomen in te schatten; acht het 
voorts belangrijk dat bij de volgende 
strategische toetsing van het energiebeleid 
ook wordt ingegaan op de sociale 
dimensie en een overzicht wordt gegeven 
van de debatten en overeenkomsten in de 
lidstaten tussen de overheid en de sociale 
partners over hoe rechtvaardige 
overgangsbeginselen zijn toegepast;

Or. en

Amendement 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat de doelstellingen 
voor 2050 nooit zullen worden bereikt 
tenzij de EU haar verantwoordelijkheid 
neemt en een sleutelrol gaat spelen in de 
overgang; met name voor enorme 
projecten, zoals off-shorewindenergie in 
de Noordzee, en voor 
grensoverschrijdende infrastructuur die 
verschillende of alle lidstaten aanbelangt, 
dient de EU prioritaire projecten vast te 
leggen en als belangrijke investeerder op 
te treden, om er zo voor te zorgen dat de 
privé-investeringen voldoende opbrengen;

Or. en

Amendement 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is het eens met de Commissie dat de 
technologische onzekerheden niet voor 
2050 zullen verdwijnen en beveelt daarom 
aan om flexibiliteit centraal te stellen in 
de strategie; verzoekt de Commissie 
daarom om lock-ineffecten te vermijden 
en om een kader voor te stellen voor 2030 
dat gebaseerd is op een enkel streefcijfer 
voor de CO2-emissiereductie;

Or. en
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Amendement 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is het evenwel eens met de 
Commissie dat het optreden van de EU 
gebaseerd is op de veronderstelling dat er 
mondiale klimaatmaatregelen worden 
getroffen en dat het niet los van de rest 
van de wereld uitgewerkt mag worden, 
maar dat er rekening moet worden 
gehouden met internationale 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld wanneer het 
gaat om koolstoflekkage en schadelijke 
gevolgen voor het concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is het evenwel eens met de 
Commissie dat het optreden van de EU 
gebaseerd is op de veronderstelling dat er 
mondiale klimaatmaatregelen worden 
getroffen en dat het niet los van de rest 
van de wereld uitgewerkt mag worden, 
maar dat er rekening moet worden 
gehouden met internationale 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld wanneer het 
gaat om koolstoflekkage en schadelijke 
gevolgen voor het concurrentievermogen;

Or. en
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Amendement 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt dat de Commissie geen 
scenario heeft voorgelegd gebaseerd op 
een hoge mate van energie-efficiëntie en 
een groot aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen, waaruit bijzonder 
positieve resultaten naar voren gekomen 
zouden zijn vanwege de synergieën tussen 
beide aspecten; verzoekt de Commissie om 
zulk scenario te analyseren voor de 
periode tot 2050;

Or. en

Amendement 117
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt dat de Commissie geen 
scenario heeft voorgelegd gebaseerd op 
zowel een hoge mate van energie-
efficiëntie als een groot aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen en wijst 
daarbij op de noodzaak van synergieën 
tussen hernieuwbare energiebronnen en 
energie-efficiëntie; verzoekt de Commissie 
om zulk scenario op te nemen bij het 
opstellen van de modellen;

Or. en
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Amendement 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat de omvorming van de 
energiesector gebaseerd moet zijn op het 
beginsel van samenhang met het 
milieubeleid van de EU, zoals de 
doelstellingen van het 6e

milieuactieprogramma voor het beperken 
van de verontreiniging van de 
buitenlucht;

Or. en

Amendement 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt dat mensen centraal 
moeten staan in de omvorming van het 
energielandschap; is daarom ingenomen 
met het feit dat de sociale dimensie werd 
meegenomen in het Stappenplan Energie; 
dringt er bij de Commissie op aan om deze 
materie nader te bestuderen en 
maatregelen voor te stellen om het 
onderwijs en de herscholing aan te passen 
om hooggekwalificeerde arbeidskrachten 
af te leveren en de werkgelegenheid te 
stimuleren; verzoekt om de kosten en 
baten voor de consument te onderzoeken 
en om daarbij bijzondere aandacht te 
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besteden aan energiearmoede en het 
beschermen van gezinnen met een laag 
inkomen, die het zwaarst getroffen 
worden door hogere energieprijzen; 
benadrukt dat alle consumenten en 
prosumenten moeten worden betrokken 
bij de sociale dialoog en dat er 
bewustmakingscampagnes moeten 
worden uitgevoerd om de nodige 
gedragswijzigingen tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 120
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie om meer 
informatie te verstrekken over de impact 
van de overgang naar een duurzaam 
energiesysteem op de werkgelegenheid in 
verschillende energie-, industrie- en 
dienstensectoren en om de gevolgen van 
het Stappenplan Energie te bespreken met 
de comités voor sociale dialoog die daar 
het meeste belang bij hebben; verzoekt de 
Commissie voorts om samen met de 
sociale partners concrete mechanismen 
uit te werken om sectoren en werknemers 
die met de overgang worden 
geconfronteerd te helpen en om tegen 
eind 2013 verslag uit te brengen over deze 
gesprekken aan het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. erkent dat het toenemende belang 
van elektriciteit in de toekomstige 
energiemix betekent dat alle manieren om 
elektriciteit te produceren op een 
koolstofarme manier (efficiënte conversie, 
hernieuwbare energiebronnen, CCS en 
kernenergie) zullen moeten worden 
aangewend als we de 
klimaatdoelstellingen willen bereiken 
zonder de continuïteit van de 
energievoorziening en het 
concurrentievermogen in het gedrang te 
brengen;

Or. en

Amendement 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt dat bij de beoordeling 
van de kosten en baten van verschillende 
scenario's voor de omvorming van het 
energiesysteem ook moet worden gekeken 
naar de kosten en baten voor andere 
sectoren, zoals een daling van het aantal 
chronische hart- en vaatziekten en 
ademhalingsaandoeningen ten gevolge 
van een afname van de 
luchtverontreiniging;

Or. en
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Amendement 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. benadrukt dat het verzekeren 
van een volledig ontwikkelde, 
grensoverschrijdende energie-
infrastructuur en een informatie-
uitwisselingsmechanisme in de Unie 
absolute voorwaarden zijn voor het 
welslagen van het stappenplan; wijst 
daarom op de noodzaak van een 
duidelijke coördinatie van het beleid van 
de lidstaten en van gezamenlijke 
maatregelen, solidariteit en transparantie 
op het vlak van extern energiebeleid, 
energiezekerheid en nieuwe investeringen 
in energie-infrastructuur;

Or. en

Amendement 124
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent de conclusies van het 
Stappenplan Energie 2050 dat er 
gelijkenissen zijn tussen de acties die 
genomen moeten worden in de 
geanalyseerde scenario's om het 
energiesysteem van de EU om te vormen, 
ongeacht de specifieke weg die werd 

7. neemt nota van de conclusies van het 
Stappenplan Energie 2050 dat er 
gelijkenissen zijn tussen de acties die 
genomen moeten worden in de 
geanalyseerde scenario's om het 
energiesysteem van de EU om te vormen; 
steunt de conclusie van de Commissie dat 
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gekozen om tegen 2050 een koolstofarm
energiesysteem te verwezenlijken; gelooft 
dat hernieuwbare energie, energie-
efficiëntie en energie-infrastructuur "no 
regrets" opties zijn;

hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie de twee belangrijkste "no 
regret"-opties zijn; betreurt echter ten 
zeerste dat de Commissie niet heeft 
gekeken naar een gecombineerd scenario 
met "een groot aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen en een hoge mate van 
energie-efficiëntie", dat zou bijdragen tot 
de beperking van de energie-invoer en zou 
voldoen aan de EU-klimaatdoelstellingen 
op lange termijn; is de mening toegedaan 
dat er een keuze moet worden gemaakt ten 
aanzien van welke weg men wil inslaan 
om de nodige investeringszekerheid te 
verzekeren; is groot voorstander van een 
duurzaam en zeker energiesysteem dat de 
voordelen van scenario 2 (een hoge mate 
van energie-efficiëntie) combineert met 
die van scenario 4 (een groot aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen);

Or. en

Amendement 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten 
worden in de geanalyseerde scenario's om 
het energiesysteem van de EU om te 
vormen, ongeacht de specifieke weg die 
werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te 
verwezenlijken; gelooft dat hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie en energie-
infrastructuur "no regrets" opties zijn;

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten 
worden in de geanalyseerde scenario's om 
het energiesysteem van de EU om te 
vormen, ongeacht de specifieke weg die 
werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te 
verwezenlijken; gelooft dat hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie en energie-
infrastructuur "no regrets" opties zijn, 
hoewel de manier waarop en de mate 
waarin zij worden nagestreefd grote 
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gevolgen kunnen hebben voor de lidstaten 
en de consumenten door de hoge kosten 
die eraan verbonden zijn, waarmee 
rekening moet worden gehouden;

Or. en

Amendement 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent de conclusies van het 
Stappenplan Energie 2050 dat er 
gelijkenissen zijn tussen de acties die 
genomen moeten worden in de 
geanalyseerde scenario's om het 
energiesysteem van de EU om te vormen, 
ongeacht de specifieke weg die werd 
gekozen om tegen 2050 een koolstofarm 
energiesysteem te verwezenlijken; gelooft 
dat hernieuwbare energie, energie-
efficiëntie en energie-infrastructuur "no 
regrets" opties zijn;

7. is ingenomen met de conclusies van het 
Stappenplan Energie 2050 dat een groter 
aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen, meer energie-efficiëntie 
en energie-infrastructuur de "no regrets" 
acties zijn die genomen moeten worden in 
alle geanalyseerde scenario's om het 
energiesysteem van de EU om te vormen, 
ongeacht de specifieke weg die werd 
gekozen om tegen 2050 een koolstofarm 
energiesysteem te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten 

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten 
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worden in de geanalyseerde scenario's om 
het energiesysteem van de EU om te 
vormen, ongeacht de specifieke weg die 
werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te 
verwezenlijken; gelooft dat hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie en energie-
infrastructuur "no regrets" opties zijn;

worden in de geanalyseerde scenario's om 
het energiesysteem van de EU om te 
vormen, ongeacht de specifieke weg die 
werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te 
verwezenlijken; gelooft dat hoewel 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie 
en energie-infrastructuur "no regrets" 
opties zijn, de manier waarop en de mate 
waarin zij worden nagestreefd grote 
kosten met zich kunnen brengen waarmee 
rekening moet worden gehouden;

Or. en

Amendement 128
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten 
worden in de geanalyseerde scenario's om 
het energiesysteem van de EU om te 
vormen, ongeacht de specifieke weg die 
werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te 
verwezenlijken; gelooft dat hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie en energie-
infrastructuur "no regrets" opties zijn;

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten
worden in de geanalyseerde scenario's om 
het energiesysteem van de EU om te 
vormen, ongeacht de specifieke weg die 
werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te 
verwezenlijken; gelooft dat hernieuwbare 
energie, slimme netten en energie-
efficiëntie "no regrets" opties zijn, voor 
zover zij marktgestuurd zijn;

Or. sl

Amendement 129
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7



AM\913063NL.doc 81/162 PE496.406v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten 
worden in de geanalyseerde scenario's om 
het energiesysteem van de EU om te 
vormen, ongeacht de specifieke weg die 
werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te 
verwezenlijken; gelooft dat hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie en energie-
infrastructuur "no regrets" opties zijn;

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten 
worden in de geanalyseerde scenario's om 
het energiesysteem van de EU om te 
vormen, ongeacht de specifieke weg die 
werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te 
verwezenlijken; gelooft dat hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie en energie-
infrastructuur "no regrets" opties zijn, 
maar beseft dat hieraan aanzienlijke 
kosten verbonden zijn;

Or. de

Amendement 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten 
worden in de geanalyseerde scenario's om 
het energiesysteem van de EU om te 
vormen, ongeacht de specifieke weg die 
werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te 
verwezenlijken; gelooft dat hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie en energie-
infrastructuur "no regrets" opties zijn;

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten 
worden in de geanalyseerde scenario's om 
het verouderende energiesysteem en de 
verouderende energie-infrastructuur van 
de EU om te vormen, ongeacht de 
specifieke weg die werd gekozen om tegen 
2050 een geoptimaliseerd koolstofarm 
energiesysteem te verwezenlijken; gelooft 
dat hernieuwbare energie, energie-
efficiëntie en energie-infrastructuur "no 
regrets" opties zijn;

Or. en
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Amendement 131
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten 
worden in de geanalyseerde scenario's om 
het energiesysteem van de EU om te 
vormen, ongeacht de specifieke weg die 
werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te 
verwezenlijken; gelooft dat hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie en energie-
infrastructuur "no regrets" opties zijn;

7. erkent de conclusies van het Stappenplan 
Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn 
tussen de acties die genomen moeten 
worden in de geanalyseerde scenario's om 
het energiesysteem van de EU om te 
vormen, ongeacht de specifieke weg die 
werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te 
verwezenlijken; gelooft dat binnenlandse 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie 
en energie-infrastructuur "no regrets" 
opties zijn;

Or. en

Amendement 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is
dat de Commissie een effectbeoordeling 
van de voorgestelde oplossingen, ook met 
betrekking tot de afzonderlijke lidstaten, 
uitvoert en presenteert, voordat de 
Europese Unie verplichtingen aangaat op 
het gebied van het energie- en 
klimaatbeleid na 2020.Toepassing van 
deze benadering waarborgt een juiste 
beoordeling van de voorgestelde 
oplossingen voor de afzonderlijke 
lidstaten van de Europese Unie;
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Or.pl

Amendement 133
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat de financiële 
crisis moet worden aangegrepen om ons 
maatschappelijk ontwikkelingsmodel om 
te vormen tot een in hoge mate energie-
efficiënte, volledig op hernieuwbare 
energie gebaseerde en klimaatbestendige 
economie; benadrukt dat de Commissie 
voorstellen moet indienen voor een 
energie- en klimaatpakket voor de periode 
tot 2030 op basis van de huidige drie 
pijlers: broeikasgassen, hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt om het beginsel van 
"energie voor allen" toe te passen en wijst 
er daarom op dat er bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan gezinnen met 
een laag inkomen, voor wie de omvorming 
van het energiesysteem een uitdaging 
wordt als de energieprijzen zullen stijgen, 
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zoals wordt voorspeld; is van mening dat 
er op EU-, nationaal en lokaal niveau 
specifieke maatregelen moeten worden 
vastgesteld om energiearmoede te 
vermijden.

Or. en

Amendement 135
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat aanvaarding van de 
strategie voor decarbonisatie zonder 
rekening te houden met de situatie van 
een deel van de lidstaten kan leiden tot 
een dramatische toename van het 
verschijnsel energiearmoede, die optreedt 
wanneer energie-uitgaven meer dan 10% 
van de huishoudbudgetten uitmaken;

Or.pl

Amendement 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. herinnert aan de onzekerheid die 
voortkomtuit de toepassing van een 
beperkt aantal analytische instrumenten, 
inclusief econometrische instrumenten die 
reiken tot 2050, omdat de lidstaten geen 
inzicht hebben in de exacte werking van 
de econometrische modellen (bijvoorbeeld 
het PRIMES-model).Bij een dergelijk 
lange programmeringsperiode moeten de 
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algemene beperkingen van de modellen in 
aanmerking worden genomen, daar de 
toepassing van verschillende 
prognosemodellen bijzonder 
uiteenlopende resultaten kan opleveren; 
benadrukt dat bij het opstellen van de 
analyse van de invloed van de 
maatregelen uit de mededelingen 
betreffende de koolstofarme economie tot 
2050 de Commissie zich voortdurend 
bedient van hetzelfde, weinig gevarieerde 
instrumentarium, terwijl de lidstaten dit in 
de praktijk niet exact kunnen controleren;

Or.pl

Amendement 137
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter
aandeel van hernieuwbare energie in de 
energiemix van de EU van ongeveer 30 % 
van het bruto-eindverbruik van energie in 
2030;

8. erkent dat een absolute voorwaarde voor
een duurzamer energiesysteem een 
aanzienlijk groter aandeel van 
hernieuwbare energie in het 
energieverbruik van de EU na 2020, en 
ook in 2030, is merkt evenwel op dat geen 
enkele van de scenario's die door de 
Commissie werden onderzocht in haar 
mededeling, gebaseerd is op een 
combinatie van een hoger aandeel van 
hernieuwbare energie en maatregelen voor 
meer energie-efficiëntie, waardoor de EU 
tegen 2050 op een nagenoeg volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde 
economie zou kunnen overstappen;
verzoekt, aangezien het vertrouwen van de 
investeerders gewekt moet worden, om in 
een beleidskader voor energie en 
klimaatverandering voor 2030 ambitieuze 
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streefcijfers voor hernieuwbare energie, 
energiebesparing en de terugdringing van 
de uitstoot van broeikasgassen op te 
nemen;

Or. en

Amendement 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter
aandeel van hernieuwbare energie in de 
energiemix van de EU van ongeveer 30 % 
van het bruto-eindverbruik van energie in 
2030;

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; benadrukt dat een aandeel van
hernieuwbare energie van 45% in het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030 
haalbaar is, bijvoorbeeld door de nadruk 
te leggen op energie-efficiëntie en door de 
juiste streefcijfers te bepalen, wat 
investeerders in de energiesector de 
nodige zekerheid zou bieden;

Or. en

Amendement 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een toekomstig energiesysteem een 
aanzienlijk groter aandeel van 
hernieuwbare energie na 2020 is; erkent 
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sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030;

verder dat alle scenario's om de sector 
koolstofarm te maken die in de mededeling 
van de Commissie werden onderzocht, 
uitgaan van een groter aandeel van 
hernieuwbare energie in de energiemix van 
de EU van ongeveer 30 % van het bruto-
eindverbruik van energie in 2030, 
waardoor het aandeel van hernieuwbare 
energie in 2050 meer dan 55% zou 
bedragen; wijst erop dat een groter 
aandeel van hernieuwbare energie van 
45% in 2030 haalbaar is als er vroeg 
geïnvesteerd wordt in energie-efficiëntie 
en er voldoende rekening wordt gehouden 
met hernieuwbare verwarmings- en 
koeltechnologieën;

Or. en

Amendement 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030;

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030; is 
van oordeel dat het streven naar een beter 
energie-efficiëntiebeleid gepaard moet 
gaan met een sterke gerichtheid op de 
gehele vraag- en aanbodketen voor 
energie, met inbegrip van de 
transformatie, transmissie, distributie en 
voorziening, naast het industrieel en 
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huishoudelijk verbruik en het verbruik in 
de bouw;

Or. en

Amendement 141
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter 
aandeel van hernieuwbare energie in de 
energiemix van de EU van ongeveer 30 % 
van het bruto-eindverbruik van energie in 
2030;

8. erkent dat een absolute voorwaarde voor
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie in het 
bruto-eindverbruik van energie van de EU 
na 2020 is; erkent dat uitgaan van een 
groter aandeel van hernieuwbare energie in 
de energiemix van de EU van minstens 30 
% van het bruto-eindverbruik van energie 
in 2030 de energiesector de nodige 
investeringszekerheid zou verschaffen en 
tegelijkertijd aanzienlijke macro-
economische voordelen mogelijk zou 
maken;

Or. en

Amendement 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
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sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter
aandeel van hernieuwbare energie in de 
energiemix van de EU van ongeveer 30 % 
van het bruto-eindverbruik van energie in 
2030;

sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter
aandeel van hernieuwbare energie in de 
energiemix van de EU van ongeveer 30 % 
van het bruto-eindverbruik van energie in 
2030; gaat er evenwel van uit dat er geen 
verdere bindende streefcijfers zullen 
worden goedgekeurd voor er mondiale 
overeenstemming is bereikt over de 
emissiereducties of er tegelijkertijd 
maatregelen worden getroffen door 
andere economische grootmachten;

Or. en

Amendement 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030;

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030; 
benadrukt evenwel dat alle koolstofarme 
manieren waarop elektriciteit wordt 
opgewekt, belangrijk zijn om de 
klimaatdoelstellingen en de doelstellingen 
voor een koolstofarme economie te 
verwezenlijken zonder de continuïteit van 
de energievoorziening en het 
concurrentievermogen op de helling te 
plaatsen;
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Or. en

Amendement 144
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030;

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030;
merkt op dat bij hernieuwbare energie 
rekening moet worden gehouden met de 
invloed van hernieuwbare 
energiebronnen op de stijging van de 
energieprijzen en de situatie van de 
energie-intensieve industrie in de hele 
Europese Unie;

Or.pl

Amendement 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
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mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030;

mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030; 
wijst erop dat het Stappenplan Energie 
2050 geen scenario bevat voor een groot 
aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen en een hoge mate van 
energie-efficiëntie dat een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de 
energiemix van de EU zou kunnen 
behelzen;

Or. en

Amendement 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030;

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is, maar benadrukt tegelijkertijd dat 
hernieuwbare energie alleen niet volstaat 
om over te stappen op een koolstofarme 
economie en gecombineerd moet worden 
met alternatieve energiebronnen; erkent 
verder dat alle scenario's om de sector 
koolstofarm te maken die in de mededeling 
van de Commissie werden onderzocht, 
uitgaan van een groter aandeel van 
hernieuwbare energie in de energiemix van 
de EU van ongeveer 30 % van het bruto-
eindverbruik van energie in 2030;

Or. en
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Amendement 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030;

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de gemiddelde 
energiemix van de gehele EU van 
ongeveer 30 % van het bruto-eindverbruik 
van energie in 2030;

Or. en

Amendement 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van hernieuwbare energie na 2020 
is; erkent verder dat alle scenario's om de 
sector koolstofarm te maken die in de 
mededeling van de Commissie werden 
onderzocht, uitgaan van een groter aandeel 
van hernieuwbare energie in de energiemix 
van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030;

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van 
een duurzamer energiesysteem een groter 
aandeel van rijpe hernieuwbare 
energiebronnen na 2020 is; erkent verder 
dat alle scenario's om de sector 
koolstofarm te maken die in de mededeling 
van de Commissie werden onderzocht, 
uitgaan van een groter aandeel van 
hernieuwbare energie in de energiemix van 
de EU van ongeveer 30 % van het bruto-
eindverbruik van energie in 2030;
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Or. en

Amendement 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. erkent de toegenomen 
wisselwerking tussen gecentraliseerde, 
grootschalige systemen en 
gedecentraliseerde systemen; wijst er 
voorts op dat het nodig is om een 
samenhangende strategie te ontwikkelen 
voor het bevorderen en vergemakkelijken 
van het gebruik van kleinschalige 
energiegeneratoren;

Or. en

Amendement 150
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 2 bis (nieuw) (na paragraaf 8)

Ontwerpresolutie Amendement

Energie-efficiëntie

Or. en

Amendement 151
Romana Jordan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; Beveelt in dit 
opzicht aan dat energie-efficiëntie wordt 
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050;

Or. sl

Amendement 152
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; beveelt, in dit 
opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

9. benadrukt dat decentrale opwekking en
een verbeterde energie-efficiëntie en 
energiebesparingen een essentiële rol 
zullen spelen in de omvorming van het 
energiesysteem en dat het behalen van de 
doelstellingen van 2020 een belangrijke 
basis vormen voor verdere vooruitgang 
tegen 2050; vraagt de Commissie om 
decentrale opwekking nadrukkelijk mee te 
nemen in ramingen voor de toekomst; 
vraagt de Commissie voorts om financiële 
en technische hindernissen die de groei 
van decentrale opwekking in de lidstaten 
belemmert helder in kaart te brengen;
beveelt, in dit opzicht, aan dat decentrale 
opwekking en energie-efficiëntie worden
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

Or. nl



AM\913063NL.doc 95/162 PE496.406v01-00

NL

Amendement 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; beveelt, in dit 
opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt 
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een absolute voorwaarde vormt voor 
verdere vooruitgang tegen 2050; beveelt, in 
dit opzicht, aan dat de lidstaten meer 
inspanningen leveren om de onlangs 
goedgekeurde Richtlijn Energie-
efficiëntie volledig toe te passen en zelfs 
nog meer te doen, en dat de Commissie 
een ambitieus beleidskader voorstelt voor 
energie-efficiëntie en -besparing, met 
inbegrip van streefcijfers voor 2030;

Or. en

Amendement 154
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormt voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; beveelt, in dit 
opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt 
opgenomen in de nationale 

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie een essentiële rol zal spelen in 
de omvorming van het energiesysteem en 
dat het behalen van de doelstellingen van 
2020 een belangrijke basis vormt voor 
verdere vooruitgang tegen 2050; beveelt de 
lidstaten en de Europese Commissie 
derhalve aan nationale concepten en 
stimuleringsbanken bij die omvorming te 
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onderwijscurricula in de lidstaten; betrekken en de uitwisseling van goede 
praktijken te steunen; beveelt, in dit 
opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt 
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

Or. de

Amendement 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; beveelt, in dit 
opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt 
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; wijst op het 
belang van gedecentraliseerde 
energieopwekking voor een hogere mate 
van energie-efficiëntie; beveelt aan dat 
energie-efficiëntie wordt opgenomen in de 
nationale onderwijscurricula in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een verbeterde energie- 9. benadrukt dat een verbeterde energie-
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efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; beveelt, in dit 
opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; stelt, in dit 
opzicht, voor om bindende streefcijfers 
voor energie-efficiëntie vast te leggen voor 
2030, 2040 en 2050; beveelt aan dat
bewustmakingscampagnes en energie-
efficiëntie worden opgenomen in de 
nationale onderwijscurricula in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; beveelt, in dit 
opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt 
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; beveelt, in dit 
opzicht, aan dat er een streefcijfer voor 
energie-efficiëntie voor 2030 wordt 
voorgesteld als onderdeel van het nieuwe 
klimaat- en energiepakket; 

Or. en

Amendement 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; beveelt, in dit 
opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt 
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een kernprioriteit vormt voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; beveelt, in dit 
opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt 
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

Or. en

Amendement 159
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een belangrijke basis vormen voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; beveelt, in dit
opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt 
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

9. benadrukt dat een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebesparingen een 
essentiële rol zullen spelen in de 
omvorming van het energiesysteem en dat 
het behalen van de doelstellingen van 2020 
een kernprioriteit vormt voor verdere 
vooruitgang tegen 2050; beveelt, in dit 
opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt 
opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

Or. en

Amendement 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt er daarom op aan om meer 
maatregelen inzake energie-efficiëntie te 
treffen waarmee het probleem van 
energiearmoede, dat in de Europese 
maatschappij vooral draait rond 
verwarming, wordt aangepakt; verzoekt 
tegelijkertijd om nationale wetgeving die 
in sommige lidstaten een belemmering 
vormt voor investeringen in energie-
efficiëntie en de optimalisatie van de 
productie en het gebruik van warmte 
(belastingen, overheidsopdrachten, 
prijzen voor verwarming, enz.) te 
analyseren en te herzien;

Or. en

Amendement 161
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat energie-efficiëntie en 
energiebesparingen de meest 
kosteneffectieve manieren zijn voor de EU 
om de overgang naar een nagenoeg 
volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde economie te verzekeren en 
tegelijkertijd de werkgelegenheid en 
innovatie te stimuleren en de invoer van 
fossiele en nucleaire brandstoffen en de 
algemene afhankelijkheid van ingevoerde 
energie te beperken; herinnert eraan dat 
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de EU momenteel ongeveer 4% van haar 
bbp (488 miljard euro in 2011) uitgeeft 
aan de invoer van energie uit derde 
landen; wijst erop dat een snelle 
paradigmaverschuiving in de richting van 
hernieuwbare energie en 
energiebesparingen de overdracht van 
rijkdom van de EU naar producenten van 
minerale olie, aardgas, steenkool en 
nucleaire brandstoffen buiten de EU 
aanzienlijk zal beperken, waardoor de 
Europese economie beter bestand wordt 
tegen hoge energieprijzen en 
schommelingen van de 
energievoorziening en -prijzen; beveelt 
aan dat de lidstaten energie-
efficiëntiedoelstellingen opnemen in meer 
beleidsdomeinen en dat zij een 
systematische analyse van de potentiële 
energiebesparingen in belangrijke 
sectoren, zoals gebouwen en vervoer, 
uitvoeren; wijst erop dat het meest 
veelbelovende actieterrein in deze context 
de renovatie van bestaande gebouwen 
betreft, waardoor het mondiale 
energieverbruik in deze sector tegen 2050 
met 80% zou kunnen worden ingeperkt;

Or. en

Amendement 162
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat uit alle scenario's 
voor een koolstofarme economie blijkt dat 
energie-efficiëntie een bepalende factor is 
voor de overgang naar een koolstofarme 
economie en benadrukt dat energie-
efficiëntie een essentiële rol speelt in de 
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groei en het concurrentievermogen van de 
EU; wijst erop dat de energie-
efficiëntiedoelstelling voor 2020 
verwezenlijkt moet worden en er nieuwe 
tussentijdse streefcijfers voor 2030 moeten 
worden vastgelegd om de doelstellingen 
om tegen 2050 over te stappen op een 
koolstofarme economie te kunnen 
verwezenlijken; is van oordeel dat een 
beter energie-efficiëntiebeleid gepaard 
moet gaan met een sterke gerichtheid op 
de gehele vraag- en aanbodketen voor 
energie, met inbegrip van de 
transformatie, transmissie, distributie en 
voorziening, naast het industrieel en 
huishoudelijk verbruik en het verbruik in 
de bouw;

Or. en

Amendement 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat op Europees, 
nationaal en plaatselijk niveau een 
geïntegreerde benadering moet worden 
toegepast waarin potentiële besparingen 
bij de energievoorziening en bij de 
eindgebruikers worden meegenomen; is 
van mening dat de overgang naar een 
koolstofarme economie meer aandacht 
voor het koolstofarm maken van 
verwarmings- en koelsystemen vereist;

Or. en
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Amendement 164
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. beveelt aan dat de lidstaten energie-
efficiëntiedoelstellingen opnemen in meer 
beleidsdomeinen en dat zij een 
systematische analyse van de potentiële 
energiebesparingen in belangrijke 
sectoren, zoals gebouwen en vervoer, 
uitvoeren; wijst erop dat het meest 
veelbelovende actieterrein in deze context 
de renovatie van bestaande gebouwen 
betreft, waardoor het mondiale 
energieverbruik in deze sector tegen 2050 
met 80% zou kunnen worden ingeperkt; 
herinnert eraan dat alle nieuwe gebouwen 
tegen 2020 bijna-energieneutrale 
gebouwen zouden moeten zijn; roept 
voorts op om de maatregelen op het vlak 
van ecologisch ontwerp en een 
energiekeur te versterken en snel goed te 
keuren en uit te voeren;

Or. en

Amendement 165
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. wijst erop dat er bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het 
vergroten van het begrip bij de bevolking 
en het bekwaamheidsniveau van alle 
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beroepsspelers die in welke fase ook 
(beoordeling van de bestaande 
energieprestaties, ontwerp en uitvoering 
van energie-efficiëntieoplossingen, 
energie-efficiënte exploitatie en 
onderhoud) bij de uitvoering van 
maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie betrokken zijn;

Or. en

Amendement 166
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. benadrukt dat het van essentieel 
belang is dat er meer aandacht uitgaat 
naar het gebruik van energie om de 
omvorming van het energiesysteem in de 
praktijk te brengen; wijst erop dat het 
beheer van de vraagzijde een hogere 
prioriteit moet krijgen, om ervoor te 
zorgen dat er technologieën en systemen 
worden gebruikt aan de zijde van de 
eindgebruiker die het mogelijk maken om 
het energiesysteem op een voor de 
maatschappij betaalbare en duurzame 
manier om te vormen; 

Or. en

Amendement 167
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10



PE496.406v01-00 104/162 AM\913063NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen 
van hernieuwbare energie in de hele EU 
te integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van modernisering van de bestaande en 
opbouw van een nieuwe energie-
infrastructuur, onder andere door het 
creëren van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om onder 
andere de toegang tot koolstofarme 
energiebronnen te vergroten, waaronder 
de toegang tot hernieuwbare 
energiebronnen die zich in de EU nog in 
de planningsfase bevindt; benadrukt 
bovendien de dringende noodzaak voor het 
inrichten van mechanismen die het de EU 
mogelijk maken infrastructuurprojecten 
van gemeenschappelijk belang te 
financieren;

Or.pl

Amendement 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen 
van hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur, met name slimme netten 
(met inbegrip van slimme meters) en een 
volledig geïntegreerde netwerkplanning om 
zoals onder andere nodig is gebleken alle
energiebronnen in de hele EU te 
integreren; herinnert eraan dat 
kostenoptimale beleidslijnen verschillen 
naargelang van de vraagpatronen, het 
potentiële aanbod, geografische 
eigenschappen en de economische context 
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gemeenschappelijk belang te financieren; op plaatselijk niveau; benadrukt 
bovendien de dringende noodzaak voor het 
inrichten van een stabiel en voorspelbaar 
regelgevingskader en mechanismen die het 
de EU mogelijk maken 
infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

Or. en

Amendement 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van slimme en flexibele energie-
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten, flexibele, emissiearme 
reservecapaciteit voor het opwekken van 
energie en slimme meters − en een 
volledig geïntegreerde netwerkplanning om 
zoals onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen om marktmechanismen 
voor de gehele EU in het leven te roepen 
om de toepassing van flexibele 
reservecapaciteit voor het opwekken van 
energie te bevorderen en het de EU 
mogelijk te maken infrastructuurprojecten 
van gemeenschappelijk belang te 
financieren;

Or. en
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Amendement 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen 
van hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde Europees netsysteem om 
onder andere de snel toenemende bronnen 
van hernieuwbare energie in de hele EU en 
het nieuwe gebruik en de nieuwe opslag 
van elektriciteit (bijvoorbeeld voor 
elektrische voertuigen) te integreren; 
benadrukt bovendien de dringende 
noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren, 
in overeenstemming met de richtsnoeren 
voor de energie-infrastructuur en de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

Or. en

Amendement 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
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geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

geïntegreerde netwerkplanning om de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren om de integratie van 
afzonderlijke micro-opwekkingseenheden 
mogelijk te maken en burgers de 
mogelijkheid te bieden om overschotten 
terug in het net in te voeren; benadrukt 
bovendien de dringende noodzaak voor het 
inrichten van mechanismen die het de EU 
mogelijk maken infrastructuurprojecten 
van gemeenschappelijk belang te 
financieren;

Or. en

Amendement 172
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken overeenkomstig duidelijke en 
transparante criteria
infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren
zonder concurrentieverstoringen te 
veroorzaken;

Or. de



PE496.406v01-00 108/162 AM\913063NL.doc

NL

Amendement 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en programma's om in te spelen op 
de vraag, die toegespitst zijn op 
energiebesparingen en voordelen voor de 
consument − en een volledig geïntegreerde 
netwerkplanning om zoals onder andere 
nodig is gebleken de plaatselijke en meer 
afgelegen bronnen van hernieuwbare 
energie in de hele EU te integreren; 
benadrukt bovendien de dringende 
noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

Or. en

Amendement 174
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU en 
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integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

nieuwe vormen van gebruik van 
elektriciteit (zoals elektrische voertuigen 
of hybride voertuigen die op het 
elektriciteitsnet moeten worden 
aangesloten) te integreren; benadrukt 
bovendien de dringende noodzaak voor het 
inrichten van mechanismen die het de EU 
mogelijk maken infrastructuurprojecten 
van gemeenschappelijk belang te 
financieren;

Or. en

Amendement 175
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met name slimme netten,
slimme meters, energieopslag en CO2-
infrastructuur (met inbegrip van zowel 
CCS als CCU) − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

Or. en

Amendement 176
Romana Jordan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme, flexibele en 
dynamische infrastructuur − met inbegrip 
van slimme netten, slimme meters en een 
deugdelijk reserve-energiesysteem − en 
een volledig geïntegreerde 
netwerkplanning om zoals onder andere 
nodig is gebleken de plaatselijke en meer 
afgelegen bronnen van hernieuwbare 
energie in de hele EU te integreren; 
benadrukt bovendien de dringende 
noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

Or. sl

Amendement 177
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters, 
informatiebeheersinstrumenten en 
"virtuele elektriciteitscentrales" − en een 
volledig geïntegreerde netwerkplanning om 
zoals onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
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gemeenschappelijk belang te financieren;

Or. en

Amendement 178
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
elektriciteits- en gasinfrastructuren − met 
inbegrip van slimme netten en slimme 
meters − en een volledig geïntegreerde 
netwerkplanning om zoals onder andere 
nodig is gebleken de plaatselijke en meer 
afgelegen bronnen van hernieuwbare 
energie in de hele EU te integreren; 
benadrukt bovendien de dringende 
noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

Or. en

Amendement 179
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 

10. beklemtoont de dringende noodzaak 
van nieuwe, slimme en flexibele 
infrastructuur − met inbegrip van slimme 
netten en slimme meters − en een volledig 
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geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te financieren;

geïntegreerde netwerkplanning om zoals 
onder andere nodig is gebleken de 
plaatselijke en meer afgelegen bronnen van 
hernieuwbare energie in de hele EU te 
integreren; benadrukt bovendien de 
dringende noodzaak voor het inrichten van 
mechanismen die het de EU mogelijk 
maken infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te 
cofinancieren;

Or. en

Motivering

Door te kiezen voor cofinanciering, en niet voor louter EU-financiering, zal dat hogere 
doeltreffendheid en duurzaamheid van de projecten garanderen

Amendement 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat er onmiddellijk 
maatregelen moeten worden getroffen om 
de continuïteit van de energievoorziening 
te waarborgen, de investeringszekerheid te 
verhogen en knelpunten te 
minimaliseren; vertragingen zullen niet 
alleen de kosten doen oplopen, maar ook 
de ontwikkeling van de nodige 
technologieën afremmen;

Or. en

Amendement 181
Vladko Todorov Panayotov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de EU om de integratie 
van de verwarmings- en koelsector in 
haar stappenplan naar een koolstofarm 
energiesysteem in 2050 te bevorderen;

Or. en

Amendement 182
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. vestigt de aandacht op het feit dat 
miljoenen EU-burgers kampen met 
energiearmoede en dringt er bij de 
Commissie op aan om meer inspanningen 
te leveren om over te stappen op een 
koolstofarme, energie-efficiënte economie 
via mechanismen aan zowel vraag- als 
aanbodzijde, door een algemene 
verandering in de mentaliteit ten aanzien 
van energieverbruik te bevorderen;

Or. en

Amendement 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst op het belang van een hoge 
mate van energie-efficiëntie voor de 
verwezenlijking van de streefcijfers voor 
energiezekerheid en 
broeikasgasemissiereducties en op de 
positieve effecten ervan op het 
concurrentievermogen van de EU, haar 
industriële leidersrol, de werkgelegenheid, 
de energieonafhankelijkheid en de 
energieprijzen; benadrukt dat het 
noodzakelijk is dat de energie-
efficiëntiedoelstelling van 20% tegen 2020 
bereikt wordt en dat er bindende 
tussentijdse streefcijfers worden 
vastgelegd voor 2030 en 2040 om tegen 
2050 een energie-efficiëntie van 40% te 
bereiken; beveelt aan om bij het 
bevorderen van de energie-efficiëntie alle 
onderdelen en belanghebbenden van de 
vraag- en aanbodketen te bekijken (zoals 
productie, transformatie, transmissie, 
distributie en verbruik op alle niveaus);

Or. en

Amendement 184
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de EU om de volledige 
integratie van de verwarmings- en 
koelsector in haar stappenplan naar een 
koolstofarm energiesysteem in 2050 te 
overwegen; merkt op dat deze sector 
vandaag ongeveer 45% van het bruto-
eindverbruik van energie in Europa 
vertegenwoordigt en dat een beter inzicht 
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in de belangrijke rol die verwarming en 
koeling spelen in de totstandbrenging van 
een koolstofarm energiesysteem 
noodzakelijk is; verzoekt de Commissie 
daarom om de nodige gegevens te 
verzamelen over de bronnen voor en het 
gebruik van verwarming en koeling en 
over de distributie van warmte aan de 
verschillende groepen eindgebruikers 
(zoals woningen, industrie, tertiaire 
sector);

Or. en

Amendement 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat om op de lange 
termijn een volledig koolstofarme EU-
elektriciteitsvoorziening te bereiken er 
nauwer moet worden samengewerkt met 
buurlanden en -regio's zoals Noorwegen, 
Zwitserland en het zuidelijke 
Middellandse Zeegebied; benadrukt dat 
Europa voordeel kan halen uit de 
ontwikkeling van de belangrijke bronnen 
van hernieuwbare energie die in die 
regio's aanwezig zijn, zowel om tegemoet 
te komen aan de plaatselijke vraag als om, 
via de ontwikkeling van onderlinge 
netverbindingen over grote afstanden, een 
beperkt percentage van de vraag in de EU 
op te vangen;

Or. en
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Amendement 186
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat een beter inzicht in de 
belangrijke rol die verwarming en koeling 
spelen in de totstandbrenging van een 
koolstofarm energiesysteem noodzakelijk 
is aangezien deze sector vandaag 
ongeveer 45% van het bruto-eindverbruik 
van energie in Europa vertegenwoordigt; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
meer financiering toe te wijzen aan 
plaatselijke energie-infrastructuur, zoals 
stadsverwarming en -koeling, die 
efficiënte, koolstofarme of koolstofvrije 
oplossingen kan aanreiken die de invoer 
en de uitwisseling/het vervoer van energie 
over heel de Europese Unie kunnen 
vervangen;

Or. en

Amendement 187
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. kan zich vinden in het standpunt 
uit het Stappenplan Energie 2050 dat er 
dringend actie moet worden ondernomen 
ten aanzien van welk beleidskader na 
2020 moet worden toegepast en moedigt 
de Europese Commissie ertoe aan om, op 
basis van het stappenplan en de 
daaropvolgende mededelingen over de 
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interne markt voor energie en 
hernieuwbare energie, een mededeling te 
publiceren over een samenhangend 
beleidskader voor 2030, en dat voor het 
einde van het huidige mandaat van de 
Europese Commissie en het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 188
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat op Europees, 
nationaal en plaatselijk niveau een 
geïntegreerde benadering moet worden 
toegepast waarin potentiële besparingen 
in de energievoorziening en bij de 
eindgebruikers worden meegenomen; is 
van mening dat de overgang naar een 
koolstofarme economie meer aandacht 
voor de verwarmings- en koelingssector 
vereist; stelt voorts dat plaatselijke 
belanghebbenden een sleutelrol moeten 
spelen in de uitvoering van een 
koolstofarme visie en in het bevorderen 
van een plaatselijke, geïntegreerde 
benadering tot energie;

Or. en

Amendement 189
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat er meer aandacht 
moet worden besteed aan het gebruik van 
energie om het energielandschap 
koolstofarm te maken; wijst er daarom op 
dat het beheer van de vraagzijde hogere 
prioriteit moet krijgen, om ervoor te 
zorgen dat er technologieën en systemen 
worden gebruikt aan de zijde van de 
eindgebruiker en het tegelijkertijd 
mogelijk te maken om het energiesysteem 
op een voor de maatschappij betaalbare 
en duurzame manier om te vormen; 

Or. en

Amendement 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat financiële capaciteit 
van de EU en van de lidstaten en een EU-
beleid voor begroting en investering 
noodzakelijke voorwaarden zijn om 
nieuwe energie-infrastructuur tot stand te 
brengen in Europa, waarbij rekening 
moet worden gehouden met zowel de 
kosten van de aanleg als met de kosten 
van de buitengebruikstelling van 
verouderde voorzieningen en van het 
milieu- en sociaal herstel van de regio's;

Or. en

Amendement 191
Vicky Ford, Giles Chichester
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat meer O&O naar 
energiegerelateerde onderwerpen, een 
gedragswijziging, beheer van de 
vraagzijde en verbeteringen van de 
energieopslag allemaal een aanzienlijke 
bijdrage kunnen leveren tot het 
koolstofarmer maken van de energiemix;

Or. en

Amendement 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat de EU over een 
strategie zou moeten beschikken voor de 
sector die het meeste energie verbruikt, 
namelijk verwarming en koeling, samen 
goed voor 40% van het primaire 
energieverbruik en 36% van de CO2-
emissies;

Or. en

Amendement 193
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. erkent dat de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie succesvol zijn 
gebleken en verzoekt de lidstaten om een 
stabiel beleid te voeren om hun 
doelstellingen voor 2020 te bereiken;

Or. en

Amendement 194
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. is het eens met de Commissie dat 
hernieuwbare verwarming en koeling van 
essentieel belang zijn voor de overgang 
naar een koolstofarme economie; vestigt 
evenwel de aandacht op de misleidende 
conclusie van het stappenplan, waarin de 
"elektrificering van verwarming" als een 
duidelijke oplossing voor de overgang 
naar een koolstofarme EU-economie naar 
voren wordt geschoven; merkt op dat vrij 
beschikbare oplossingen op het vlak van 
hernieuwbare energie (geothermische 
energie, biomassa, met inbegrip van 
biologisch afbreekbaar afval, 
zonnewarmte en hydro-/aerothermische 
energie) in combinatie met energie-
efficiëntiemaatregelen, zoals WKK en het 
gebruik van (industriële) afvalwarmte, de 
volledige vraag naar warmte tegen 2050 
op een meer kosteneffectieve manier 
koolstofarm kunnen maken en 
tegelijkertijd een oplossing kunnen bieden 
voor het probleem van energiearmoede, 
dat in de Europese maatschappij 
hoofdzakelijk draait rond verwarming;
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Or. en

Amendement 195
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. is het eens met de Commissie dat 
hernieuwbare verwarming en koeling van 
essentieel belang zijn voor de overgang 
naar een koolstofarme economie; vestigt 
evenwel de aandacht op de misleidende 
conclusie van het stappenplan, waarin de 
"elektrificering van verwarming" als een 
duidelijke oplossing voor de overgang 
naar een koolstofarme EU-economie naar 
voren wordt geschoven; merkt op dat vrij 
beschikbare oplossingen op het vlak van 
hernieuwbare energie (geothermische 
energie, biomassa, met inbegrip van 
biologisch afbreekbaar afval, 
zonnewarmte en hydro-/aerothermische 
energie) in combinatie met energie-
efficiëntiemaatregelen, zoals WKK en het 
gebruik van (industriële) afvalwarmte, de 
volledige vraag naar warmte tegen 2050 
op een meer kosteneffectieve manier 
koolstofarm kunnen maken en 
tegelijkertijd een oplossing kunnen bieden 
voor het probleem van energiearmoede, 
dat in de Europese maatschappij 
hoofdzakelijk draait rond verwarming;

Or. en

Amendement 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. erkent dat kernenergie momenteel 
gebruikt wordt als een belangrijke 
energiebron met weinig emissies; verzoekt 
de Commissie om te werken aan de betere 
aanvaarding van kernenergie door de 
bevolking, gebruik makend van de 
resultaten van de recente stresstests voor 
kerncentrales;

Or. en

Amendement 197
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. wijst erop dat plaatselijke 
belanghebbenden een belangrijke rol te 
spelen hebben in de uitvoering van een 
werkelijk geslaagde koolstofarme aanpak 
en in het bevorderen van een 
geïntegreerde benadering tot energie, 
waarin ook rekening wordt gehouden met 
mogelijke besparingen op het niveau van 
de energievoorziening en bij de 
eindgebruikers; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten daarom om de planning van 
plaatselijke verwarmings- en 
koelinfrastructuur die efficiënte, 
koolstofarme en koolstofvrije oplossingen 
kan aanreiken ter vervanging van 
(ingevoerde) fossiele brandstoffen te 
ondersteunen en er meer financiering 
voor vrij te maken;

Or. en
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Amendement 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. benadrukt dat het beheer 
van de vraagzijde hogere prioriteit moet 
krijgen, om ervoor te zorgen dat er 
technologieën en systemen worden 
gebruikt aan de zijde van de 
eindgebruiker die het mogelijk maken om 
de economie op een voor de maatschappij 
betaalbare en duurzame manier 
koolstofarm te maken; 

Or. en

Amendement 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Kopje 2 bis (nieuw) (na paragraaf 10)

Ontwerpresolutie Amendement

Energie-efficiëntie

Or. en

Amendement 200
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Kopje 2 bis (nieuw) (na paragraaf 11)
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Ontwerpresolutie Amendement

Energie-efficiëntie

Or. en

Amendement 201
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 sexies

Ontwerpresolutie Amendement

Energie-efficiëntie
10 sexies. benadrukt dat energie-
efficiëntie een essentiële rol speelt in de 
groei en het concurrentievermogen van de 
EU; wijst erop dat uit alle scenario's voor 
een koolstofarme economie blijkt dat 
energie-efficiëntie een bepalende factor is 
in de vlotte overgang naar een 
koolstofarme economie; is van oordeel dat 
het streven naar een beter energie-
efficiëntiebeleid gepaard moet gaan met 
een sterke gerichtheid op de gehele vraag-
en aanbodketen voor energie, met 
inbegrip van detransformatie, transmissie, 
distributie en voorziening, naast het 
industrieel en huishoudelijk verbruik en 
het verbruik in de bouw;

Or. en

Amendement 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 septies (nieuw) (na nieuw kopje "Energie-efficiëntie")
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Ontwerpresolutie Amendement

10 septies. benadrukt dat energie-
efficiëntie een bijzonder kosteneffectieve 
manier is voor Europa om zijn energie-, 
klimaatveranderings- en economische 
doelstellingen te verwezenlijken; 
herinnert aan het enorme potentieel van 
energie-efficiëntie om onze 
afhankelijkheid van ingevoerde energie te 
beperken en de economie weer op de rails 
te krijgen; erkent dat de verschuiving 
naar een energie-efficiëntere economie 
ook de verspreiding van innovatieve 
technologische oplossingen zou versnellen 
en het concurrentievermogen van de 
industrie in de Unie zou verbeteren, wat 
de economische groei zal stimuleren en 
banen van hoge kwaliteit zal scheppen in 
verschillende sectoren die met energie-
efficiëntie verband houden; is van oordeel 
dat het streven naar een beter energie-
efficiëntiebeleid gepaard moet gaan met 
een sterke gerichtheid op de gehele vraag-
en aanbodketen voor energie, met 
inbegrip van de transformatie, 
transmissie, distributie en voorziening, 
naast het industrieel en huishoudelijk 
verbruik en het verbruik in de bouw; 
beveelt aan dat de lidstaten energie-
efficiëntiedoelstellingen opnemen in meer 
beleidsdomeinen en dat zij een 
systematische analyse van de potentiële 
energiebesparingen in belangrijke 
sectoren, zoals gebouwen en vervoer, 
uitvoeren en degelijke stappenplannen 
uitwerken om dat potentieel aan te boren;

Or. en

Amendement 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 octies (nieuw) (na nieuw kopje "Energie-efficiëntie")

Ontwerpresolutie Amendement

10 octies. benadrukt dat de 
langetermijnstrategie van de EU inzake 
energie moet toegespitst zijn op het 
terugdringen van het energieverbruik in 
gebouwen; herinnert er in dat opzicht aan 
dat bestaande gebouwen in alle EU-
landen het meest veelbelovende 
actieterrein zijn omdat ze momenteel zo 
slecht presteren op het vlak van energie; 
herinnert eraan dat energiebesparende 
technologieën in deze sector goed 
ontwikkeld zijn en dat de meeste 
belemmeringen die dit enorme potentieel 
in de weg staan van niet-technische aard 
zijn; dringt er bij de lidstaten op aan om 
nationale stappenplannen uit te werken 
om dit potentieel aan te boren en om hun 
economie te voorzien van een passend 
rechtskader en financieel kader, met 
inbegrip van tussentijdse mijlpalen, en 
benadrukt dat het huidige renovatietempo 
moet worden opgedreven en dat de 
gemiddelde reikwijdte van de renovaties 
aanzienlijk moet worden uitgebreid opdat 
de EU haar energieverbruik in de 
bestaande gebouwen tegen 2050 met 80% 
kan verlagen in vergelijking met de 
niveaus van 2010;

Or. en

Amendement 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 nonies (nieuw) (na nieuw kopje "Energie-efficiëntie")
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Ontwerpresolutie Amendement

10 nonies. erkent dat de lidstaten in de 
recent aangenomen Richtlijn betreffende 
energie-efficiëntie gevraagd wordt om 
langetermijnstrategieën op te stellen voor 
de renovatie van de nationale openbare en 
private gebouwen; wijst erop dat het 
belangrijk is om een degelijk EU-kader te 
verschaffen dat de lidstaten kan helpen 
om deze langetermijnplannen zo 
ambitieus mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 205
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 decies (nieuw) (na nieuw kopje "Energie-efficiëntie")

Ontwerpresolutie Amendement

10 decies. Onderstreept dat nu investeren 
in energie-infrastructuur en duurzame 
technologieën duurdere investeringen op 
lange termijn en lock-in effecten 
voorkomt; benadrukt in deze context dat 
spoedige actie nodig is om te bepalen welk 
beleidskader nodig is na 2020; roept de 
Europese Commissie op om zo snel 
mogelijk te komen met een Mededeling 
over een coherent en stabiel 2030 policy 
framework;

Or. nl

Amendement 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst 
en efficiëntst zijn, rekening houdend met 
de specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn en erkent 
tegelijkertijd de noodzaak van een 
gedifferentieerde aanpak voor de 
verschillende lidstaten om na 2020 voort 
te werken; moedigt de lidstaten aan samen 
te werken om de efficiëntie van de 
uitbreiding van hernieuwbare energie te 
optimaliseren; beklemtoont in dit verband 
de belangrijke faciliterende rol van de 
Commissie; wijst erop dat hernieuwbare 
energie op lange termijn een centrale plaats 
zal gaan innemen in de energiemix van 
Europa, naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en meer 
concurrerend wordt; benadrukt dat de 
veranderende aard van hernieuwbare 
energie beleidswijzigingen vereist, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
voordelen van een overstap op 
hernieuwbare energie voor andere 
sectoren, zoals een afname van het aantal 
chronische ziekten doordat de 
luchtverontreiniging afneemt; legt er de 
nadruk op dat deze steunregelingen moeten 
worden voortgezet voor specifieke 
technologieën naarmate
voorzieningsketens concurrentiekrachtig 
worden en marktverstoringen met 
betrekking tot fossiele brandstoffen 
opgelost raken;

Or. en

Amendement 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten;
beklemtoont in dit verband de belangrijke
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten 
worden afgebouwd naarmate de 
technologieën en voorzieningsketens tot 
wasdom komen en markttekortkomingen 
opgelost raken;

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat meer investeringen 
daar worden gedaan waar ze het 
productiefst en efficiëntst zijn, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
lidstaten; benadrukt het belang van 
streefcijfers, aangezien het wettelijk 
bindende streefcijfer van 20% tegen 2020 
al succesvol is gebleken en waarschijnlijk 
in nagenoeg alle lidstaten overschreden 
zal worden; verzoekt daarom om een 
bindend streefcijfer van 45% voor 2030 en 
om ambitieuze indicatieve streefcijfers 
(70%) voor 2040 en (95%) voor 2050; 
wijst op de belangrijke rol die de EU moet 
spelen door dit proces te 
vergemakkelijken, te coördineren en 
financieel te ondersteunen en wijst erop 
dat hernieuwbare energie op lange termijn 
een centrale plaats zal gaan innemen in de 
energiemix van Europa, naarmate deze 
overschakelt van de technologische 
ontwikkeling naar massaproductie en 
verspreiding, zowel op kleine als op 
grotere schaal − waarbij plaatselijke en 
meer afgelegen hulpbronnen worden 
geïntegreerd − en van gesubsidieerd naar 
concurrerend; benadrukt dat de 
veranderende aard van hernieuwbare 
energie beleidswijzigingen vereist om tot 
een sterkere marktintegratie te komen;
wijst op het belang van stabiele 
regelgevingskaders, zowel op het niveau 
van de EU als op dat van de lidstaten, om 
investeringen te stimuleren; legt er de 
nadruk op dat de administratieve 
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procedures vereenvoudigd moeten worden
en stabiele en duurzame steunregelingen 
moeten worden uitgewerkt die in de loop 
der tijd kunnen worden aangepast en 
geleidelijk kunnen worden afgebouwd
wanneer de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

Or. en

Amendement 208
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat het toenemende gebruik van 



AM\913063NL.doc 131/162 PE496.406v01-00

NL

hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en
markttekortkomingen opgelost raken;

hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om de markten aan deze 
werkelijkheid aan te passen en tot een 
sterkere marktintegratie te komen, met 
name door de stabiliteit van het 
netsysteem te bevorderen via flexibiliteit 
en meer diensten; legt er de nadruk op dat 
deze steunregelingen moeten worden 
aangepast aan de specifieke 
eigenschappen van de nationale markten 
en technologieën en geleidelijk moeten 
worden afgebouwd zodra de technologieën 
en voorzieningsketens tot wasdom zijn 
gekomen en concurrentiekrachtig zijn 
geworden, de markttekortkomingen 
opgelost zijn en voldoende rekening is 
gehouden met bijkomende voordelen; is 
van mening dat stabiele en betrouwbare 
steunregelingen van wezenlijk belang zijn 
om niet-duurzame ontwikkelingen op de 
markt te voorkomen, maar erkent dat 
plotse veranderingen met terugwerkende 
kracht het vertrouwen van investeerders 
in de sector ondermijnen;

Or. en

Amendement 209
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken en in 
grotere mate gebruik te maken van de in 
de richtlijn hernieuwbare energie 
verankerde samenwerkingsmechanismen 
om de kostenefficiëntie van de uitbreiding 
van hernieuwbare energie te optimaliseren 
en ervoor te zorgen dat investeringen daar 
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beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie en is 
verheugd over de aankondiging van de 
Commissie dat zij richtsnoeren zal 
opstellen voor de handel in hernieuwbare 
energie; wijst erop dat hernieuwbare 
energie op lange termijn een centrale plaats 
zal gaan innemen in de energiemix van 
Europa, naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat het toekomstige kader erop 
moet zijn gericht de systeem- en 
marktintegratie van hernieuwbare energie 
in de hand te werken; legt er de nadruk op 
dat deze steunregelingen geleidelijk 
moeten worden afgebouwd naarmate de 
technologieën en voorzieningsketens tot 
wasdom komen en markttekortkomingen 
opgelost raken;

Or. de

Amendement 210
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
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ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen 
hulpbronnen worden geïntegreerd − en 
van gesubsidieerd naar concurrerend;
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

Or. en

Amendement 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar
worden gedaan waar ze het productiefst en 

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie belangrijk is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen worden 
gedaan om de kosten van deze energie te 
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efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

verlagen; beklemtoont in dit verband de 
belangrijke faciliterende rol van de 
Commissie; wijst erop dat hernieuwbare 
energie op lange termijn een centrale plaats 
zal gaan innemen in de energiemix van 
Europa, naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
en veranderingen in de structuur van de 
energiemarkt vereist om tot een sterkere 
marktintegratie te komen; verzoekt om 
markttekortkomingen, zoals gereguleerde 
prijzen, concentraties op de markt en 
subsidies voor fossiele brandstoffen weg te 
nemen en om markten die oorspronkelijk 
gericht waren op conventionele 
technologieën voor het basislastvermogen 
aan te passen aan variabele hernieuwbare 
energie; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen op een transparante 
manier geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

Or. en

Amendement 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
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kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken; wijst 
erop dat hernieuwbare bio-
energiebronnen die op duurzame wijze 
worden geproduceerd, zoals hout, een 
belangrijke rol spelen in een koolstofarme 
maatschappij en bij de productie van 
koolstofarme energie; wijst erop dat met 
name een gedecentraliseerde opwekking 
van hernieuwbare energie zeer belangrijk 
is voor de ontwikkeling en de 
werkgelegenheid in plattelandsgebieden; 

Or. fi

Amendement 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken; 
benadrukt echter dat veranderingen met 
terugwerkende kracht in de 
steunregelingen nadelig zijn voor het 
vertrouwen van de investeerders en zo de 
risico's en kosten van investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen verhogen;

Or. en

Amendement 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; benadrukt daarom dat het 
belangrijk is dat de optimale oplossing 
wordt gevonden voor de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen door het 
elektriciteitsnet in evenwicht te brengen 
met dynamische, milieuvriendelijke 
technologieën voor het opwekken van 
energie; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

Or. en
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Amendement 215
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen binnen 
de EU daar worden gedaan waar ze het 
productiefst en efficiëntst zijn, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
lidstaten; beklemtoont in dit verband de 
belangrijke faciliterende rol van de 
Commissie die ter zake doende analyses 
voor de verschillende lidstaten kan 
opstellen over de voorraden en het 
potentieel van hernieuwbare 
energiebronnen; wijst erop dat 
hernieuwbare energie op lange termijn een 
centrale belangrijke plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

Or.pl



AM\913063NL.doc 139/162 PE496.406v01-00

NL

Amendement 216
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt 
lidstaten en haar regio's aan samen te 
werken om de kostenefficiëntie van de 
uitbreiding van hernieuwbare energie te 
optimaliseren en ervoor te zorgen dat 
investeringen daar worden gedaan waar ze 
het productiefst en efficiëntst zijn, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
lidstaten; beklemtoont in dit verband de 
belangrijke faciliterende rol van de 
Commissie; wijst erop dat hernieuwbare 
energie op lange termijn een centrale plaats 
zal gaan innemen in de energiemix van 
Europa, naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; merkt op dat ongewenste 
concurrentie tussen verschillende 
nationale subsidiesystemen de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen belemmert; legt er 
daarom de nadruk op dat het wenselijk is 
dat steunregelingen meer op elkaar 
afgestemd raken; onderstreept dat
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen, 
concurrerend zijn en markttekortkomingen 
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opgelost raken;

Or. nl

Amendement 217
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar
worden gedaan waar ze het productiefst 
en efficiëntst zijn, rekening houdend met 
de specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen zo 
productief en efficiënt mogelijk zijn, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van lidstaten; beklemtoont in 
dit verband de belangrijke faciliterende rol 
van de Commissie; wijst erop dat 
hernieuwbare energie op lange termijn een 
centrale plaats zal gaan innemen in de 
energiemix van Europa, naarmate deze 
overschakelt van de technologische 
ontwikkeling naar massaproductie en 
verspreiding, van kleinschalig tot 
grootschaliger − waarbij plaatselijke en 
meer afgelegen hulpbronnen worden 
geïntegreerd − en van gesubsidieerd naar 
concurrerend; benadrukt dat, op rijpe 
markten met een hoge penetratiegraad, de 
veranderende aard van rijpe hernieuwbare 
energie beleidswijzigingen vereist om tot 
een sterkere marktintegratie te komen; legt 
er de nadruk op dat deze steunregelingen 
op die markten geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;
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Or. en

Amendement 218
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan om te blijven samenwerken
om de kostenefficiëntie van de uitbreiding 
van hernieuwbare energie te optimaliseren 
en ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om een groter marktaandeel tot 
stand te brengen; legt er de nadruk op dat 
deze steunregelingen uiteindelijk
geleidelijk moeten worden afgebouwd 
zodra de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom zijn 
gekomen, markttekortkomingen opgelost 
zijn en energiemarkten afgestemd zijn op 
de aard van variabele hernieuwbare 
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energie;

Or. en

Amendement 219
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen aan vooraf vastgestelde 
termijnen moeten worden onderworpen
naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;
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Or. sl

Amendement 220
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

11. benadrukt dat beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen direct moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken; 

Or. nl
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Amendement 221
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een belangrijk bestanddeel van de 
energiemix van Europa zal worden, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

Or. ro

Amendement 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

11. benadrukt dat een meer Europese 
benadering van het beleid inzake 
hernieuwbare energie cruciaal is op 
middellange tot lange termijn; moedigt de 
lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van 
hernieuwbare energie te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat investeringen daar 
worden gedaan waar ze het productiefst en 
efficiëntst zijn, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van lidstaten; 
beklemtoont in dit verband de belangrijke 
faciliterende rol van de Commissie; wijst 
erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats kan gaan 
innemen in de energiemix van Europa, 
naarmate deze overschakelt van de 
technologische ontwikkeling naar 
massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij 
plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen 
worden geïntegreerd − en van 
gesubsidieerd naar concurrerend; 
benadrukt dat de veranderende aard van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om tot een sterkere marktintegratie 
te komen; legt er de nadruk op dat deze 
steunregelingen geleidelijk moeten worden 
afgebouwd naarmate de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

Or. en

Amendement 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat om op de lange 
termijn een volledig koolstofarme EU-
elektriciteitsvoorziening te bereiken er 
nauwer moet worden samengewerkt met 
buurlanden en -regio's zoals Noorwegen, 
Zwitserland en het zuidelijke 
Middellandse Zeegebied; benadrukt dat 
Europa voordeel kan halen uit de 
ontwikkeling van de belangrijke bronnen 
van hernieuwbare energie die in die 
regio's aanwezig zijn, zowel om tegemoet 
te komen aan de plaatselijke vraag als om, 
via de ontwikkeling van onderlinge 
netverbindingen over grote afstanden, een 
beperkt percentage van de vraag in de EU 
op te vangen; merkt op dat betere 
onderlinge verbindingen de lidstaten in 
staat zullen stellen om hernieuwbare 
elektriciteit uit- en in te voeren om een 
betrouwbare energievoorziening te 
verzekeren en variabele bronnen voor het 
opwekken van elektriciteit, zoals wind, in 
evenwicht te brengen; in dat opzicht 
bieden verbindingen met Noorwegen een 
bijzonder voordeel voor de EU, aangezien 
zij toegang bieden tot de aanzienlijke 
opslagcapaciteit voor elektriciteit op basis 
van de Noorse waterkracht;

Or. en

Amendement 224
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat een beleid dat 
meteen duidelijkheid schept over het 
kader na 2020 van essentieel belang is om 
het vertrouwen van de investeerders te 
vergroten, om energie-innovatie te 
stimuleren, die van essentieel belang is 
om de ontwikkeling van verschillende 
bronnen van hernieuwbare energie en 
energiebesparende technologieën te 
verzekeren opdat de EU voor 2050 de 
overgang kan maken naar een nagenoeg 
volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde economie, en om nieuwe 
banen te scheppen; is van mening dat 
gebleken is dat specifieke streefcijfers 
voor hernieuwbare energie de 
economische ontwikkeling en de 
internationale leiderspositie op de 
mondiale markten ten goede komen; 
verzoekt daarom om een bindend 
streefcijfer voor hernieuwbare energie 
van 45% voor 2030 en mijlpalen voor 
2040 en 2050 vast te stellen op minimum 
70% en 95%; 

Or. en

Amendement 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert aan de rol van projecten 
als Desertec en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen in 
naburige regio's; wijst erop dat "Project 
Helios" voorziet in het transport van 
elektriciteit geproduceerd op basis van 
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hernieuwbare energie uit Zuidoost-
Europa naar Midden-Europa en in de 
verdere uitbreiding van windenergie in de 
Noordzee en andere regio's; benadrukt 
dat de mogelijkheid om elektriciteit op 
basis van hernieuwbare energiebronnen 
in te voeren uit buurregio's aangevuld 
moet worden met stimulansen en 
maatregelen voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare, emissiearme 
energiebronnen, bijvoorbeeld in het 
zuidelijke Middellandse Zeegebied en in 
het Noordzeegebied, en met meer 
onderlinge verbindingen tussen de 
Europese netwerken;

Or. en

Amendement 226
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept in het licht van de 
conclusies van het Stappenplan Energie 
2050 dat het van groot belang is om 
vroegtijdig politieke duidelijkheid te 
verschaffen over de benadering voor de 
periode na 2020; verzoekt de Commissie 
in het licht van de resultaten van de 
effectbeoordeling inzake hernieuwbare 
energie en de met het klimaat- en 
energiepakket opgedane ervaringen een 
evaluatie van de sociale, ecologische en 
economische voordelen van het vaststellen 
van een doelstelling voor hernieuwbare 
energie na 2020 te maken en een grondige 
analyse van de wisselwerking van de 
verschillende beleidsinstrumenten te 
verrichten die op de voorzetting van de 
Europa 2020-strategie en de 
klimaatdoelstellingen van de EU voor 
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2050 stoelt; 

Or. de

Amendement 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat stabiele 
energievoorziening bij de huidige stand 
van technologie voor veel hernieuwbare 
energiebronnen nog niet mogelijk is, 
waardoor het aanhouden van strategische 
voorraden van conventionele 
energiebronnen noodzakelijk is; roept de 
Commissie daarom op om de 
mogelijkheden voor duurzame 
ontwikkeling van hernieuwbare energie te 
analyseren en vooral om stabiele 
hernieuwbare energiebronnen te steunen.
Bij minder stabiele energiebronnen moet 
een kosten-batenanalyse worden 
uitgevoerd van het tot stand brengen van 
reservevermogens en dienen 
energieopslagtechnologieën ontwikkeld te 
worden;

Or.pl

Amendement 228
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde 
investeringen en energieproductie; merkt 
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op dat het beleid van verschillende 
lidstaten om hernieuwbare energie te 
bevorderen zowel successen als 
problemen vertoont; is van mening dat de 
recente relatief hoge prijzen van fossiele 
brandstoffen de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie bevorderen; merkt 
echter op dat in sommige lidstaten de 
stimulering van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen, waardoor 
het risico op energiearmoede toeneemt en 
er nog meer industrieel 
concurrentievermogen verloren gaat;
(Verplaatst van paragraaf 31)

Or. sl

Amendement 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat micro-opwekking 
belangrijk is om het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen te 
vergroten; wijst er voorts op dat micro-
opwekking belangrijk is om de energie-
efficiëntie te vergroten, de 
energievoorziening veilig te stellen en 
burgers bewust te maken van hun eigen 
energieverbruik en de strijd tegen 
klimaatverandering; benadrukt in dat 
opzicht dat er een samenhangende 
Europese strategie voor micro-opwekking 
moet komen waarin maatregelen zijn 
opgenomen voor het bijwerken van de 
energie-infrastructuur, het beperken van 
de wetgevingslast en het uitwisselen van 
beste praktijken inzake fiscale 
stimulansen;
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Or. en

Amendement 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Europese Commissie om een open 
marktbeleid voor hernieuwbare producten 
te ondersteunen en te bevorderen om 
ervoor te zorgen dat alle tariefgerelateerde 
en niet-tariefgerelateerde 
handelsbelemmeringen, zoals plaatselijke 
eisen met betrekking tot inhoud, 
weggenomen worden, om zo het 
concurrentievermogen van de EU te 
bevorderen door de uitvoer van 
technologie voor hernieuwbare energie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 231
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om de voordelen te beoordelen van een 
uitbreiding van de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie tot na 2020, met 
inbegrip van streefcijfers voor 2030; 
omdat dit de industrietakken waarin de 
EU een concurrentievoordeel heeft 
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ontwikkeld, zou voorzien van verdere 
duidelijkheid voor investering, en het 
technologisch leiderschap van de EU en 
industriële innovatie zou bevorderen;

Or. en

Amendement 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om de voordelen te beoordelen van een 
uitbreiding van de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie 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 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat er een voldoende 
krachtig beleidskader voor technologieën 
voor hernieuwbare energie nodig is na 
2020, met inbegrip van een EU-
streefcijfer voor hernieuwbare energie 
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voor 2030 dat een kosteneffectieve 
toepassing en marktintegratie van 
hernieuwbare energie in de EU verzekert;

Or. en

Amendement 234
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat er een voldoende 
krachtig beleidskader voor na 2020 nodig 
is voor hernieuwbare-
energietechnologieën waarvoor nog geen 
netpariteit is bereikt dat gericht is op 
convergentie, gevolgd door subsidies voor 
een geleidelijke afbouw; 

Or. en

Amendement 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat de scenario's uit het 
Stappenplan Energie een groter aandeel 
van biobrandstoffen veronderstellen; is in 
dat verband van mening dat de Commissie 
de overstap naar biobrandstoffen van de 
derde generatie op basis van 
afvalproducten van voedselgewassen moet 
ondersteunen en vergelijkbare 
voorwaarden moet opleggen voor 
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ingevoerde biobrandstoffen;

Or. en

Amendement 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. wijst erop dat de algemene 
doelstelling van een langetermijnstrategie 
voor de overgang naar een koolstofarme 
economie er eveneens in bestaat de invoer 
van fossiele brandstoffen te vervangen 
door de uitvoer van technologie voor 
hernieuwbare energie; wijst in er in dat 
verband op dat de Europese Unie en de 
Europese Commissie een open 
marktbeleid voor hernieuwbare producten 
moeten ondersteunen en bevorderen om 
ervoor te zorgen dat alle 
handelsbelemmeringen, zoals plaatselijke 
eisen met betrekking tot inhoud, 
weggenomen worden;

Or. en

Amendement 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. merkt op dat sommige bronnen van 
hernieuwbare energie, zoals 
geothermische energie, plaatselijk continu 
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warmte en elektriciteit kunnen leveren; is 
de mening toegedaan dat die plaatselijke 
energiebronnen de energie-
onafhankelijkheid vergroten, met name 
voor afgezonderde gemeenschappen; 
onderstreept daarom het belang van steun 
voor de ontwikkeling ervan via O&O en 
innovatieve financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 238
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. is van mening dat het 
investeringmodel dat wordt toegepast in 
het Stappenplan Energie 2050 
vertragingen creëert voor nieuwe 
investeringen (in hernieuwbare 
energiebronnen), waarvan de meeste na 
2030 worden uitgevoerd, waardoor de 
werkelijke behoefte aan investeringen 
voor 2030 onderschat wordt en het risico 
op lock-ins van nieuwe, koolstofintensieve 
investeringen wordt verergerd;

Or. en

Amendement 239
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt de lidstaten en de 
Europese Commissie om een mondiaal 
open marktbeleid voor hernieuwbare 
producten te ondersteunen en te 
bevorderen om ervoor te zorgen dat alle 
handelsbelemmeringen weggenomen 
worden, om zo het concurrentievermogen 
van de EU te bevorderen door de uitvoer 
van technologie voor hernieuwbare 
energie te bevorderen;

Or. en

Amendement 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. erkent dat de streefcijfers voor 
hernieuwbare energie succesvol zijn 
gebleken en verlengd moeten worden tot 
2030; verzoek de lidstaten om te blijven 
werken aan de verwezenlijking van hun 
doelstellingen voor 2020; is bezorgd over 
het toenemende aantal abrupte 
veranderingen aan de steunmechanismen 
voor hernieuwbare energie in de lidstaten, 
met name veranderingen met 
terugwerkende kracht en bevriezingen 
van steun; verzoekt de Commissie om de 
tenuitvoerlegging van de Richtlijn 
betreffende hernieuwbare energie goed in 
de gaten te houden en maatregelen te 
nemen indien nodig; verzoekt de lidstaten 
om een stabiel kader te bieden voor 
investeringen in hernieuwbare energie, 
met inbegrip van stabiele en regelmatig 
herziene steunregelingen en 
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gestroomlijnde administratieve 
procedures;

Or. en

Amendement 241
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. onderstreept dat een beleid dat 
meteen duidelijkheid schept over het 
kader na 2020 van essentieel belang is om 
het vertrouwen van de investeerders te 
vergroten, om energie-innovatie te 
stimuleren, die van essentieel belang is 
om de ontwikkeling te verzekeren van 
verschillende technologieën die een op de 
lange termijn kosteneffectieve overgang 
naar een koolstofarme energiesector 
mogelijk maken, en om banen te scheppen 
en groei mogelijk te maken; is van 
mening dat gebleken is dat specifieke 
streefcijfers voor hernieuwbare energie de 
economische groei en de internationale 
leiderspositie op de mondiale markten ten 
goede komen; verzoekt de Commissie 
daarom om een bindend streefcijfer voor 
hernieuwbare energie van 45% voor 2030 
voor te stellen, met inbegrip van een 
beoordeling van de economische, milieu-
en sociale voordelen van een specifiek 
streefcijfer voor hernieuwbare energie na 
2020;

Or. en

Amendement 242
Britta Thomsen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. benadrukt dat de hogere 
mate van marktpenetratie van 
hernieuwbare energie beleidswijzigingen 
vereist om de markten aan te passen aan 
die werkelijkheid en tot een sterkere 
marktintegratie te komen; legt er de 
nadruk op dat deze steunregelingen 
moeten worden aangepast aan de 
specifieke eigenschappen van de 
nationale markten en technologieën en 
geleidelijk moeten worden afgebouwd 
zodra de technologieën en 
voorzieningsketens tot wasdom zijn 
gekomen en concurrentiekrachtig zijn 
geworden, de markttekortkomingen 
opgelost zijn en voldoende rekening is 
gehouden met bijkomende voordelen; is 
van mening dat stabiele en betrouwbare 
steunregelingen van wezenlijk belang zijn 
om niet-duurzame ontwikkelingen op de 
markt te voorkomen, maar erkent dat 
plotse veranderingen met terugwerkende 
kracht het vertrouwen van investeerders 
in de sector ondermijnen; wacht de 
richtsnoeren van de Commissie inzake 
beste praktijken en ervaringen met de 
steunregelingen af, waarin stabiliteit, 
voorspelbaarheid en kosteneffectiviteit 
aan bod zullen komen; verzoekt de 
Commissie om duidelijke sturing te bieden 
om plotse veranderingen met 
terugwerkende kracht te vermijden;

Or. en

Amendement 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. benadrukt dat hoewel 
stabiele langetermijnkaders voor steun 
voor hernieuwbare energie van essentieel 
belang zijn om het vertrouwen van de 
investeerders te vergroten en zo de 
kapitaalkosten te verminden, er meer 
gedaan kan worden om de toegang tot 
financiering voor investeerders in 
hernieuwbare energie te 
vergemakkelijken, door bijvoorbeeld de 
betrokkenheid van de EIB bij 
financieringen voor hernieuwbare energie 
te vergroten, nationale banken voor 
groene investeringen op te richten en de 
betrokkenheid van instellingen voor 
langetermijnverzekeringen, zoals 
pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappij, te 
vergemakkelijken; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om innovatieve 
financieringsinstrumenten voor 
hernieuwbare energie te onderzoeken;

Or. en

Amendement 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. herinnert eraan dat verwarming 
en koeling ongeveer 45% van het bruto-
eindverbruik van energie van de EU 
uitmaken; wijst op de rol van 
hernieuwbare verwarmings- en 
koeltechnologie voor de overgang naar 
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een koolstofarme energiesector; verzoekt 
de Commissie om een actieplan voor 
hernieuwbare verwarming en koeling uit 
te werken dat een beoordeling van de 
vraag naar verwarming en koeling in de 
EU bevat, evenals voorbeelden van beste 
praktijken voor steun aan de sector; merkt 
op dat vrij beschikbare oplossingen op het 
vlak van hernieuwbare energie 
(geothermische energie, biomassa, met 
inbegrip van biologisch afbreekbaar afval, 
zonnewarmte en hydro-/aerothermische 
energie) in combinatie met energie-
efficiëntiemaatregelen, zoals WKK en het 
gebruik van afvalwarmte, de volledige 
vraag naar warmte tegen 2050 op een 
meer kosteneffectieve manier koolstofarm 
kunnen maken;

Or. en

Amendement 245
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. is van mening dat het 
investeringsmodel dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt toegepast, gebaseerd 
is op twijfelachtige veronderstellingen, 
zoals dalende olieprijzen, die het 
bedrijfsklimaat voor investeringen in 
hernieuwbare energie verslechteren en 
met name voorspelde investeringen in 
hernieuwbare energie afremmen;

Or. en
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Amendement 246
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 septies. is van mening dat het 
investeringmodel dat wordt toegepast in 
het Stappenplan Energie 2050 
vertragingen creëert voor nieuwe 
investeringen (in hernieuwbare 
energiebronnen), waarvan de meeste na 
2030 worden uitgevoerd, waardoor de 
werkelijke behoefte aan investeringen 
voor 2030 onderschat wordt en het risico 
op lock-ins van nieuwe, koolstofintensieve 
investeringen wordt verergerd;

Or. en

Amendement 247
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 octies (nieuw) (na nieuw kopje "Energie-efficiëntie")

Ontwerpresolutie Amendement

11 octies. merkt op dat een gedegen 
evaluatie van het gekozen beleidskader 
voor 2020, een beleidsmix van drie 
doelstellingen, met name op het gebied 
van kosteneffectiviteit belangrijk is voor 
het te kiezen toekomstige beleid; erkent 
dat een nieuwe bindende doelstelling voor 
hernieuwbare energie in 2030 een 
mogelijkheid is om de beleidskloof tussen 
2020 en 2050 te dichten; onderstreept dat 
een eventueel hernieuwbare energie 
doelstelling complementair moet zijn aan 
het klimaatdoel;

Or. nl
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Amendement 248
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 nonies (nieuw) (na nieuw kopje "Energie-efficiëntie")

Ontwerpresolutie Amendement

11 nonies. benadrukt dat het opwekken en 
verbruiken van decentrale energie door de 
consument zelf een belangrijke rol gaat 
spelen in de energievoorziening van de 
toekomst; roept regio's en steden op om in 
hun lokale energieagenda's hier 
bijzondere aandacht voor te hebben; 
onderstreept het belang van decentrale 
opwekking voor het creëren van 
duurzaam bewustzijn bij de consument.

Or. nl


