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Amendement 249
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die 
Noord en Zuid en Oost en West met 
elkaar verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van 
het beleid en de regelgeving in de lidstaten 
de laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal 
stelsel in acht moeten nemen dat 
dergelijke beslissingen de andere lidstaten 
kunnen beïnvloeden;

Schrappen

Or. en

Amendement 250
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 

12. benadrukt dat, aangezien de EU
energieonafhankelijkheid nastreeft, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid tussen lidstaten 
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energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

door ervoor te zorgen dat de interne 
energiemarkt van de EU en de intelligente 
supernetinfrastructuur die Noord en Zuid 
en Oost en West met elkaar verbindt, snel 
voltooid worden, terwijl het 
distributienetwerk moet worden versterkt 
ten einde de grotere penetratie en 
doeltreffende integratie van 
microgeneratoren mogelijk te maken;
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur en 
marktconcentratie, marktconcentratie en 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden; verzoekt de lidstaten en de 
EU onmiddellijk de subsidies voor fossiele 
brandstoffen af te schaffen;

Or. en

Amendement 251
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieonafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het niet alleen belangrijk 
is om het potentieel van een 
gedecentraliseerde energieproductie op 
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laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

microniveau en intelligente energie-
infrastructuren in alle lidstaten optimaal 
te benutten, maar ook om te waarborgen 
dat de ontwikkelingen van het beleid en de 
regelgeving in de lidstaten de laatste 
knelpunten in de infrastructuur oplossen en 
geen nieuwe hindernissen opwerpen voor 
de integratie van de elektriciteits-, gas- en 
energiemarkt; wijst er verder met klem op 
dat de beslissingen inzake energiebeleid in 
elk nationaal stelsel in acht moeten nemen 
dat dergelijke beslissingen de andere 
lidstaten kunnen beïnvloeden;

Or. en

Amendement 252
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieonafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de
bepalingen van de drie 
liberaliseringspakketten volledig ten 
uitvoer leggen, de laatste knelpunten in de 
infrastructuur oplossen en geen nieuwe 
hindernissen opwerpen voor de integratie 
van de elektriciteits-, gas- en energiemarkt; 
wijst er verder met klem op dat de 
beslissingen inzake energiebeleid in elk 
nationaal stelsel in acht moeten nemen dat 
dergelijke beslissingen de andere lidstaten 
kunnen beïnvloeden;
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Or. en

Amendement 253
Graham Watson, Vittorio Prodi, Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 
nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 
nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid en het delen van 
hernieuwbare energiebronnen tussen 
lidstaten door ervoor te zorgen dat de 
interne energiemarkt van de EU en de 
supernetinfrastructuur die Noord en Zuid 
en Oost en West met elkaar verbindt, snel 
voltooid worden om ten volle gebruik te 
maken van de comparatieve voordelen 
van lidstaten op het gebied van
hernieuwbare energie; beklemtoont dat 
het belangrijk is te waarborgen dat de 
ontwikkelingen van het beleid en de 
regelgeving in de lidstaten de laatste 
knelpunten in de infrastructuur oplossen en 
geen nieuwe hindernissen opwerpen voor 
de integratie van de elektriciteits-, gas- en 
energiemarkt; wijst er verder met klem op 
dat de beslissingen inzake energiebeleid in 
elk nationaal stelsel in acht moeten nemen 
dat dergelijke beslissingen de andere 
lidstaten kunnen beïnvloeden;

Or. en

Amendement 254
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 
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nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
bepalingen van de drie 
liberaliseringspakketten volledig ten 
uitvoer leggen, de laatste knelpunten in de 
infrastructuur oplossen en geen nieuwe 
hindernissen opwerpen voor de integratie 
van de elektriciteits-, gas- en energiemarkt; 
wijst er verder met klem op dat de 
beslissingen inzake energiebeleid in elk 
nationaal stelsel in acht moeten nemen dat 
dergelijke beslissingen de andere lidstaten 
kunnen beïnvloeden;

Or. en

Amendement 255
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en onderlinge 
energieafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits- en gasmarkt; wijst er verder 
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er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

met klem op dat de beslissingen inzake 
energiebeleid in elk nationaal stelsel in 
acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

Or. en

Amendement 256
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieonafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

Or. en

Amendement 257
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieonafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

Or. fr

Amendement 258
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieonafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
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laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

Or. en

Amendement 259
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 
nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 
nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, binnen een redelijke termijn
voltooid worden; beklemtoont dat het 
belangrijk is te waarborgen dat de 
ontwikkelingen van het beleid en de 
regelgeving in de lidstaten de laatste 
knelpunten in de infrastructuur oplossen en 
geen nieuwe hindernissen opwerpen voor 
de integratie van de elektriciteits-, gas- en 
energiemarkt; wijst er verder met klem op 
dat de beslissingen inzake energiebeleid in 
elk nationaal stelsel in acht moeten nemen 
dat dergelijke beslissingen de andere 
lidstaten kunnen beïnvloeden;

Or. en

Amendement 260
Francisco Sosa Wagner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 
nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 
nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur en 
marktfalen oplossen en geen nieuwe 
hindernissen opwerpen voor de integratie 
van de elektriciteits-, gas- en energiemarkt; 
wijst er verder met klem op dat de 
beslissingen inzake energiebeleid in elk 
nationaal stelsel in acht moeten nemen dat 
dergelijke beslissingen de andere lidstaten 
kunnen beïnvloeden;

Or. en

Amendement 261
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 
nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 
nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
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laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
ook in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

Or. ro

Amendement 262
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 
nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en energieafhankelijkheid 
nastreven, de klemtoon moet worden 
verschoven naar een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden; verzoekt de Commissie een 
besluit voor te stellen betreffende 
kennisgeving en raadpleging tussen de 
lidstaten op het gebied van belangrijke 
nationale besluiten inzake energiebeleid; 

Or. en
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Amendement 263
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden;

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten 
energiezekerheid en 
energieonafhankelijkheid nastreven, de 
klemtoon moet worden verschoven naar 
een model van onderlinge 
energieafhankelijkheid door ervoor te 
zorgen dat de interne energiemarkt van de 
EU en de supernetinfrastructuur die Noord 
en Zuid en Oost en West met elkaar 
verbindt, snel voltooid worden; 
beklemtoont dat het belangrijk is te 
waarborgen dat de ontwikkelingen van het 
beleid en de regelgeving in de lidstaten de 
laatste knelpunten in de infrastructuur 
oplossen en geen nieuwe hindernissen 
opwerpen voor de integratie van de 
elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst 
er verder met klem op dat de beslissingen 
inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel 
in acht moeten nemen dat dergelijke 
beslissingen de andere lidstaten kunnen 
beïnvloeden; oppert dat het wenselijk zou 
zijn na te gaan of en hoe de expertise en 
de faciliteiten van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(ACER) kunnen worden ingezet bij de 
uitvoering van bovengenoemde taken;

Or. sl

Amendement 264
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 265
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat de omvang van de 
uitdaging waarmee Europa te maken 
heeft om zijn energie-infrastructuur te 
vervangen en te vernieuwen aanzienlijk 
teruggebracht zal worden door 
mogelijkheden voor energiebesparingen 
volledig te benutten; dringt aan op de 
integratie van prognoses voor de lagere 
vraag in infrastructuurplannen en op 
volledige opname van het "saving first"-
beginsel in de ontwikkeling van het 
energiesysteem;

Or. en

Amendement 266
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt de noodzaak van een 
volledig geïntegreerde markt tegen 2014; 
duidt op het belang van de volledige 
uitvoering van de wetgeving inzake de 
interne energiemarkt in alle lidstaten en de 

13. benadrukt de noodzaak van een 
volledig geïntegreerde Europese 
energiemarkt tegen 2014; duidt op het 
belang van de volledige uitvoering van de 
wetgeving inzake de interne energiemarkt 
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noodzaak te waarborgen dat geen enkele 
lidstaat of regio geïsoleerd blijft van de 
Europese gas- en elektriciteitsnetwerken na 
2015 of zijn energiezekerheid in gevaar 
gebracht ziet omdat de nodige 
verbindingen ontbreken; beklemtoont dat 
het nodig is rekening te houden met de 
maatschappelijke gevolgen en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
energieprijzen de kosten beter 
weerspiegelen;

in alle lidstaten en de noodzaak te 
waarborgen dat geen enkele lidstaat of 
regio geïsoleerd blijft van de Europese gas-
en elektriciteitsnetwerken na 2015; 
beklemtoont dat het nodig is rekening te 
houden met de maatschappelijke gevolgen 
en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
energieprijzen de kosten, met inbegrip van 
milieukosten die momenteel niet volledig 
in aanmerking worden genomen, beter 
weerspiegelen;

Or. en

Amendement 267
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt de noodzaak van een 
volledig geïntegreerde markt tegen 2014; 
duidt op het belang van de volledige 
uitvoering van de wetgeving inzake de 
interne energiemarkt in alle lidstaten en de 
noodzaak te waarborgen dat geen enkele 
lidstaat of regio geïsoleerd blijft van de 
Europese gas- en elektriciteitsnetwerken na 
2015 of zijn energiezekerheid in gevaar 
gebracht ziet omdat de nodige 
verbindingen ontbreken; beklemtoont dat 
het nodig is rekening te houden met de 
maatschappelijke gevolgen en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
energieprijzen de kosten beter 
weerspiegelen;

13. benadrukt de noodzaak van een 
volledig geïntegreerde markt tegen 2014; 
duidt op het belang van de volledige 
uitvoering van de wetgeving inzake de 
interne energiemarkt in alle lidstaten en de 
noodzaak te waarborgen dat geen enkele 
lidstaat of regio geïsoleerd blijft van de 
Europese gas- en elektriciteitsnetwerken na 
2015 of zijn energiezekerheid in gevaar 
gebracht ziet omdat de nodige 
verbindingen ontbreken; beklemtoont dat 
het nodig is rekening te houden met de 
maatschappelijke gevolgen en te 
waarborgen dat de energietarieven voor 
iedereen betaalbaar blijven, en er 
tegelijkertijd ook voor te zorgen dat de 
energieprijzen de kosten beter 
weerspiegelen;

Or. ro

Amendement 268
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt de noodzaak van een 
volledig geïntegreerde markt tegen 2014; 
duidt op het belang van de volledige 
uitvoering van de wetgeving inzake de 
interne energiemarkt in alle lidstaten en de 
noodzaak te waarborgen dat geen enkele 
lidstaat of regio geïsoleerd blijft van de 
Europese gas- en elektriciteitsnetwerken na 
2015 of zijn energiezekerheid in gevaar 
gebracht ziet omdat de nodige 
verbindingen ontbreken; beklemtoont dat 
het nodig is rekening te houden met de 
maatschappelijke gevolgen en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
energieprijzen de kosten beter 
weerspiegelen;

13. benadrukt de noodzaak van een 
volledig geïntegreerde markt tegen 2014; 
duidt op het belang van de volledige 
uitvoering van de wetgeving inzake de 
interne energiemarkt in alle lidstaten en de 
noodzaak te waarborgen dat geen enkele 
lidstaat of regio geïsoleerd blijft van de 
Europese gas- en elektriciteitsnetwerken na 
2015 of zijn energiezekerheid in gevaar 
gebracht ziet omdat de nodige 
verbindingen ontbreken; beklemtoont dat 
het nodig is rekening te houden met de 
maatschappelijke gevolgen en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
energieprijzen de kosten beter 
weerspiegelen; dit kan onder meer door 
een versterkte mededinging worden 
bewerkstelligd, waardoor ook de 
energieprijzen transparanter zouden 
worden gemaakt;

Or. fr

Amendement 269
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat alle artikelen van 
het derde pakket betreffende de 
energiemarkt zonder uitzondering ten 
uitvoer dienen te worden gelegd; is van 
mening dat dit in het bijzonder van 
toepassing is op artikel 11 van Richtlijn 
2009/73/EG; onderstreept dat alle 
exploitanten in derde landen de wetgeving 
inzake energie en mededinging van de 
Unie volledig moeten naleven en dat de 
Commissie geen enkele poging om iets te 
wijzigen aan de tenuitvoerlegging van de 
wetgeving door middel van partnerschaps-
en samenwerkingsovereenkomsten of 
intergouvernementele overeenkomsten 
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mag toestaan; 

Or. en

Amendement 270
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt de noodzaak om de 
stimulansen voor investeerders in de 
energiemarkt te vergroten door de 
rentabiliteit te verhogen en 
bureaucratische procedures te 
vergemakkelijken zonder deze te 
versoepelen;

Or. en

Amendement 271
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt de noodzaak om 
consumenten te beschermen tegen hoge 
energieprijzen en ondernemingen te 
beschermen tegen oneerlijke concurrentie 
alsook kunstmatige lage prijzen van 
bedrijven buiten de EU overeenkomstig de 
dringende verzoeken die zijn gedaan 
tijdens de Rio+20-top met betrekking tot 
de versterkte rol van de WTO;

Or. en

Amendement 272
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te 
hebben om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele reserve- en 
balanceringshulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt, en onderstreept het belang 
van infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de belangrijke rol die 
prosumenten en 
distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten en 
efficiëntieverhogende maatregelen gericht 
op de vraagzijde in het systeem; benadrukt 
dat het nodig is een goede beoordeling te 
maken van de capaciteit die in Europa
beschikbaar is om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen; benadrukt dat de integratie van 
gedecentraliseerde energiehulpbronnen 
aanzienlijk zou worden versterkt en de 
verwezenlijking van algemene 
energiebeleidsdoelstellingen zou worden 
bevorderd als een hogere prioriteit zou 
worden gegeven aan maatregelen gericht 
op de vraagzijde, zoals de vraagrespons;

Or. en

Amendement 273
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 

14. erkent dat de financiële crisis het 
vermogen van de sector om de omvorming 
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flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te 
hebben om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen
opwerpen;

van het energiesysteem te financieren 
verder heeft doen afnemen; dringt er bij 
de Commissie op aan met voorstellen over 
de structuur van de elektriciteitsmarkt te 
komen zodat de sector het vereiste 
kapitaal kan aantrekken; legt de nadruk 
op de nieuwe uitdagingen, zoals de 
behoefte aan flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
bijdragen aan de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te belonen; is in 
al deze opzichten van mening dat beste 
praktijken in de huidige 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten in 
kaart moeten worden gebracht, op 
voorwaarde dat zij geen nieuwe 
hindernissen voor de integratie van de 
elektriciteits- of gasmarkt opwerpen;

Or. en

Amendement 274
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt, en onderstreept het belang 
van infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de belangrijke rol die 
proactieve consumenten en 
distributiesysteembeheerders (DSB's) 
vervullen bij de integratie van decentrale 
energieproducten en 
efficiëntieverhogende maatregelen gericht 
op de vraagzijde in het systeem; benadrukt 
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opwerpen; dat het nodig is voldoende capaciteit 
beschikbaar te hebben om de zekerheid van 
de elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen; onderstreept dat de integratie 
van gedecentraliseerde energiebronnen en 
de verwezenlijking van algemene 
energiebeleidsdoelstellingen aanzienlijk 
zou worden bevorderd als een hogere 
prioriteit zou worden gegeven aan 
maatregelen aan de vraagzijde;

Or. en

Amendement 275
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te 
hebben om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie 
van de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele reserve- en 
balanceringshulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
een goede beoordeling te maken van de 
capaciteit die in Europa beschikbaar is om 
de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband het belang van 
een betere interconnectie tussen lidstaten 
en derde landen; onderstreept dat de 
integratie van gedecentraliseerde 
energiebronnen en de verwezenlijking van 
algemene energiebeleidsdoelstellingen 
aanzienlijk zou worden bevorderd als een 
hogere prioriteit zou worden gegeven aan 
maatregelen aan de vraagzijde;

Or. en
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Amendement 276
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen en mogelijkheden, zoals de 
behoefte aan flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; is van mening dat energie-
infrastructuren zich meer op de 
eindgebruiker moeten richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen 
op de interactie tussen 
distributiesysteemcapaciteiten en 
verbruik; erkent het belang van 
infrastructuurvoorzieningen op 
distributieniveau en de belangrijke rol die 
prosumenten en 
distributiesysteembeheerders vervullen bij 
de integratie van decentrale 
energieproducten in het systeem; 
benadrukt dat het nodig is voldoende 
capaciteit beschikbaar te hebben om de 
zekerheid van de elektriciteitsvoorziening 
te waarborgen; onderstreept in dit verband 
dat beleidsontwikkelingen in de lidstaten 
geen nieuwe hindernissen voor de 
integratie van de elektriciteits- of gasmarkt 
mogen opwerpen;

Or. en

Amendement 277
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te 
hebben om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt, alsook op de noodzaak van 
nieuwe infrastructuurvoorzieningen en 
flexibiliteit op distributieniveau en het 
vermogen van prosumenten en 
distributiesysteembeheerders (DSB's) om 
bij te dragen aan een grotere energie-
efficiëntie; benadrukt dat het nodig is een 
nauwgezette beoordeling te maken van de 
beschikbare capaciteit om de zekerheid 
van de elektriciteitsvoorziening te 
waarborgen; onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

Or. en

Amendement 278
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te 
hebben om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
over geschikte instrumenten te beschikken 
om te waarborgen dat voldoende back-
upcapaciteit beschikbaar is om de 
zekerheid van de elektriciteitsvoorziening 
te waarborgen; onderstreept in dit verband 
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nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

dat beleidsontwikkelingen in de lidstaten 
geen nieuwe hindernissen voor de 
integratie van de elektriciteits- of gasmarkt 
mogen opwerpen zodat er voldoende 
stimulansen voor opwekking zijn teneinde 
de toereikendheid van het systeem in 
stand te houden;

Or. en

Amendement 279
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om vraag en aanbod op elkaar af te 
stemmen en daarmee de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

Or. en

Amendement 280
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
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flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt de noodzaak van 
een meer geïntegreerde kijk op 
transmissie, distributie en opslag; 
benadrukt dat het nodig is voldoende 
capaciteit beschikbaar te hebben om de 
zekerheid van de elektriciteitsvoorziening 
te waarborgen; onderstreept in dit verband 
dat beleidsontwikkelingen in de lidstaten 
geen nieuwe hindernissen voor de 
integratie van de elektriciteits- of gasmarkt 
mogen opwerpen;

Or. en

Amendement 281
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te
hebben om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen en nieuwe 
marktmogelijkheden, zoals de behoefte 
aan flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing en 
interconnecties), die zich zullen voordoen 
naarmate het aandeel van opgewekte 
variabele hernieuwbare energie groter 
wordt; benadrukt dat het nodig is over 
functionerende markten in Europa te
beschikken om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

Or. en
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Amendement 282
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
een krachtig transmissienetwerk, opslag, 
vraagbeheersing), die zich zullen voordoen 
naarmate het aandeel van opgewekte 
variabele hernieuwbare energie groter 
wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

Or. en

Amendement 283
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing en 
interconnecties), die zich zullen voordoen 
naarmate het aandeel van opgewekte 
variabele hernieuwbare energie groter 
wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
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nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

Or. en

Amendement 284
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing, micro-
opwekking), die zich zullen voordoen 
naarmate het aandeel van opgewekte 
variabele hernieuwbare energie groter 
wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

Or. en

Amendement 285
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 

14. erkent de elementen van een nieuw 
energiesysteem, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
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voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te 
hebben om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
deze elementen onverwijld te ontwikkelen
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept dat beleidsontwikkelingen in 
de lidstaten geen nieuwe hindernissen voor 
de integratie van de elektriciteits- of 
gasmarkt mogen opwerpen;

Or. en

Amendement 286
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; is 
derhalve van mening dat een grotere 
interconnectie essentieel is om de 
verwachte enorme toename van 
intermitterende elektriciteitsopwekking uit 
hernieuwbare energiebronnen te kunnen 
opvangen; onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

Or. en

Amendement 287
Rachida Dati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie 
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen 
nieuwe hindernissen voor de integratie van 
de elektriciteits- of gasmarkt mogen 
opwerpen;

14. legt de nadruk op de nieuwe 
uitdagingen, zoals de behoefte aan 
flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, 
opslag, vraagbeheersing), die zich zullen 
voordoen naarmate het aandeel van 
opgewekte variabele hernieuwbare energie
groter wordt; benadrukt dat het nodig is 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben 
om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; 
wijst er in dit verband op dat overheden de 
ontwikkeling van deze technologieën 
moeten aanmoedigen; onderstreept in dit 
verband dat beleidsontwikkelingen in de 
lidstaten geen nieuwe hindernissen voor de 
integratie van de elektriciteits- of gasmarkt 
mogen opwerpen;

Or. fr

Amendement 288
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat, aangezien de 
huidige infrastructuur verouderd is, 
enorme investeringen nodig zijn in elk 
scenario van de mededeling van de 
Commissie over het Stappenplan Energie 
2050; dit in elk scenario zal leiden tot een 
stijging van de energieprijzen tot 2030; 
voorts de Commissie beweert dat het 
grootste deel van deze stijging in het 
referentiescenario al aan de gang is, 
aangezien deze stijging een gevolg is van 
het feit dat oude, reeds afgeschreven 
capaciteit voor opwekking in de komende 
twintig jaar moet worden vervangen; 
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benadrukt dat, aangezien alle scenario's 
vergelijkbare kosten hebben, de positieve 
economische, ecologische en 
maatschappelijke effecten die voortvloeien 
uit de scenario's "hoge energie-
efficiëntie" en "groot aandeel 
hernieuwbare bronnen" niet mogen 
worden verwaarloosd;

Or. en

Amendement 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie; legt de nadruk 
op de mogelijkheid van een aanvullende 
lng-corridor in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied die dient als een 
flexibele energiebron en een stimulans 
voor meer mededinging in de interne 
energiemarkt van de EU;

Schrappen

Or. en

Amendement 290
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie; legt de nadruk 
op de mogelijkheid van een aanvullende 
lng-corridor in het oostelijke 

Schrappen
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Middellandse Zeegebied die dient als een 
flexibele energiebron en een stimulans 
voor meer mededinging in de interne 
energiemarkt van de EU;

Or. en

Amendement 291
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie; legt de nadruk 
op de mogelijkheid van een aanvullende 
lng-corridor in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied die dient als een 
flexibele energiebron en een stimulans 
voor meer mededinging in de interne 
energiemarkt van de EU;

15. merkt op dat het absolute gasverbruik 
voor zowel huishoudelijk gebruik als voor 
andere doeleinden in alle trajecten die 
door de Commissie zijn onderzocht, 
afneemt; maakt zich zorgen over het 
aanmerkelijke risico van bindende 
verplichtingen als gevolg van 
overinvestering in gasinfrastructuur; is 
van mening dat toekomstige investeringen 
in nieuwe infrastructuur, in lijn met een 
rangorde van belangrijkheid en het 
belang van kosteneffectiviteit, altijd
moeten worden afgewogen tegen 
investeringen in maatregelen voor 
energie-efficiëntie of, als alternatief, door 
de bestaande infrastructuur te 
verbeteren/moderniseren;

Or. en

Amendement 292
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 

15. beklemtoont dat de Europese Unie 
haar energiezekerheid ook kan 
verwezenlijken door haar invoerbronnen 
te diversifiëren; dringt er in dit verband 
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van energiediversificatie; legt de nadruk 
op de mogelijkheid van een aanvullende 
lng-corridor in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied die dient als een flexibele 
energiebron en een stimulans voor meer 
mededinging in de interne energiemarkt 
van de EU;

op aan dat de Unie op actieve wijze 
nauwer met haar partners, en met name 
de landen van de Kaukasus, moet gaan 
samenwerken; is in dit verband bezorgd 
over de vertragingen die de voltooiing van 
de zuidelijke corridor oploopt; legt de 
nadruk op de mogelijkheid van een 
aanvullende lng-corridor in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied die dient als een 
flexibele energiebron en een stimulans 
voor meer mededinging in de interne 
energiemarkt van de EU;

Or. fr

Amendement 293
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie; legt de nadruk op 
de mogelijkheid van een aanvullende lng-
corridor in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied die dient als een flexibele 
energiebron en een stimulans voor meer 
mededinging in de interne energiemarkt 
van de EU;

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie; benadrukt dat 
diversificatie via de zuidelijke corridor 
nieuwe niet-Russische olie-, gas- en 
elektriciteitsbronnen dient in te houden 
voor de lidstaten die al te afhankelijk zijn 
van deze ene leverancier; legt de nadruk 
op de mogelijkheid van een aanvullende 
lng-corridor in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied die dient als een flexibele 
energiebron en een stimulans voor meer 
mededinging in de interne energiemarkt 
van de EU;

Or. en

Amendement 294
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie; legt de nadruk op 
de mogelijkheid van een aanvullende lng-
corridor in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied die dient als een flexibele 
energiebron en een stimulans voor meer 
mededinging in de interne energiemarkt 
van de EU;

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie, herinnert aan de 
aanzienlijke bijdrage van lng en lng-
vloten aan de EU-energievoorziening en
legt de nadruk op de mogelijkheid van een 
aanvullende lng-corridor in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied die dient als een 
flexibele energiebron en een stimulans 
voor meer mededinging in de interne 
energiemarkt van de EU;

Or. en

Amendement 295
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie; legt de nadruk op 
de mogelijkheid van een aanvullende lng-
corridor in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied die dient als een flexibele 
energiebron en een stimulans voor meer 
mededinging in de interne energiemarkt 
van de EU;

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie; legt de nadruk op 
de mogelijkheid van een aanvullende lng-
corridor in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied en in het Zwarte Zeegebied, die 
dient als een flexibele energiebron en een 
stimulans voor meer mededinging in de 
interne energiemarkt van de EU;

Or. ro

Amendement 296
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie; legt de nadruk op 
de mogelijkheid van een aanvullende lng-
corridor in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied die dient als een flexibele 
energiebron en een stimulans voor meer 
mededinging in de interne energiemarkt 
van de EU;

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie; legt de nadruk op 
de mogelijkheid van een aanvullende lng-
corridor in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied die dient als een flexibele
energiedrager en een stimulans voor meer 
mededinging in de interne energiemarkt 
van de EU;

Or. en

Amendement 297
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, 
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie; legt de nadruk op 
de mogelijkheid van een aanvullende lng-
corridor in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied die dient als een flexibele 
energiebron en een stimulans voor meer 
mededinging in de interne energiemarkt 
van de EU;

15. is bezorgd over de vertragingen die de 
voltooiing van de zuidelijke corridor 
oplopen; benadrukt dat energiezekerheid 
verwezenlijkt moet worden door middel 
van energiediversificatie en legt de nadruk 
op de mogelijkheid van een aanvullende 
lng-corridor in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied die dient als een flexibele 
energiebron en een stimulans voor meer 
mededinging in de interne energiemarkt 
van de EU;

Or. en

Amendement 298
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herhaalt dat de strategische 
partnerschappen van de Unie met 
productie- en doorvoerlanden, met name 
bepaalde landen binnen het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB), vragen om 
adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen; 
benadrukt dat hiertoe de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in 
overeenstemming moeten zijn met de EU-
investeringen in infrastructuur gericht op 
diversificatie van aanvoerroutes en het 
vergroten van de energiezekerheid van de 
Unie, zoals Nabucco.

Or. en

Amendement 299
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat sommige projecten 
beperkte overheidssteun nodig hebben om 
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn 
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren en 
rekening moet houden met de belangen 
van de consumenten;

Schrappen

Or. en

Amendement 300
Lambert van Nistelrooij
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat sommige projecten
beperkte overheidssteun nodig hebben om 
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn 
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren en 
rekening moet houden met de belangen van 
de consumenten;

16. herinnert eraan dat het primaat voor 
financiering van energie-infrastructuur 
bij de marktpartijen dient te liggen; erkent 
dat in het geval projecten die een 
Europees belang hebben niet door de 
marktpartijen gerealiseerd kunnen 
worden beperkte Europese steun nodig 
kunnen hebben om particuliere 
financiering aan te trekken; benadrukt dat 
elke bijdrage uit overheidsfinanciering 
gebaseerd moet zijn op duidelijke, 
transparante criteria, de mededinging niet 
mag verstoren en rekening moet houden 
met de belangen van de consumenten;

Or. nl

Amendement 301
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat sommige projecten 
beperkte overheidssteun nodig hebben om 
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren en 
rekening moet houden met de belangen 
van de consumenten;

16. herinnert eraan dat de markten, 
overeenkomstig het pakket interne 
energiemarkt, de belangrijkste rol moeten 
blijven spelen in het financieren van 
investeringen in energie-infrastructuur; 
erkent dat sommige projecten die vanuit 
het oogpunt van voorzieningszekerheid, 
solidariteit en duurzaamheid wellicht 
gerechtvaardigd zijn, maar waarvoor op 
de markt onvoldoende financiering te 
vinden is, beperkte overheidssteun nodig 
hebben om particuliere financiering aan te 
trekken; benadrukt dat dergelijke projecten 
worden geselecteerd op basis van 
duidelijke, transparante criteria waarmee 
verstoring van de mededinging wordt 
vermeden en rekening wordt gehouden 
met de belangen van de consumenten;
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Or. en

Amendement 302
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat sommige projecten 
beperkte overheidssteun nodig hebben om
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn 
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren en 
rekening moet houden met de belangen van 
de consumenten;

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat er projecten zijn die 
overheidsteun nodig hebben omdat ze van 
groot belang zijn voor de omvorming van 
de energiesituatie in de EU; voorts kan 
deze steun particuliere financiering 
aantrekken; benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn 
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren en 
rekening moet houden met de belangen van 
de consumenten;

Or. en

Amendement 303
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat sommige projecten 
beperkte overheidssteun nodig hebben om 
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren en 
rekening moet houden met de belangen van 

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat er sommige projecten 
zijn die vanuit het oogpunt van 
voorzieningszekerheid, solidariteit en 
duurzaamheid wellicht gerechtvaardigd 
zijn, maar waarvoor op de markt 
onvoldoende financiering te vinden is, en 
mogelijk beperkte overheidssteun nodig 
hebben om particuliere financiering aan te 



AM\913608NL.doc 37/147 PE496.501v01-00

NL

de consumenten; trekken; benadrukt dat in dergelijke 
projecten elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering moet worden 
geselecteerd op basis van duidelijke, 
transparante criteria, de mededinging niet 
mag verstoren en rekening moet houden 
met de belangen van de consumenten;

Or. en

Amendement 304
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat sommige 
projectenbeperkte overheidssteun nodig 
kunnen hebben om particuliere 
financiering aan te trekken; benadrukt dat 
elke bijdrage uit overheidsfinanciering 
gebaseerd moet zijn op duidelijke, 
transparante criteria, de mededinging niet 
mag verstoren en rekening moet houden 
met de belangen van de consumenten;

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat sommige projecten
overheidssteun nodig hebben om 
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn 
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren en 
rekening moet houden metde belangen 
van de consumenten;

Or.pl

Amendement 305
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat sommige projecten 

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat sommige projecten 
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beperkte overheidssteun nodig hebben om 
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn 
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren en 
rekening moet houden met de belangen van 
de consumenten;

beperkte overheidssteun nodig hebben om 
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn 
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren, volledig 
in overeenstemming moet zijn met de EU-
wetgeving en de daarbij horende energie-
en klimaatdoelstellingen voor de lange 
termijn en rekening moet houden met de 
belangen van de consumenten;

Or. en

Amendement 306
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat sommige projecten 
beperkte overheidssteun nodig hebben om 
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn 
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren en
rekening moet houden met de belangen van 
de consumenten;

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd 
moeten erkennen dat sommige projecten 
beperkte overheidssteun nodig hebben om 
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn 
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren, rekening 
moet houden met de belangen van de 
consumenten en volledig in 
overeenstemming moet zijn met de 
energie- en klimaatdoelstellingen van de 
EU voor de lange termijn;

Or. en

Amendement 307
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de markten de 
belangrijkste rol moeten blijven spelen in 
het financieren van investeringen in 
energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd
moeten erkennen dat sommige projecten 
beperkte overheidssteun nodig hebben om 
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn 
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren en 
rekening moet houden met de belangen van 
de consumenten;

16. herinnert eraan dat gereguleerde 
investeringen de belangrijkste rol zullen
blijven spelen in het financieren van 
investeringen in energie-infrastructuur, 
maar tegelijkertijd moeten erkennen dat 
sommige innovatief of strategisch gezien 
belangrijke projecten beperkte 
overheidssteun nodig hebben om 
particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit 
overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn 
op duidelijke, transparante criteria, de 
mededinging niet mag verstoren en 
rekening moet houden met de belangen van 
de consumenten;

Or. en

Amendement 308
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de meeste scenario's 
van het Stappenplan Energie niet 
haalbaar zijn zonder de ontwikkeling van 
plaatselijke intelligente distributienetten 
voor elektriciteit en gas; is van mening dat 
de Unie naast grensoverschrijdende 
projecten maatregelen moet aannemen ter 
ondersteuning van de ontwikkeling of 
renovatie van plaatselijke netten en de 
toegang hiertoe van beschermde 
consumenten in het bijzonder;

Or. en

Amendement 309
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. gelooft dat, hoewel de 
energierekeningen in Europa de voorbije 
jaren zijn gestegen, deze ontwikkeling 
heeft geleid tot een "slimme", op gezond 
verstand gebaseerde benadering van 
energie-efficiëntie en energiebesparingen; 
gelooft desondanks dat ICT-technologieën 
een steeds belangrijker rol spelen in 
energie; benadrukt in dit verband de rol 
van slimme meters om consumenten 
gegevens te verschaffen over het 
energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;
(Verplaatst van paragraaf 32)

Or. sl

Amendement 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt het belang van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen waarvan een aanzienlijk 
bedrag gereserveerd wordt voor de 
omvorming en verdere ontwikkeling van 
de energie-infrastructuur in de EU; 
benadrukt dat het belangrijk is om 
cruciale duurzame projecten op zowel 
grote als kleine schaal te identificeren en 
te ondersteunen;

Or. en

Amendement 311
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt de rol van een één-loket-
benadering om de 
vereenvoudigingsdoelstellingen van de EU 
aan te vullen om de bureaucratische 
rompslomp te verminderen, waardoor de 
goedkeurings- en vergunningsprocedures 
versneld worden en de administratieve last 
voor bedrijven die een goedkeuring 
aanvragen voor de ontwikkeling van 
energie-infrastructuur, verlicht wordt en 
tegelijkertijd de eerbiediging van de 
geldende regels en regelgeving wordt 
gewaarborgd; roept de lidstaten in dit 
verband op hun procedures te herzien;

17. benadrukt de rol van een één-loket-
benadering om de 
vereenvoudigingsdoelstellingen van de EU 
aan te vullen om de bureaucratische 
rompslomp te verminderen, waardoor de 
goedkeurings- en vergunningsprocedures 
versneld worden en de administratieve last 
voor bedrijven die een goedkeuring 
aanvragen voor de ontwikkeling van 
energie-infrastructuur, verlicht wordt en 
tegelijkertijd de nodige eerbiediging van de 
geldende regels en regelgeving wordt 
gewaarborgd; roept de lidstaten in dit 
verband op hun procedures te herzien;

Or. en

Amendement 312
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid en 
afvalbeheer kunnen afleveren, te 
behouden;

Schrappen

(Wordt paragraaf 33 bis)

Or. sl

Amendement 313
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de lidstaten en de Schrappen
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internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid en 
afvalbeheer kunnen afleveren, te 
behouden;

Or. en

Amendement 314
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid en afvalbeheer 
kunnen afleveren, te behouden;

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten alsook de volgende 
generatie wetenschappers en innoveerders 
op het gebied van energiezekerheid, 
veiligheid en afvalbeheer kunnen leveren, 
te behouden; herinnert in dit opzicht aan 
de belangrijke rol die Horizon 2020 en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie vervullen in het dichten van 
de kloof tussen onderwijs, onderzoek en 
toepassing in de energiesector;

Or. en

Amendement 315
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid en
afvalbeheer kunnen afleveren, te 
behouden;

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan de 
onderwijscapaciteit een impuls te geven 
ten einde ervoor te zorgen dat er 
voldoende geschoolde werkkrachten en
deskundigheid beschikbaar is om 
Europa's energiesysteem koolstofarmer te 
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maken;

Or. en

Amendement 316
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid en afvalbeheer 
kunnen afleveren, te behouden;

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid en afvalbeheer 
kunnen afleveren, te behouden, te 
stimuleren en te ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 317
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid en afvalbeheer 
kunnen afleveren, te behouden;

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid, energie-
efficiëntie en afvalbeheer kunnen 
afleveren, te behouden;

Or. ro

Amendement 318
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid en afvalbeheer 
kunnen afleveren, te behouden;

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid, efficiëntie en 
afvalbeheer kunnen afleveren, te behouden;

Or. en

Amendement 319
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid en afvalbeheer 
kunnen afleveren, te behouden;

18. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op gebied van 
energiezekerheid, veiligheid, efficiëntie, en 
afvalbeheer kunnen afleveren, te behouden;

Or. en

Amendement 320
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat alle 
koolstofarme technologieën moeten 
worden ingezet voor het ambitieuze 
streven naar een koolstofarm 
energiesysteem van de EU in het 
algemeen en een koolstofarme 
elektriciteitssector in het bijzonder. Er 
blijft onduidelijkheid over welke 
technologieën technisch en commercieel 
inzetbaar zullen zijn binnen de vereiste 
termijn. Flexibiliteit moet worden 
gehandhaafd ten einde aanpassing aan de 
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technologische en sociaaleconomische 
veranderingen die zich zullen voordoen 
mogelijk te maken; 

Or. en

Amendement 321
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat alle 
technologieën die de CO2-uitstoot 
terugdringen, moeten worden ingezet voor 
het ambitieuze streven naar een 
koolstofarm energiesysteem van de EU in 
het bijzonder; er blijft onduidelijkheid 
over welke technologieën technisch en 
commercieel inzetbaar zullen zijn binnen 
de vereiste termijn; om die reden moet 
flexibiliteit worden gehandhaafd ten einde 
aanpassing aan de technologische en 
sociaaleconomische veranderingen die 
zich zullen voordoen mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 322
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat meer aandacht moet 
worden gegeven aan vraagbeheersing; 
beklemtoont dat vraagbeheersing zowel 
voor de industrie als voor de consument 
een belangrijk middel is om een 
energiesysteem op basis van 
hernieuwbare energie te verwezenlijken, 
aangezien hoge pieken in de vraag of het 
aanbod gelijkmatig worden gespreid en 
daarmee de benodigde hoeveelheid 
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opslag- en back-upvoorzieningen wordt
verminderd;

Or. en

Amendement 323
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie de 
onzekerheid over de regelgeving voor 
institutionele investeerders zo spoedig 
mogelijk aan te pakken voor wat betreft de 
interpretatie van het derde pakket als het 
gaat om een passieve investeerder in 
zowel transmissie- als 
opwekkingscapaciteit;

Or. en

Amendement 324
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de Commissie het 
probleem van ontbrekende stimulansen 
voor investeringen in intelligente 
netwerken voor DSB's en TSB's in ICT en 
andere innovatieve technologieën die een 
beter en toegenomen gebruik van het 
bestaande netwerk vergemakkelijken, zo 
spoedig mogelijk aan te pakken;

Or. en

Amendement 325
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Kopje 5
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Ontwerpresolutie Amendement

De rol van specifieke energiebronnen De rol van fossiele brandstoffen en 
aanverwante technologieën

Or. en

Amendement 326
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw) (na kopje "De rol van specifieke energiebronnen")

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. onderstreept dat kernenergie 
uit de energiemix zal verdwijnen; 
benadrukt dat, zolang er nog 
kerncentrales zijn, de hoogste Europese 
veiligheidsnormen in acht moeten worden 
genomen, stresstests in alle lidstaten van 
de Unie moeten worden uitgevoerd en 
kerncentrales dienovereenkomstig buiten 
bedrijf moeten worden gesteld;

Or. de

Amendement 327
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas een onmisbare rol speelt in de 
transitie naar een duurzame 
energievoorziening, als snelle en 
kostenefficiënte vervanger van kolen en 
als flexibele back-up voor diverse 
duurzame energiebronnen; 

Or. nl
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Amendement 328
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem; meent 
dat de uitstoot van broeikasgassen kan 
worden verminderd door voor de 
opwekking van elektriciteit en warmte 
aardgas te gebruiken, dat een laag 
koolstofgehalte heeft;

Or. de

Amendement 329
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas op korte termijn een rol kan 
spelen in de omvorming van het 
energiesysteem, aangezien het een snelle, 
tijdelijke en kostenefficiënte manier is om 
de afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen op relatief 
korte termijn; waarschuwt niettemin voor 
investeringen die zouden kunnen leiden 
tot een niet terug te draaien 
afhankelijkheid van welke fossiele 
brandstof dan ook, met inbegrip van gas, 
en de overgang naar een echt duurzaam 
energiesysteem belemmeren;

Or. en
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Amendement 330
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas op korte tot middellange termijn 
een rol zal spelen in de omvorming van 
het energiesysteem, aangezien het een 
snelle, tijdelijke en kostenefficiënte manier 
is om de afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen, en dus de uitstoot van 
broeikasgassen kan worden verlaagd; 
waarschuwt niettemin voor investeringen 
die zouden kunnen leiden tot een niet 
terug te draaien afhankelijkheid van 
welke fossiele brandstof dan ook, met 
inbegrip van gas, en de overgang naar 
een echt duurzaam energiesysteem 
belemmeren;

Or. en

Amendement 331
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas een belangrijke rol zal spelen voor 
de omvorming naar een duurzaam 
energiesysteem dat gebaseerd is op 
hernieuwbare energie, aangezien het op 
korte tot middellange termijn een relatief 
snelle en kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen, die voor 
een hogere uitstoot van broeikasgassen 
zorgen, te verlagen;

Or. en
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Amendement 332
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is het eens met de Commissie dat
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;

19. erkent dat conventioneel aardgas zal
worden gebruikt als een 
overgangsbrandstof in de omvorming van 
het energiesysteem, aangezien het een 
snelle en kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen, wat zou kunnen helpen de 
uitstoot van broeikasgassen te verlagen;

Or. en

Amendement 333
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;erkent dat 
toename van het aardgasgebruik voor een 
deel van de lidstaten een toename van de 
import van deze brandstof zal betekenen, 
waardoor de energiezekerheid negatief 
wordt beïnvloed;

Or.pl

Amendement 334
Lambert van Nistelrooij
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen; merkt in dit 
verband op dat het kader voor gebruik van 
gas door de energiesector niet gunstig lijkt 
en verbeterd zou moeten worden ten 
behoeve van de hiervoor genoemde 
doelstellingen;

Or. nl

Amendement 335
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen; benadrukt, 
door het belang van gas te erkennen, dat 
de gasaanvoerroutes naar de Europese 
Unie moeten worden gediversifieerd;

Or. en

Amendement 336
Rachida Dati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;

19. is het eens met de Commissie dat 
aardgas essentieel zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem, 
aangezien het een snelle en 
kostenefficiënte manier is om de 
afhankelijkheid van andere meer 
vervuilende fossiele brandstoffen te 
verminderen en daardoor de uitstoot van 
broeikasgassen te verlagen;

Or. fr

Motivering

Zie de formulering die is gebruikt in de mededeling van de Commissie "(c) Gas speelt een 
cruciale rol in de omschakeling".

Amendement 337
AndrzejGrzyb, BogdanKazimierzMarcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is het eens met de Commissie dat 
aardgas cruciaal zal zijn voor de 
omvorming van het energiesysteem en 
bijdraagt tot een geleidelijke vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen;

Or.pl

Amendement 338
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. erkent dat conventionele fossiele 
brandstoffen ten minste gedurende de 
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overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem waarschijnlijk deel zullen 
blijven uitmaken van het energiesysteem;

Or. en

Amendement 339
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een 
flexibele reserve, en om de capaciteit in 
evenwicht te houden wanneer de 
voorziening van hernieuwbare energie 
variabel is;

Schrappen

Or. en

Amendement 340
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is;

20. is echter van mening dat ook moet 
worden nagedacht over de mogelijkheid 
van een belangrijkere rol voor gas, met 
name ingeval technologieën voor 
koolstofafvang en -opslag voldoende 
beschikbaar worden; meent namelijk dat 
de beoogde vermindering van 
broeikasgasemissies centraal moet staan 
in de overwegingen ter zake en de 
belangrijkste factor moet zijn bij het 
maken van energiekeuzes; erkent aldus de 
sleutelrol van gas in de overgang naar een 
koolstofarm energiesysteem, maar ook als 
een flexibele reserve, en om de capaciteit 
in evenwicht te houden wanneer de 
voorziening van hernieuwbare energie 
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variabel is;

Or. fr

Amendement 341
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is;

20. erkent de centrale rol van 
hernieuwbare bronnen in de overgang 
naar een duurzaam energiesysteem, maar 
ook als een mogelijke flexibele reserve in 
een toekomstig Europees energiesysteem 
waarin variabele hernieuwbare bronnen 
een groter aandeel hebben, alsook meer 
interconnecties en opslag;

Or. en

Amendement 342
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is;

20. erkent de rol van aardgas en biogas in 
de overgang naar een vrijwel volledig 
hernieuwbare energie-economie, maar 
ook als een mogelijke flexibele reserve 
aangezien ze kunnen helpen de capaciteit 
in evenwicht te houden;

Or. en

Amendement 343
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is;

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgangsperiode naar een energiesysteem 
dat gebaseerd is op hernieuwbare 
bronnen en als een flexibele reserve op 
korte tot middellange termijn, aangezien 
het kan helpen de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is;

Or. en

Amendement 344
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is;

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is; erkent 
dat conventionele fossiele brandstoffen 
ten minste gedurende de overgang naar 
een koolstofarm energiesysteem 
waarschijnlijk deel zullen blijven 
uitmaken van het energiesysteem;

Or. en

Amendement 345
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve om voor een evenwichtige 
capaciteit te zorgen die kan bijdragen aan 
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hernieuwbare energie variabel is; de aanpassing van de voorziening van 
intermitterende hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 346
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is;

20. erkent de sleutelrol van gas als 
flexibele en relatief goedkope brandstof in 
de overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is;

Or. nl

Amendement 347
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is;

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, samen met energieopslag en 
vraag-en-aanbodtechnologieën, en om de 
capaciteit in evenwicht te houden wanneer 
de voorziening van hernieuwbare energie 
variabel is;

Or. en

Amendement 348
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is;

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
intermitterende hernieuwbare energie 
variabel is;

Or. en

Amendement 349
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de sleutelrol van gas in de 
overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem, maar ook als een flexibele 
reserve, en om de capaciteit in evenwicht 
te houden wanneer de voorziening van 
hernieuwbare energie variabel is;

20. erkent de rol van gas in de overgang 
naar een koolstofarm energiesysteem, maar 
ook als een flexibele reserve, en om de 
capaciteit in evenwicht te houden wanneer 
de voorziening van hernieuwbare energie 
variabel is;

Or. en

Amendement 350
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in 
de toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van 
toekomstige energieprognoses;

Schrappen
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Or. en

Amendement 351
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

21. dringt er bij de Commissie op aan met 
een regelgevingskader betreffende niet-
conventioneel gas te komen dat gebaseerd 
is op de recente beoordelingen ervan en 
waarin rekening wordt gehouden met alle 
ecologische, economische, 
maatschappelijke en 
gezondheidsaspecten, alsook 
berekeningen van de kosten van de gehele 
levensduur, lock-in-effecten, 
grondgebruik en de gevaren van fracking 
in de nabijheid van kritische installaties; 
benadrukt dat, ten einde te bepalen welke 
rol niet-conventioneel gas in de toekomst 
zou kunnen spelen in de energiemix van 
de EU, de Commissie en de lidstaten 
rekening moeten houden met de resultaten 
van de beoordelingen in verband met niet-
conventioneel gas bij het formuleren van 
het scenario van toekomstige 
energieprognoses;

Or. en

Amendement 352
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 

21. erkent de aanzienlijke milieu- en 
gezondheidsrisico's van niet-conventioneel 
gas en roept de lidstaten op een 
moratorium in te stellen op alle 
aanverwante activiteiten totdat de 
Commissie en de lidstaten alomvattende 
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formuleren van scenario's van 
toekomstige energieprognoses;

wetenschappelijke beoordelingen hebben 
gemaakt van de gevolgen van niet-
conventioneel gas. Voor elk besluit tot de 
instelling van een nationaal moratorium 
moeten de resultaten van deze 
wetenschappelijke beoordelingen in 
aanmerking worden genomen;

Or. en

Amendement 353
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van 
toekomstige energieprognoses;

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol zou kunnen spelen in de 
energiemix van de EU, mits het wordt 
onderworpen aan een diepgaande 
evaluatie van de potentiële voordelen en 
risico's ervan; benadrukt dat voor elke 
vorm van steun aan de exploitatie van
niet-conventionele gasbronnen rekening 
moet worden gehouden met de juridische 
kwesties, de levenscyclusanalyse, de 
gevolgen voor het milieu en de 
economische haalbaarheid;

Or. en

Amendement 354
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
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energieprognoses; energieprognoses; is echter van mening 
dat vóór de exploitatie van niet-
conventionele gasbronnen een uitvoerige 
risico- en effectbeoordeling moet worden 
uitgevoerd om de gevolgen voor het milieu 
grondig te onderzoeken en duidelijkheid 
te verschaffen over alle vraagstukken die 
in dit verband tot dusver onbeantwoord 
zijn gebleven;

Or. de

Amendement 355
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses; merkt in dit kader op 
dat de ontwikkeling van boortechnieken 
nog altijd gaande is en verder onderzoek 
en ontwikkeling kan leiden tot verbeterde 
en schonere praktijken;

Or. nl

Amendement 356
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol zou kunnen spelen in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
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met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses, daarbij ook rekening 
houdend met de gevolgen die de winning 
ervan kan hebben voor het milieu en de 
volksgezondheid;

Or. ro

Amendement 357
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU, dat een evaluatie 
en aanpassing van het beleidskader 
voldoende kunnen zijn om een duurzame 
productie te waarborgen, en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

Or. en

Amendement 358
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een erg beperkte rol zou kunnen
spelen in de energiemix van de EU en 
roept de Commissie en de lidstaten op 
rekening te houden met de ontwikkelingen 
en milieuaspecten in verband met niet-
conventioneel gas bij het formuleren van 
scenario's van toekomstige 
energieprognoses;
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Or. en

Amendement 359
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in 
de toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

21. gelooft dat aardgas uit niet-
conventionele bronnen in de toekomst een 
rol te spelen heeft in de energiemix van de 
EU en roept de Commissie en de lidstaten 
op rekening te houden met de 
ontwikkelingen in verband met niet-
conventioneel gas bij het formuleren van 
scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

Or. en

Amendement 360
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een cruciale rol te spelen heeft in 
de energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

Or.pl

Amendement 361
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol te spelen heeft in de 
energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de 
toekomst een rol van belang te spelen heeft 
in de energiemix van de EU en roept de 
Commissie en de lidstaten op rekening te 
houden met de ontwikkelingen in verband 
met niet-conventioneel gas bij het 
formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

Or. de

Amendement 362
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is het eens met de Commissie dat 
kernenergie een belangrijke bijdrage zal 
blijven leveren aangezien sommige 
lidstaten kernenergie blijven beschouwen 
als een zekere, betrouwbare en betaalbare 
bron om op een koolstofarme manier 
elektriciteit op te wekken; erkent dat uit de 
scenarioanalyse blijkt dat kernenergie 
kan bijdragen tot lagere systeemkosten en 
elektriciteitsprijzen;

Or. en

Amendement 363
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is het eens met de Commissie dat 
kernenergie deel zal blijven uitmaken van 
de energiemix van de EU aangezien ze 
een cruciale bron blijft om op een 
koolstofarme manier elektriciteit op te 
wekken en volgens de scenarioanalyse 



PE496.501v01-00 64/147 AM\913608NL.doc

NL

kan bijdragen tot lagere systeemkosten en 
elektriciteitsprijzen;

Or. en

Amendement 364
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is het eens met de Commissie dat 
kernenergie, die gebruikt wordt door de 
meeste lidstaten, bijdraagt aan zekere, 
betrouwbare, en concurrerende 
elektriciteitsopwekking en de 
systeemkosten en elektriciteitsprijzen 
verlaagt, zoals vermeld wordt in de 
scenarioanalyse;

Or. en

Amendement 365
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. onderstreept het grote belang dat 
ook in de toekomst aan kernenergie als 
cruciale energiebron zal moeten worden 
toegekend, met name in verband met de 
verwezenlijking van de doelstelling van de 
EU om de economie koolstofarm te 
maken;

Or. de

Amendement 366
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)



AM\913608NL.doc 65/147 PE496.501v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. wijst erop dat ook bruinkool in de 
toekomst een rol toekomt in het kader van 
de diversificatie van de energiemix; 
benadrukt dat de winning van bruinkool 
ook in het licht van de bestaande 
klimaatdoelstellingen van de EU 
concurrerend is, vooral gezien de 
verhoudingsgewijs lage delvingskosten;

Or. de

Amendement 367
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar moet zijn indien fossiele 
brandstoffen een aanzienlijk aandeel van 
de energiemix zullen blijven uitmaken; 
beklemtoont dat CCS ook een belangrijke 
optie voor het koolstofarm maken van 
verschillende zware industrieën is en, in 
combinatie met biomassa, 
"koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;

Schrappen

Or. en

Amendement 368
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 

Schrappen
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naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar moet zijn indien fossiele 
brandstoffen een aanzienlijk aandeel van 
de energiemix zullen blijven uitmaken; 
beklemtoont dat CCS ook een belangrijke 
optie voor het koolstofarm maken van 
verschillende zware industrieën is en, in 
combinatie met biomassa, 
"koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;

Or. en

Amendement 369
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar moet zijn indien fossiele 
brandstoffen een aanzienlijk aandeel van 
de energiemix zullen blijven uitmaken; 
beklemtoont dat CCS ook een belangrijke 
optie voor het koolstofarm maken van 
verschillende zware industrieën is en, in 
combinatie met biomassa, 
"koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;

22. afvang en opslag van koolstofdioxide 
(CCS) is vanwege schaarse bronnen, een 
gebrek aan opslagcapaciteit, onopgeloste 
problemen zoals de hoge kostprijzen, het 
bijbehorende energieverlies (tot 40 
procent van de energie die door een 
elektriciteitscentrale wordt geproduceerd) 
en milieurisico's geen optie mocht de EU 
snel een energie-efficiënte economie op 
basis van hernieuwbare energie willen 
ontwikkelen overeenkomstig de EU-
klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 370
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont het belang van afvang en 22. merkt op dat afvang en opslag van 
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opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar moet zijn indien fossiele 
brandstoffen een aanzienlijk aandeel van 
de energiemix zullen blijven uitmaken; 
beklemtoont dat CCS ook een belangrijke 
optie voor het koolstofarm maken van 
verschillende zware industrieën is en, in 
combinatie met biomassa, 
"koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;

koolstofdioxide (CCS) een rol zou kunnen 
spelen op weg naar 2050 en het 
koolstofarm maken van de sector; maakt 
zich echter zorgen over onopgeloste 
problemen zoals de niet nader 
omschreven vertragingen in de 
ontwikkeling, de hoge kostprijzen en 
milieurisico's; benadrukt dat CCS 
waarschijnlijk niet voor 2030 klaar zal zijn 
voor commerciële toepassing en adviseert 
derhalve waakzaam te zijn bij het 
toeschrijven van de beperking van de 
CO2-uitstoot aan CCS in de scenario's; 
beklemtoont dat CCS een belangrijke optie 
voor het koolstofarm maken van 
verschillende zware industrieën zou 
kunnen zijn en, in combinatie met 
biomassa, "koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;

Or. en

Amendement 371
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar moet zijn indien fossiele 
brandstoffen een aanzienlijk aandeel van 
de energiemix zullen blijven uitmaken; 
beklemtoont dat CCS ook een belangrijke
optie voor het koolstofarm maken van 
verschillende zware industrieën is en, in 
combinatie met biomassa, 
"koolstofnegatieve" waarden kan
opleveren;

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat de CCS-
technologie zich momenteel nog in de 
onderzoeks- en ontwikkelingsfase bevindt; 
stelt vast dat CCS of andere alternatieve 
technologieën in de toekomst belangrijke 
opties zullen bieden voor het koolstofarm 
maken van verschillende zware industrieën 
en, in combinatie met biomassa, 
"koolstofnegatieve" waarden kunnen
opleveren;

Or. de

Amendement 372
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar moet zijn indien fossiele brandstoffen 
een aanzienlijk aandeel van de energiemix 
zullen blijven uitmaken; beklemtoont dat 
CCS ook een belangrijke optie voor het 
koolstofarm maken van verschillende
zware industrieën is en, in combinatie met 
biomassa, "koolstofnegatieve" waarden 
kan opleveren;

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar het koolstofarm maken van de sector 
tegen 2050; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar en economisch haalbaar moet zijn 
indien fossiele brandstoffen een deel van 
de energiemix zullen blijven uitmaken; 
beklemtoont dat CCS ook een belangrijke 
optie is voor het koolstofarm maken van 
verschillende energie-intensieve
industrieën zoals olieraffinage, het 
smelten van aluminium en 
cementproductie;

Or. en

Amendement 373
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar moet zijn indien fossiele brandstoffen 
een aanzienlijk aandeel van de energiemix 
zullen blijven uitmaken; beklemtoont dat 
CCS ook een belangrijke optie voor het 
koolstofarm maken van verschillende 
zware industrieën is en, in combinatie met 
biomassa, "koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2020 
op commerciële schaal moet worden 
toegepast als deze technologie tegen 2030 
klaar moet zijn en fossiele brandstoffen 
een aanzienlijk aandeel van de energiemix 
zullen blijven uitmaken; beklemtoont dat 
CCS ook een belangrijke optie voor het 
koolstofarm maken van verschillende 
zware industrieën is en, in combinatie met 
biomassa, "koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;

Or. de
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Amendement 374
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar moet zijn indien fossiele brandstoffen 
een aanzienlijk aandeel van de energiemix 
zullen blijven uitmaken; beklemtoont dat 
CCS ook een belangrijke optie voor het 
koolstofarm maken van verschillende 
zware industrieën is en, in combinatie met 
biomassa, "koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar moet zijn indien fossiele brandstoffen 
een aanzienlijk aandeel van de energiemix 
zullen blijven uitmaken; beklemtoont dat 
CCS ook een belangrijke optie voor het 
koolstofarm maken van verschillende 
zware industrieën is en, in combinatie met 
biomassa, "koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;merkt op dat de ontwikkeling 
van deze technologie beslist moet worden 
gekoppeld aan de ontwikkeling van 
industriële methoden voor gebruik van 
koolstofdioxide, dit kanechter in het kader 
van het behoud van de belangrijke rol van 
fossiele brandstoffen in de energiemix van 
de EU niet uitsluitend beperkt blijven tot 
CCS, maar vereist uiterste inspanningen 
om de ontwikkeling van het hele scala aan 
schone kooltechnologieën te versnellen;

Or.pl

Amendement 375
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar moet zijn indien fossiele brandstoffen 
een aanzienlijk aandeel van de energiemix 
zullen blijven uitmaken; beklemtoont dat 
CCS ook een belangrijke optie voor het 

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS, dat op een 
economisch efficiënte, veilige en 
duurzame wijze wordt ontwikkeld, tegen 
2030 klaar moet zijn indien fossiele 
brandstoffen een aanzienlijk deel van de 
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koolstofarm maken van verschillende 
zware industrieën is en, in combinatie met 
biomassa, "koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;

energiemix zullen blijven uitmaken; 
beklemtoont dat CCS ook een belangrijke 
optie voor het koolstofarm maken van 
verschillende zware industrieën is en, in 
combinatie met biomassa, 
"koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;

Or. en

Motivering

Afvang en opslag van koolstofdioxide dient niet tegen elke prijs te worden ontwikkeld en 
uitgevoerd, maar moet veilig, economisch efficiënt (waarbij ook wordt gebruikgemaakt van 
particuliere financiële bronnen) en duurzaam zijn.

Amendement 376
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. beklemtoont het belang van afvang en 
opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg 
naar 2050 en het koolstofarm maken van 
de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 
klaar moet zijn indien fossiele brandstoffen 
een aanzienlijk aandeel van de energiemix 
zullen blijven uitmaken; beklemtoont dat 
CCS ook een belangrijke optie voor het 
koolstofarm maken van verschillende
zware industrieën is en, in combinatie met 
biomassa, "koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren;

22. beklemtoont het aanzienlijke belang 
van afvang en opslag van koolstofdioxide 
(CCS) op weg naar 2050 en het 
koolstofarm maken van de sector; 
benadrukt dat CCS tegen 2030 klaar moet 
zijn aangezien fossiele brandstoffen een 
aanzienlijk deel van de energiemix zullen 
blijven uitmaken; beklemtoont dat CCS 
ook een zeer belangrijke optie voor het 
koolstofarm maken van verschillende 
zware industrieën is en, in combinatie met 
biomassa, "koolstofnegatieve" waarden kan 
opleveren; 

Or. en

Amendement 377
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt het belang van 
beleidsmaatregelen, 
overheidsfinanciering en een passende 
koolstofprijs ten einde de vroegtijdige 
toepassing van de CCS-technologie in 
Europa vanaf 2020 te demonstreren en te 
garanderen; onderstreept het belang van 
het EU-demonstratieprogramma voor de 
algemene aanvaarding van en steun voor 
CCS als een belangrijke technologie voor 
de terugdringing van de uitstoot van 
broeikasgassen;

Or. en

Amendement 378
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. stelt vast dat voor de weg naar een 
koolstofarme uitstoot moderne, efficiënte 
elektriciteitscentrales moeten worden 
gebouwd en oude centrales moeten 
worden gemoderniseerd in het 
vooruitzicht van de toepassing van CCS 
en dat flexibele, op fossiele brandstof 
gestookte elektriciteitscentrales nodig zijn 
ten einde de netwerkzekerheid en de 
stabiliteit te waarborgen naarmate de 
opbrengst van onvoorspelbare en 
intermitterende hernieuwbare 
energiebronnen toeneemt;

Or. en

Amendement 379
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. merkt op dat, zo lang de vraag 
naar producten op basis van ruwe olie 
aanhoudt, het belangrijk is een Europese 
aanwezigheid in de raffinage-industrie te 
handhaven, niet alleen voor de sectoren 
die zich bezighouden met raffinage of 
gebaseerd zijn op geraffineerde 
producten, maar ook voor het behouden 
van de werkgelegenheid in deze sectoren 
en voor milieuaspecten;

Or. en

Amendement 380
Vicky Ford, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. drukt zijn bezorgdheid uit over de 
langzame ontwikkeling en toepassing van 
CCS-technologieën in het licht van het te 
verwachten verdere gebruik op 
wereldschaal van steenkool als 
energiebron;

Or. en

Amendement 381
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. verzoekt de Commissie 
kennisdeling en samenwerking binnen de 
EU en op internationaal niveau mogelijk 
te maken en te bevorderen ten einde te 
waarborgen dat engineering van het 
hoogste niveau op peil gehouden wordt in 
CCS-demonstratieprojecten; verzoekt de 
Commissie vroegtijdige investeringen in 



AM\913608NL.doc 73/147 PE496.501v01-00

NL

pijpleidinginfrastructuur te ondersteunen 
en om grensoverschrijdende planning te 
coördineren ten einde toegang tot CO2-
putten vanaf 2020 te waarborgen, en om 
onderzoek te doen om opslagreservoirs in 
Europa te karakteriseren; verzoekt de 
Commissie actief samen te werken met de 
lidstaten en de sector om te 
communiceren over de voordelen en 
veiligheid van CCS ten einde het 
vertrouwen van de burger in deze 
technologie te vergroten;

Or. en

Amendement 382
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. merkt op dat de Europese 
chemische sector voor zijn grondstoffen 
afhankelijk is van externe olie- en 
aardgasbronnen en belang heeft bij 
alternatieven zoals steenkool en 
bruinkool, die een meer zekere 
grondstoffentoevoer en milieuvoordelen 
met zich kunnen meebrengen wanneer zij 
gekoppeld worden aan moderne 
procestechnologieën die coal-to-chemicals 
combineren met hernieuwbare energie om 
tot zeer flexibele 
polygeneratievoorzieningen te komen die 
zowel stroom als chemische stoffen 
produceren;

Or. en

Amendement 383
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik van 
binnenlandse energiebronnen en het 
concurrentievermogen van voor de stabiele 
levering van binnenlandse of ingevoerde 
energie vereiste infrastructuur, zoals 
raffinage, kunnen bijdragen tot een grotere 
energiezekerheid;

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik van 
binnenlandse energiebronnen en het 
concurrentievermogen van voor de stabiele 
levering van binnenlandse of ingevoerde 
energie vereiste infrastructuur, zoals 
raffinage, kunnen bijdragen tot een grotere 
energiezekerheid; benadrukt ook de 
vaststelling in het Stappenplan Energie
dat olie waarschijnlijk zelfs in 2050 nog 
deel zal uitmaken van de energiemix en in 
hoofdzaak als brandstof zal dienen voor 
het vervoer van passagiers en goederen 
over lange afstanden;

Or. en

Amendement 384
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik van 
binnenlandse energiebronnen en het 
concurrentievermogen van voor de stabiele 
levering van binnenlandse of ingevoerde 
energie vereiste infrastructuur, zoals 
raffinage, kunnen bijdragen tot een grotere 
energiezekerheid;

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik en dito 
ontwikkeling van binnenlandse 
energiebronnen en het 
concurrentievermogen van voor de stabiele 
levering van binnenlandse of ingevoerde 
energie vereiste infrastructuur, zoals 
raffinage, kunnen bijdragen tot een grotere 
energiezekerheid en om die reden een 
prioriteit moeten zijn bij het opstellen van 
het energiebeleid van de EU;

Or. en

Amendement 385
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik van 
binnenlandse energiebronnen en het 
concurrentievermogen van voor de stabiele
levering van binnenlandse of ingevoerde 
energie vereiste infrastructuur, zoals 
raffinage, kunnen bijdragen tot een 
grotere energiezekerheid;

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik van 
binnenlandse energiebronnen en het 
concurrentievermogen van voor de stabiele 
levering van binnenlandse of ingevoerde 
energie vereiste infrastructuur, zoals 
raffinage, van cruciale betekenis zijn voor
een grotere energiezekerheid van de EU en 
de afzonderlijke lidstaten;

Or.pl

Amendement 386
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik van 
binnenlandse energiebronnen en het 
concurrentievermogen van voor de 
stabiele levering van binnenlandse of 
ingevoerde energie vereiste infrastructuur, 
zoals raffinage, kunnen bijdragen tot een 
grotere energiezekerheid;

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik van 
binnenlandse energiebronnen en de voor de 
stabiele levering van binnenlandse of 
ingevoerde energie vereiste infrastructuur 
kunnen bijdragen tot een grotere 
energiezekerheid;

Or. en

Amendement 387
Hannu Takkula, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik van 
binnenlandse energiebronnen en het 
concurrentievermogen van voor de stabiele 
levering van binnenlandse of ingevoerde 
energie vereiste infrastructuur, zoals 
raffinage, kunnen bijdragen tot een grotere 

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik van 
binnenlandse en regionale energiebronnen 
en het concurrentievermogen van voor de 
stabiele levering van binnenlandse of 
ingevoerde energie vereiste infrastructuur, 
zoals raffinage, kunnen bijdragen tot een 
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energiezekerheid; grotere energiezekerheid;

Or. fi

Amendement 388
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik van 
binnenlandse energiebronnen en het 
concurrentievermogen van voor de stabiele 
levering van binnenlandse of ingevoerde 
energie vereiste infrastructuur, zoals 
raffinage, kunnen bijdragen tot een grotere 
energiezekerheid;

23. neemt er nota van dat een optimaal, 
veilig en duurzaam gebruik van 
binnenlandse energiebronnen en het 
concurrentievermogen van voor de stabiele 
levering van binnenlandse of ingevoerde 
energiebronnen vereiste infrastructuur, 
zoals raffinage, kunnen bijdragen tot een 
grotere energiezekerheid;

Or. en

Amendement 389
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat het van belang is dat 
de EU een eigen raffinagecapaciteit 
behoudt om een 
energievoorzieningszekerheid te 
waarborgen en wereldwijde normen vast 
te leggen voor de kwaliteit van 
brandstofraffinage en voor naleving van 
de milieuvereisten, terwijl de 
downstreamsectoren, zoals de 
petrochemische sector, van aanvoer 
worden voorzien, waarmee wordt 
bijgedragen tot groei en werkgelegenheid 
in de EU; benadrukt de noodzaak van 
aanvullende beleidsmaatregelen ter 
bestrijding van sociale en milieudumping 
en ongelijke concurrentievoorwaarden in 
deze sector buiten de EU;
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Or. en

Amendement 390
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat speciale 
aandacht moet worden geschonken aan 
die lidstaten waar steenkool momenteel de 
voornaamste energiebron is en/of waar de 
steenkoolproductie en 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool vitale regionale bronnen van 
werkgelegenheid zijn; is van mening dat 
aanvullende, door de EU gesteunde 
sociale maatregelen nodig zijn om ervoor 
te zorgen dat de bevolking van deze 
regio's de scenario's van het Stappenplan 
Energie 2050 aanvaardt;

Or. en

Amendement 391
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. beklemtoont dat nieuwe nucleaire 
technologieën een belangrijke bijdrage 
aan een veilige, schone en goedkope 
energieproductie kunnen leveren en in dit 
verband moeten worden gestimuleerd; de 
ontwikkeling van deze technologieën moet 
gepaard gaan met strenge voorschriften 
met betrekking tot de veiligheid van 
nucleaire installaties, ondersteuning van 
onderzoek en ontwikkeling van 
innovatieve procedures voor afvalbeheer;

Or. fr
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Amendement 392
Herbert Reul, Edit Herczog, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is het eens met de Commissie dat 
kernenergie een sleutelrol blijft spelen in 
Europa's energietoevoer, een belangrijke 
bron blijft om op een koolstofarme manier 
elektriciteit op te wekken en een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de 
omvorming van het energiesysteem in de 
lidstaten die ervan gebruikmaken;

Or. en

Amendement 393
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat in een situatie 
van duurzame energie en voor de manier 
om dat te bereiken geen ruimte is voor 
gevaarlijke of zwaar vervuilende 
energiebronnen, met name op de lange 
termijn; benadrukt derhalve dat er geen 
EU-fondsen beschikbaar worden gesteld 
voor de bouw van nieuwe 
steenkoolbedrijven of kerncentrales;

Or. en

Amendement 394
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. onderstreept dat een grotere 
energie-efficiëntie het beheer van 
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energiedistributie- en -
transmissienetwerken zou 
vergemakkelijken; benadrukt derhalve dat 
energie-efficiëntie een hoofdprioriteit 
moet zijn voor de modernisering van de 
energie-infrastructuur; 

Or. en

Amendement 395
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op de bedragen die geoormerkt zijn voor 
maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie in het volgende meerjarig 
financieel kader fors te verhogen;

Or. ro

Amendement 396
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw) (na kopje "Mondiale uitdagingen op gebied van energie")

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. benadrukt de noodzaak om 
gemeenschappelijk gestalte te geven aan 
het toekomstige Europese externe 
energiebeleid, ten einde inbreuken op de 
EU-wetgeving betreffende de interne 
energiemarkt te voorkomen en de 
onderhandelingspositie van de 
afzonderlijke lidstaten ten opzichte van 
derde landen te versterken;

Or. de

Amendement 397
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU, 
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied om de mondiale 
energieproblemen en de 
klimaatverandering aan te pakken, om 
een oplossing te vinden voor vraagstukken 
in verband met concurrentievermogen en 
koolstoflekkage, en de hoogste 
veiligheidsnormen inzake kernenergie te 
handhaven en te bevorderen en tegelijk te 
zorgen voor een veilige, zekere en 
gediversifieerde energievoorziening;

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU,
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied;

Or. en

Amendement 398
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, 
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU, 
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied om de mondiale 
energieproblemen en de 
klimaatverandering aan te pakken, om een 
oplossing te vinden voor vraagstukken in 
verband met concurrentievermogen en 

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU, 
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied om de mondiale 
energieproblemen en de 
klimaatverandering aan te pakken, om een 
oplossing te vinden voor vraagstukken in 
verband met concurrentievermogen en 



AM\913608NL.doc 81/147 PE496.501v01-00

NL

koolstoflekkage, en de hoogste 
veiligheidsnormen inzake kernenergie te 
handhaven en te bevorderen en tegelijk te 
zorgen voor een veilige, zekere en 
gediversifieerde energievoorziening;

koolstoflekkage, en de hoogste 
veiligheidsnormen inzake kernenergie te 
handhaven en te bevorderen en tegelijk te 
zorgen voor een veilige, zekere en 
gediversifieerde energievoorziening; 
herinnert eraan dat de 
klimaatverandering een mondiale 
uitdaging is en dat dientengevolge verdere 
internationale verplichtingen van andere 
landen, met name de grote CO2-
uitstotende landen, in overeenstemming 
moeten zijn met het klimaatbeleid van de 
EU voor de lange termijn om 
koolstoflekkage en nadelige effecten op de 
Europese mededinging te voorkomen;

Or. en

Amendement 399
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU, 
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied om de mondiale 
energieproblemen en de 
klimaatverandering aan te pakken, om een 
oplossing te vinden voor vraagstukken in 
verband met concurrentievermogen en 
koolstoflekkage, en de hoogste 
veiligheidsnormen inzake kernenergie te 
handhaven en te bevorderen en tegelijk te 
zorgen voor een veilige, zekere en 
gediversifieerde energievoorziening;

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU, 
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied om de mondiale 
klimaatverandering en de 
energieproblemen aan te pakken, om een 
oplossing te vinden voor vraagstukken in 
verband met concurrentievermogen en 
koolstoflekkage, en de hoogste 
veiligheidsnormen inzake kernenergie te 
handhaven en te bevorderen en tegelijk te 
zorgen voor een veilige, zekere en 
duurzame energievoorziening;

Or. en
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Amendement 400
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU, 
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied om de mondiale 
energieproblemen en de 
klimaatverandering aan te pakken, om een 
oplossing te vinden voor vraagstukken in 
verband met concurrentievermogen en 
koolstoflekkage, en de hoogste 
veiligheidsnormen inzake kernenergie te 
handhaven en te bevorderen en tegelijk te 
zorgen voor een veilige, zekere en 
gediversifieerde energievoorziening;

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU, 
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied om de mondiale 
energieproblemen en de 
klimaatverandering aan te pakken, om een 
oplossing te vinden voor vraagstukken in 
verband met concurrentievermogen en 
koolstoflekkage en tegelijk te zorgen voor 
een veilige, zekere en gediversifieerde 
energievoorziening;

Or. en

Amendement 401
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU,
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied om de mondiale 
energieproblemen en de 
klimaatverandering aan te pakken, om een 
oplossing te vinden voor vraagstukken in 

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert en alleen handelen 
misschien niet alle verwachte voordelen 
met zich meebrengt, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU, 
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied om de mondiale 
energieproblemen en de 
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verband met concurrentievermogen en 
koolstoflekkage, en de hoogste 
veiligheidsnormen inzake kernenergie te 
handhaven en te bevorderen en tegelijk te 
zorgen voor een veilige, zekere en 
gediversifieerde energievoorziening;

klimaatverandering aan te pakken, om een 
oplossing te vinden voor vraagstukken in 
verband met concurrentievermogen en 
koolstoflekkage, en de hoogste 
veiligheidsnormen inzake kernenergie te 
handhaven en te bevorderen en tegelijk te 
zorgen voor een veilige, zekere en 
gediversifieerde energievoorziening;

Or. en

Amendement 402
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU, 
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied om de mondiale 
energieproblemen en de 
klimaatverandering aan te pakken, om een 
oplossing te vinden voor vraagstukken in 
verband met concurrentievermogen en 
koolstoflekkage, en de hoogste 
veiligheidsnormen inzake kernenergie te 
handhaven en te bevorderen en tegelijk te 
zorgen voor een veilige, zekere en 
gediversifieerde energievoorziening;

24. beseft dat de EU in een mondiale 
context opereert en dat de gestelde doelen 
niet kunnen worden bereikt door de inzet 
van de EU alleen, en herinnert aan de 
conclusies van de TTE Raad van november 
2011 over het versterken van de externe 
dimensie van het energiebeleid van de EU, 
de behoefte aan een bredere en meer 
gecoördineerde EU-benadering van de 
internationale betrekkingen op 
energiegebied om de mondiale 
energieproblemen en de 
klimaatverandering aan te pakken, om een 
oplossing te vinden voor vraagstukken in 
verband met concurrentievermogen en 
koolstoflekkage, en de hoogste 
veiligheidsnormen inzake kernenergie te 
handhaven en te bevorderen en tegelijk te 
zorgen voor een veilige, zekere en 
gediversifieerde energievoorziening;

Or. sl

Amendement 403
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. vraagt de Commissie zo spoedig 
mogelijk met een aanvullende beoordeling 
te komen waarin suggesties worden 
gedaan voor aanbevolen maatregelen die 
het risico op koolstoflekkage door de 
verplaatsing van productie naar buiten de 
EU kunnen voorkomen, en waarin met 
name aanvullende scenario's worden 
beoordeeld in geval van beperkt of geen 
verder mondiaal optreden met betrekking 
tot de beperking van de CO2-uitstoot;

Or. en

Amendement 404
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te 
waarborgen door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van 
de invoerafhankelijkheid; beklemtoont 
daarom het groeiende belang van de 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het Noordpoolgebied; 
gelooft dat er dringend een EU-beleid 
inzake olie- en gasboringen op zee 
ontwikkeld moet worden, met inbegrip 
van het afbakenen van exclusieve 
economische zones (EEZ's) van EU-
lidstaten en relevante derde landen in 
overeenstemming met het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee (Unclos), dat alle lidstaten van de EU 
en de EU zelf ondertekend hebben;

25. neemt kennis van de toegenomen 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het noordpoolgebied; 
is van mening dat de EU een 
internationaal rechtskader moet 
bevorderen voor de bescherming van het 
hoge noordpoolgebied, zoals vastgesteld 
voor het zuidpoolgebied in het Verdrag 
inzake Antarctica en het Protocol 
betreffende milieubescherming; voor 
andere delen van de Noordpool in de 
exclusieve economische zones van EU-
lidstaten of van de Europese Economische 
Ruimte (EER) bestaat er een dringende 
behoefte om in de voorgestelde 
regelgeving betreffende de veiligheid van 
offshore-olie en -gas tevens voorschriften 
op te nemen voor boringen die ervoor 
zorgen dat afgelegen gebieden niet aan 
hogere risico's worden blootgesteld dan 
andere gebieden en dat extreme 
operationele omstandigheden zoals 
langdurige duisternis, ijsvorming of 
diepwater, nauwkeurig worden 



AM\913608NL.doc 85/147 PE496.501v01-00

NL

weerspiegeld in de vergunningsprocedure;

Or. en

Amendement 405
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te 
waarborgen door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van 
de invoerafhankelijkheid; beklemtoont 
daarom het groeiende belang van de 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het Noordpoolgebied; 
gelooft dat er dringend een EU-beleid 
inzake olie- en gasboringen op zee 
ontwikkeld moet worden, met inbegrip 
van het afbakenen van exclusieve 
economische zones (EEZ's) van EU-
lidstaten en relevante derde landen in 
overeenstemming met het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee (Unclos), dat alle lidstaten van de EU 
en de EU zelf ondertekend hebben;

25. benadrukt dat het nodig is beleid en 
maatregelen te ontwikkelen waarmee de 
energieonafhankelijk van de EU wordt 
gewaarborgd en tegelijkertijd de energie-
invoer wordt verminderd; beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is verder te 
gaan naar een efficiënte economie die 
bijna volledig gebaseerd is op 
hernieuwbare energie en volgens de 
scenario's onze energie-invoer tegen 2050 
door drie kan delen (van 75% naar 25%); 
waarschuwt voor investeringen die 
zouden kunnen leiden tot een niet terug te 
draaien afhankelijkheid van welke 
fossiele of nucleaire brandstof dan ook; 
verzoekt een einde te maken aan de 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het noordpoolgebied;

Or. en

Amendement 406
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te waarborgen 
door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van de 
invoerafhankelijkheid; beklemtoont 
daarom het groeiende belang van de 

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te waarborgen 
door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van de 
invoerafhankelijkheid door middel van een 
hogere energie-efficiëntie; beklemtoont 
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exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het 
Noordpoolgebied; gelooft dat er dringend 
een EU-beleid inzake olie- en gasboringen
op zee ontwikkeld moet worden, met 
inbegrip van het afbakenen van 
exclusieve economische zones (EEZ's) 
van EU-lidstaten en relevante derde 
landen in overeenstemming met het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee (Unclos), dat alle 
lidstaten van de EU en de EU zelf 
ondertekend hebben;

daarom het groeiende belang van Europa's 
omvangrijke offshorewind- en mariene 
energiebronnen die in de toekomst in 
ruime mate zullen voorzien in Europa's 
energiebehoefte;

Or. en

Amendement 407
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te waarborgen 
door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van de 
invoerafhankelijkheid; beklemtoont 
daarom het groeiende belang van de 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het 
Noordpoolgebied; gelooft dat er dringend
een EU-beleid inzake olie- en gasboringen 
op zee ontwikkeld moet worden, met 
inbegrip van het afbakenen van 
exclusieve economische zones (EEZ's) 
van EU-lidstaten en relevante derde 
landen in overeenstemming met het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee (Unclos), dat alle 
lidstaten van de EU en de EU zelf 
ondertekend hebben;

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te waarborgen 
door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van de 
invoerafhankelijkheid; neemt nota van de 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee; wijst erop dat EU-
beleid inzake olie- en gasboringen op zee 
in overeenstemming is met het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake het recht 
van de zee (Unclos); is van mening dat er 
dringend een EU-beleid moet worden 
vastgesteld om de ontwikkeling van een 
internationaal rechtskader voor de 
bescherming van het noordpoolgebied te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 408
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te waarborgen 
door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van
de invoerafhankelijkheid; beklemtoont 
daarom het groeiende belang van de 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het Noordpoolgebied; 
gelooft dat er dringend een EU-beleid 
inzake olie- en gasboringen op zee 
ontwikkeld moet worden, met inbegrip van 
het afbakenen van exclusieve economische 
zones (EEZ's) van EU-lidstaten en 
relevante derde landen in overeenstemming 
met het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (Unclos), dat 
alle lidstaten van de EU en de EU zelf 
ondertekend hebben;

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te 
waarborgen, voornamelijk door 
energiebesparingen en hernieuwbare 
energie te bevorderen, wat samen met 
andere alternatieve energiebronnen de 
invoerafhankelijkheid zal verminderen; 
neemt nota van het groeiende belang van 
de exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het Noordpoolgebied; 
gelooft dat er dringend een EU-beleid 
inzake olie- en gasboringen op zee 
ontwikkeld moet worden, met de nadruk 
op risico's voor het milieu en met inbegrip 
van het afbakenen van exclusieve 
economische zones (EEZ's) van EU-
lidstaten en relevante derde landen in 
overeenstemming met het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee (Unclos), dat alle lidstaten van de EU 
en de EU zelf ondertekend hebben;

Or. en

Amendement 409
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te waarborgen 
door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van de 
invoerafhankelijkheid; beklemtoont 
daarom het groeiende belang van de 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het Noordpoolgebied; 
gelooft dat er dringend een EU-beleid 
inzake olie- en gasboringen op zee 
ontwikkeld moet worden, met inbegrip van 

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid en eventuele 
zelfvoorziening van de EU te waarborgen 
door middel van alternatieve en/of 
binnenlandse energiebronnen en het 
verminderen van de invoerafhankelijkheid; 
beklemtoont daarom het groeiende belang 
van de exploratie van olie- en gasvelden in 
de Middellandse Zee en het 
Noordpoolgebied; gelooft dat er dringend 
een alomvattend EU-beleid inzake olie- en 
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het afbakenen van exclusieve economische 
zones (EEZ's) van EU-lidstaten en 
relevante derde landen in overeenstemming 
met het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (Unclos), dat 
alle lidstaten van de EU en de EU zelf 
ondertekend hebben;

gasboringen op zee ontwikkeld moet 
worden, met inbegrip van het afbakenen 
van exclusieve economische zones (EEZ's) 
van EU-lidstaten en relevante derde landen 
in overeenstemming met het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake het recht van 
de zee (Unclos), dat alle lidstaten van de 
EU en de EU zelf ondertekend hebben;

Or. en

Amendement 410
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te waarborgen 
door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van de 
invoerafhankelijkheid; beklemtoont 
daarom het groeiende belang van de 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het 
Noordpoolgebied; gelooft dat er dringend 
een EU-beleid inzake olie- en gasboringen 
op zee ontwikkeld moet worden, met 
inbegrip van het afbakenen van exclusieve 
economische zones (EEZ's) van EU-
lidstaten en relevante derde landen in 
overeenstemming met het Verdrag van de
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee (Unclos), dat alle lidstaten van de EU 
en de EU zelf ondertekend hebben;

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te waarborgen 
door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van de 
invoerafhankelijkheid; beklemtoont 
daarom het groeiende belang van de 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee; gelooft dat er dringend 
een EU-beleid inzake olie- en gasboringen 
op zee ontwikkeld moet worden, met 
inbegrip van het afbakenen van exclusieve 
economische zones (EEZ's) van EU-
lidstaten en relevante derde landen in 
overeenstemming met het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee (Unclos), dat alle lidstaten van de EU 
en de EU zelf ondertekend hebben;

Or. sl

Amendement 411
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te waarborgen 
door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van de 
invoerafhankelijkheid; beklemtoont 
daarom het groeiende belang van de 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het Noordpoolgebied; 
gelooft dat er dringend een EU-beleid 
inzake olie- en gasboringen op zee 
ontwikkeld moet worden, met inbegrip van 
het afbakenen van exclusieve economische 
zones (EEZ's) van EU-lidstaten en 
relevante derde landen in overeenstemming 
met het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (Unclos), dat 
alle lidstaten van de EU en de EU zelf 
ondertekend hebben;

25. benadrukt dat het nodig is de 
energiezekerheid van de EU te waarborgen 
door middel van alternatieve 
energiebronnen en het verminderen van de 
invoerafhankelijkheid; beklemtoont 
daarom het groeiende belang van de 
exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee, de Zwarte Zee en het 
Noordpoolgebied; gelooft dat er dringend 
een EU-beleid inzake olie- en gasboringen 
op zee ontwikkeld moet worden, met 
inbegrip van het afbakenen van exclusieve 
economische zones (EEZ's) van EU-
lidstaten en relevante derde landen in 
overeenstemming met het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee (Unclos), dat alle lidstaten van de EU 
en de EU zelf ondertekend hebben;

Or. ro

Amendement 412
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. dringt erop aan zeer zorgvuldig te 
zijn bij het overwegen van olie- en 
gasboringen in het noordpoolgebied; 
gezien de zeer kwetsbare en onmisbare 
gebieden, vooral in het hoge 
noordpoolgebied, zouden geen boringen 
mogen plaatsvinden, tenzij uit een 
diepgaande en wetenschappelijke 
risicoanalyse is gebleken dat risico's voor 
het milieu van allerlei aard kunnen 
worden voorkomen;

Or. en

Amendement 413
Ivo Belet
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. vraagt de Commissie het 
Stappenplan Energie 2050 uit te breiden 
met de opneming van de landen van de 
Energiegemeenschap, aangezien deze 
landen en de EU streven naar een volledig 
geïntegreerde interne markt voor 
elektriciteit en gas en het acquis van de 
EU op energiegebied toepassen;

Or. en

Amendement 414
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat het verlenen van 
licentieverleningsrechten voor boringen en 
de afbakening van EEZ's een bron van 
spanningen met derde landen zal worden; 
en dat de EU deze kwestie hoog op de 
politieke agenda moet houden; 
onderstreept dat energie als drijfveer voor 
vrede, samenwerking en stabiliteit gebruikt 
moet worden;

26. benadrukt dat het verlenen van 
licentieverleningsrechten voor boringen en 
de afbakening van EEZ's een bron van 
spanningen met derde landen zal worden; 
en dat de EU moet trachten internationale 
geschillen te voorkomen door een beleid 
inzake wettelijke milieubescherming te 
hanteren krachtens het internationaal 
recht; onderstreept dat energie als drijfveer 
voor milieu-integriteit van het 
noordpoolgebied, vrede, samenwerking en 
stabiliteit gebruikt moet worden;

Or. en

Amendement 415
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat het verlenen van 26. benadrukt dat het verlenen van 
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licentieverleningsrechten voor boringen en 
de afbakening van EEZ's een bron van 
spanningen met derde landen zal worden; 
en dat de EU deze kwestie hoog op de 
politieke agenda moet houden; 
onderstreept dat energie als drijfveer voor 
vrede, samenwerking en stabiliteit gebruikt 
moet worden;

licentieverleningsrechten voor boringen en 
de afbakening van EEZ's een bron van 
spanningen met derde landen zal worden; 
en dat de EU deze kwestie hoog op de 
politieke agenda moet houden en een 
solide rechtskader tot stand moet brengen 
ten einde deze spanningen te voorkomen; 
onderstreept dat energie als drijfveer voor 
vrede, samenwerking, energiezekerheid, 
duurzame groei en stabiliteit gebruikt moet 
worden;

Or. en

Amendement 416
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat het verlenen van 
licentieverleningsrechten voor boringen en 
de afbakening van EEZ's een bron van 
spanningen met derde landen zal worden; 
en dat de EU deze kwestie hoog op de 
politieke agenda moet houden; 
onderstreept dat energie als drijfveer voor 
vrede, samenwerking en stabiliteit gebruikt 
moet worden;

26. benadrukt dat het verlenen van 
licentieverleningsrechten voor boringen en 
de afbakening van EEZ's een bron van 
spanningen met derde landen zal worden; 
onderstreept dat energie als drijfveer voor 
vrede, duurzame groei, samenwerking en 
stabiliteit gebruikt moet worden;

Or. en

Amendement 417
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt het belang op van een brede 
samenwerking in het Noordpoolgebied, 
met name tussen de landen in het Euro-
Atlantische gebied; roept de Commissie 
daartoe op te komen met een alomvattende 
beoordeling van de voordelen en risico's 

27. merkt het belang op van een brede 
samenwerking in het noordpoolgebied, met 
name tussen de landen in het Euro-
Atlantische gebied; roept de Commissie 
daartoe op te komen met een alomvattende 
beoordeling van de voordelen en risico's 
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van EU-betrokkenheid in het 
Noordpoolgebied;

van EU-betrokkenheid in het 
noordpoolgebied, met inbegrip van een 
overweging van een beleid inzake 
wettelijke milieubescherming krachtens 
het internationaal recht van het rond de 
Noordpool gelegen onbewoonde gebied 
van het hoge noordpoolgebied 
overeenkomstig het Protocol betreffende 
milieubescherming bij het Verdrag inzake 
Antarctica en de bevordering van 
internationale wetenschappelijke 
samenwerking in het noordpoolgebied;

Or. en

Amendement 418
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt het belang op van een brede 
samenwerking in het Noordpoolgebied, 
met name tussen de landen in het Euro-
Atlantische gebied; roept de Commissie 
daartoe op te komen met een alomvattende 
beoordeling van de voordelen en risico's 
van EU-betrokkenheid in het 
Noordpoolgebied;

27. merkt het belang op van een brede 
samenwerking in het noordpoolgebied en 
de noodzaak om een bijzondere regeling 
overeen te komen om afdoende rekening 
te houden met de milieugevoeligheid van 
deze regio, met name tussen de landen in 
het Euro-Atlantische gebied; roept de 
Commissie daartoe op te komen met een 
alomvattende beoordeling van de 
voordelen en risico's van EU-
betrokkenheid in het noordpoolgebied;

Or. en

Amendement 419
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. dringt erop aan dat de 
gezamenlijke energieroutekaart van de 
EU en Rusland wordt gebaseerd op de 
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beginselen van wederzijds respect en 
wederkerigheid die verankerd zijn in de 
regels van de Wereldhandelsorganisatie, 
het Verdrag inzake het Energiehandvest 
en het derde energiepakket; verzoekt de 
Commissie de EU-mededingingsregels 
doeltreffend toe te passen op alle 
ondernemingen die op het EU-
grondgebied in de energiesector 
werkzaam zijn; is dan ook ingenomen met 
het recente onderzoek naar 
concurrentievervalsing door Gazprom en 
betreurt het politiek gemotiveerde besluit 
van de Russische Federatie om de 
samenwerking tussen haar 
energiebedrijven en EU-instellingen te 
verhinderen;

Or. en

Amendement 420
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de Commissie om een 
omvattende lijst van prioriteiten voor het 
energiebeleid op korte, middellange en 
lange termijn op te stellen voor de 
buurlanden, met het oog op het tot stand 
brengen van een gezamenlijke juridische 
ruimte op basis van beginselen en normen 
voor de interne energiemarkt die deel
uitmaken van het acquis; wijst op het 
belang van de verdere uitbreiding van de 
Energiegemeenschap en het vaststellen 
van juridische controlemechanismen om 
gebrekkige tenuitvoerlegging van het 
acquis aan te pakken;

Or. en

Amendement 421
Lena Kolarska-Bobińska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. benadrukt dat diversificatie nieuwe 
niet-Russische olie-, gas- en 
elektriciteitsbronnen dient in te houden 
voor de lidstaten die al te afhankelijk zijn 
van deze ene leverancier; benadrukt dat 
Russisch gas op EU-niveau weliswaar 
slechts 24% van het verbruikte gas 
uitmaakt, maar dat het in 12 van de 27 
lidstaten tussen 48% en 100% van het 
verbruikte gas uitmaakt en dus een directe 
invloed heeft op de energiezekerheid in de 
Unie;

Or. en

Amendement 422
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. herinnert de Commissie eraan dat 
het EU-energiebeleid afgestemd moet zijn 
op ander prioritair beleid van de Unie, 
waaronder het beleid met betrekking tot 
veiligheid, handel, ontwikkeling en het 
buitenlands en nabuurschapsbeleid, 
teneinde de doelmatigheid van het 
energiebeleid alsook de samenhang en 
geloofwaardigheid van het buitenlands 
beleid te waarborgen;

Or. en

Amendement 423
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. beklemtoont dat het belangrijk is de 
samenwerking en dialoog met andere 
strategische energiepartners te versterken; 
benadrukt hoe belangrijk het is dat de EU 
met één stem spreekt in haar betrekkingen 
met derde landen op het gebied van 
energiezaken; onderstreept de rol van de 
Commissie in het coördineren en 
ondersteunen van de acties van de 
lidstaten;

28. beklemtoont dat het belangrijk is de 
samenwerking en dialoog met andere 
strategische energiepartners te versterken;
verzoekt om nauwere samenwerking 
tussen de Raad, de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) opdat zij met één stem spreken en 
gezamenlijk handelen inzake kwesties die 
betrekking hebben op een buitenlands 
beleid voor energie; benadrukt de 
noodzaak om een beleidsafdeling voor 
energie op te richten binnen de EDEO en 
de noodzaak om de EU-delegaties te 
betrekken bij energiediplomatie ter 
plekke; herinnert eraan dat het Europees 
Parlement regelmatig op de hoogte dient 
te worden gehouden van de 
ontwikkelingen op dit gebied. 

Or. en

Amendement 424
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beklemtoont dat het belangrijk is de 
samenwerking en dialoog met andere 
strategische energiepartners te versterken; 
benadrukt hoe belangrijk het is dat de EU 
met één stem spreekt in haar betrekkingen 
met derde landen op het gebied van 
energiezaken; onderstreept de rol van de 
Commissie in het coördineren en 
ondersteunen van de acties van de 
lidstaten;

28. beklemtoont dat het belangrijk is de 
samenwerking en dialoog met andere 
strategische energiepartners te versterken; 
is van mening dat de toenemende invloed 
van opkomende economieën op de 
mondiale energiemarkten alsook de 
toename van hun vraag naar energie het 
voor de EU essentieel maken om 
uitgebreid met deze partners samen te 
werken op alle energieniveaus; benadrukt 
hoe belangrijk het is dat de EU met één 
stem spreekt in haar betrekkingen met 
derde landen op het gebied van 
energiezaken; onderstreept de rol van de 
Commissie in het coördineren en 
ondersteunen van de acties van de 
lidstaten;
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Or. en

Amendement 425
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beklemtoont dat het belangrijk is de 
samenwerking en dialoog met andere 
strategische energiepartners te versterken; 
benadrukt hoe belangrijk het is dat de EU 
met één stem spreekt in haar betrekkingen 
met derde landen op het gebied van 
energiezaken; onderstreept de rol van de 
Commissie in het coördineren en 
ondersteunen van de acties van de 
lidstaten;

28. beklemtoont dat het belangrijk is de 
samenwerking en dialoog met andere 
strategische energiepartners te versterken; 
benadrukt hoe belangrijk het is dat 
lidstaten een gemeenschappelijke aanpak 
hebben in hun betrekkingen met derde 
landen op het gebied van energiezaken;

Or. nl

Amendement 426
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beklemtoont dat het belangrijk is de 
samenwerking en dialoog met andere 
strategische energiepartners te versterken; 
benadrukt hoe belangrijk het is dat de EU 
met één stem spreekt in haar betrekkingen 
met derde landen op het gebied van 
energiezaken; onderstreept de rol van de 
Commissie in het coördineren en 
ondersteunen van de acties van de 
lidstaten;

28. beklemtoont dat het belangrijk is de 
samenwerking en dialoog met andere 
strategische energiepartners te versterken; 
benadrukt hoe belangrijk het is dat de EU 
met één stem spreekt in haar betrekkingen 
met derde landen op het gebied van 
energiezaken; onderstreept de rol van de 
Commissie in het coördineren en 
ondersteunen van de acties van de 
lidstaten; neemt er nota van dat de 
Europese Unie op lange termijn de 
coördinatie moet vergroten wat betreft het 
aankopen van energie van derde landen;

Or. en
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Amendement 427
Niki Tzavela, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat er niet zal worden 
toegegeven op de veiligheid en zekerheid 
van zowel traditionele (bv. nucleaire) als 
nieuwe energiebronnen (bv. niet-
conventionele olie en niet-conventioneel 
gas) en is van mening dat de EU zich 
moet blijven inspannen om het 
veiligheids- en zekerheidskader te 
versterken en het voortouw moet nemen 
in internationale inspanningen op dit 
gebied;

Or. en

Amendement 428
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. benadrukt dat naarmate de 
lidstaten door middel van investeringen in 
infrastructuur en de goedkeuring van
gemeenschappelijke regels een begin 
maken met het koppelen en integreren 
van hun nationale markten, ook 
aanhoudend moet worden geïnvesteerd in 
samenwerking met Rusland ten einde 
creatieve en wederzijds aanvaardbare 
maatregelen vast te stellen die gericht zijn 
op het verkleinen van de verschillen 
tussen de twee energiemarkten;

Or. en

Amendement 429
Ioannis A. Tsoukalas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat, aangezien de 
energievoorziening verschuift naar 
ontwikkelende economieën, de EU een 
intensieve dialoog moet aangaan en nauw 
moet samenwerken met de BRIC-landen 
op het gebied van energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energiebronnen, schone 
steenkool, CCS, intelligente netwerken, 
onderzoek naar kernfusie en nucleaire 
veiligheid; benadrukt dat de EU ook een 
helder beleid moet ontwikkelen voor 
samenwerking met deze landen op het 
gebied van onderzoek en innovatie in de 
energiesector;

Or. en

Amendement 430
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de 
Commissie en de lidstaten op de 
ontwikkeling van innovatieve 
technologische oplossingen door 
Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

29. erkent dat de ETS een doeltreffend 
instrument kan zijn om de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen; verzoekt 
in dat opzicht de Commissie onverwijld 
met structurele maatregelen te komen om 
de ETS te versterken en herhaalt zijn 
oproep voor de terugtrekking van ten 
minste 1,4 miljard ETS-emissierechten 
teneinde de stimulansen voor 
investeringen in energie-efficiënte 
maatregelen en hernieuwbare energie te 
handhaven; is van mening dat om 
uitsluitend op ETS te vertrouwen voor de 
omvorming van ons energiesysteem een 
hoge koolstofprijs nodig zou zijn die het 
risico op koolstoflekkage zou kunnen 
vergroten; is derhalve van mening dat 
aanvullende maatregelen ter 
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ondersteuning van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie nodig zijn;

Or. en

Amendement 431
Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de 
Commissie en de lidstaten op de 
ontwikkeling van innovatieve 
technologische oplossingen door Europese 
industrieën te vergemakkelijken;

29. erkent dat de ETS een belangrijk, maar 
niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
dringend nodig is; is in dit opzicht 
verheugd met het voorstel van de 
Commissie over de herziening van het 
veilingprofiel als een eerste stap; beveelt 
aan dat structurele hervormingen moeten 
worden doorgevoerd ten einde het 
aanbodoverschot definitief aan te pakken; 
roept de Commissie en de lidstaten op de 
ontwikkeling van innovatieve 
technologische oplossingen door Europese 
industrieën te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 432
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
nodig is; wijst erop dat elke verandering 

29. erkent dat de ETS momenteel het 
belangrijkste, maar niet het enige, 
instrument voor het verminderen van de 
uitstoot van broeikasgassen en het 
stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
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van de ETS vraagt om een zorgvuldige
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

dringend nodig is om de koolstofprijs te 
stabiliseren en de juiste signalen af te 
geven aan investeerders in koolstofarme 
technologieën; wijst erop dat een 
structurele hervorming van de ETS 
dringend nodig is om het 
aanbodoverschot van emissierechten aan 
te pakken; wijst erop dat verandering van 
de ETS vraagt om een alomvattende
beoordeling van de gevolgen voor 
investeringen in koolstofarme 
technologieën, de elektriciteitsprijs en het 
concurrentievermogen van industrieën in 
de EU; roept de Commissie en de lidstaten
op de ontwikkeling van innovatieve 
technologische oplossingen door Europese 
industrieën te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 433
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat elke verdere verbetering of 
verandering van de ETS moet 
beantwoorden aan het beleid voor de 
periode na 2020 en vraagt om een 
zorgvuldige beoordeling van de gevolgen 
voor de elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
met het oog op de verdere openstelling 
van de interne elektriciteitsmarkten in de 
EU op om, zonder toe te geven op de 
huidige ETS-doelstellingen, ook nieuwe 
structuren voor de elektriciteitsmarkt te 
onderzoeken ten einde onaanvaardbaar 
hoge marktprijzen door doorberekening 
van de koolstofprijs te voorkomen; roept 
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de Commissie en de lidstaten op de 
ontwikkeling van innovatieve 
technologische oplossingen door Europese 
industrieën te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 434
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

29. erkent dat een goed functionerend 
ETS in staat is om prikkels te geven om te 
investeren in duurzame energie; merkt op 
dat een verdere structurele verbetering van 
het ETS nodig is; wijst erop dat 
veranderingen binnen het ETS vragen om 
een zorgvuldige beoordeling van de 
gevolgen voor de elektriciteitsprijzen en 
het concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken en aan te moedigen;

Or. nl

Amendement 435
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 

29. erkent dat de ETS een belangrijk, maar 
niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
duurzame technologieën is; merkt op dat 
een verdere verbetering van de ETS nodig 
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nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de 
Commissie en de lidstaten op de 
ontwikkeling van innovatieve 
technologische oplossingen door Europese 
industrieën te vergemakkelijken;

is; wijst erop dat alleen een structurele 
verandering van de ETS vraagt om een 
zorgvuldige beoordeling van de 
maatschappelijke, ecologische en 
economische gevolgen; roept de 
Commissie en de lidstaten op de 
ontwikkeling van innovatieve, veilige en 
duurzame technologische oplossingen door 
Europese industrieën te vergemakkelijken; 
verzoekt de Commissie met structurele 
maatregelen te komen om de ETS te 
versterken zoals de Raad en het 
Parlement hebben gedaan in de richtlijn 
inzake energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 436
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS
nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat de ETS opgezet is als een 
marktinstrument om de uitstoot te 
verminderen en de kans moet krijgen om 
als zodanig dienst te doen; wijst erop dat 
elke verandering van de ETS vraagt om 
een zorgvuldige beoordeling van de 
gevolgen voor de elektriciteitsprijzen en 
het concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 437
Niki Tzavela
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS
nodig is ten einde voornamelijk op de 
markt gebaseerde stimulansen te 
versterken voor investeringen in en de 
toepassing van koolstofarme 
technologieën; wijst erop dat elke 
verandering van de ETS vraagt om een 
zorgvuldige beoordeling van de gevolgen 
voor de elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 438
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in veilige 
en duurzame koolstofarme technologieën 
is; merkt op dat een verdere verbetering 
van de ETS nodig is; wijst erop dat elke 
structurele verandering van de ETS vraagt 
om een zorgvuldige beoordeling van de 
ecologische, economische en 
maatschappelijke gevolgen alsook het 
gevolg voor de elektriciteitsprijzen en het 



PE496.501v01-00 104/147 AM\913608NL.doc

NL

en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve, veilige en duurzame
technologische oplossingen door Europese 
industrieën te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 439
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
nodig is ten einde de uitstoot terug te 
dringen en investeringen in koolstofarme 
technologieën te stimuleren; wijst erop dat 
elke verandering van de ETS vraagt om 
een zorgvuldige beoordeling van de 
gevolgen voor de elektriciteitsprijzen en 
het concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 440
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
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verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is; merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS of 
een vervanging van de ETS door 
alternatieve maatregelen nodig is; wijst 
erop dat elke verandering van de ETS 
vraagt om een zorgvuldige beoordeling van 
de gevolgen voor de elektriciteitsprijzen en 
het concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

Or. de

Amendement 441
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is;merkt op 
dat een verdere verbetering van de ETS 
nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot is; 
merkt op dat een verdere verbetering van 
de ETS nodig is; wijst erop dat elke 
verandering van de ETS vraagt om een 
zorgvuldige beoordeling van de gevolgen 
voor de elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

Or.pl

Amendement 442
KonradSzymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is;merkt op dat 
een verdere verbetering van de ETS nodig 
is; wijst erop dat elke verandering van de 
ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën; roept de Commissie 
en de lidstaten op de ontwikkeling van 
innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te 
vergemakkelijken;

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, 
maar niet het enige, instrument voor het 
verminderen van de industriële uitstoot en 
het stimuleren van investeringen in 
koolstofarme technologieën is;merkt op dat 
een verdere verbetering van de ETS nodig 
is; wijst erop dat elke verandering van de 
ETS vraagt om een zorgvuldige 
beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het 
concurrentievermogen van energie-
intensieve industrieën in iedere lidstaat; 
roept de Commissie en de lidstaten op de 
ontwikkeling van innovatieve 
technologische oplossingen door Europese 
industrieën te vergemakkelijken;

Or.pl

Amendement 443
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. roept de Commissie op om een 
unitair en uniform beleid aan te nemen 
ten aanzien van de industrieën in de EU 
die dreigen om te vallen door de kosten 
van de indirecte CO2-uitstoot en aldus te 
voorkomen dat de "kloof"tussen de 
energiegevoelige industrieën van de 
economisch sterke landen en die van de 
landen waar de gevolgen van de 
schuldencrisis zich doen gevoelen, nog 
breder wordt;

Or. el

Amendement 444
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



AM\913608NL.doc 107/147 PE496.501v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt dat het vermogen van de 
bodem en bossen om CO2 op te nemen een 
belangrijke rol speelt in het terugdringen 
van het CO2-niveau in de atmosfeer en 
ook moet worden meegenomen in een 
verdere ontwikkeling van de ETS;

Or. en

Amendement 445
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. acht een stabilisatie van de 
koolstofprijs op de lange termijn nodig, 
die aanzienlijk hoger ligt dan de huidige 
prijs;

Or. en

Amendement 446
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; benadrukt dat de EU moet 
weten wat de gevolgen zouden zijn indien 
het sluiten van een mondiale overeenkomst 
inzake klimaatverandering zou falen, maar 
benadrukt dat de EU in elk geval de 
klimaatverandering moet aanpakken om 
kosten te besparen en milieuvoordelen, 
arbeidsmogelijkheden en voordelen als 
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zou falen; voortrekker in de industrie te creëren;

Or. en

Amendement 447
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen;

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; benadrukt dat de EU moet 
weten wat de gevolgen zouden zijn indien 
het sluiten van een mondiale overeenkomst 
inzake klimaatverandering zou falen; 
benadrukt dat de EU de 
klimaatverandering moet aanpakken, 
ongeacht een mondiale overeenkomst 
inzake klimaatverandering, omwille van 
kostenbesparingen op fossiele 
brandstoffen en de aanzienlijke voordelen 
van het bevorderen van hernieuwbare 
energie;

Or. en

Amendement 448
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de 
EU moet weten wat de gevolgen zouden 
zijn indien het sluiten van een mondiale 

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord;
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overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen;

Or. en

Amendement 449
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen;

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; stelt vast dat alleen een 
wereldwijd bindende 
klimaatovereenkomst een succesvol 
klimaatbeleid kan garanderen en dat 
verdere unilaterale stappen tot een 
verzwakking van het eigen industriële
concurrentievermogen kunnen leiden; is 
van mening dat diplomatie op gebied van 
klimaat onder de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) moet vallen; 
benadrukt dat de EU moet weten wat de 
gevolgen zouden zijn indien het sluiten van 
een mondiale overeenkomst inzake 
klimaatverandering zou falen;

Or. de

Amendement 450
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; benadrukt dat de EU moet 
begrijpen wat de uiteindelijke gevolgen 
zouden zijn indien het sluiten van een 
mondiale overeenkomst inzake 
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moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen;

klimaatverandering zou falen, en derhalve 
het momenteel langzame 
onderhandelingsproces moet omzetten in 
een ambitieuze internationale 
overeenkomst;

Or. en

Amendement 451
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen;

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; benadrukt dat de EU moet 
weten wat de gevolgen zouden zijn indien 
het sluiten van een mondiale overeenkomst 
inzake klimaatverandering zou falen;

Or. en

Amendement 452
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
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zou falen; zou falen; betreurt het derhalve dat het 
Stappenplan geen scenario bevat waarin 
een dergelijke overeenkomst niet wordt 
gesloten; onderstreept het risico van 
koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 453
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen;

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet bijdragen tot de versterking 
van het klimaatbeleid van de EU; 
benadrukt dat de EU moet weten wat de 
gevolgen zouden zijn indien het sluiten van 
een mondiale overeenkomst inzake 
klimaatverandering zou falen;

Or. en

Amendement 454
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
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zou falen; zou falen en deze gevolgen in aanmerking 
moet nemen in het beleidskader dat moet 
worden ontwikkeld voor 2030 en verder 
tot 2050;

Or. en

Motivering

De EU moet niet alleen op de hoogte, maar ook voorbereid zijn indien de onderhandelingen over 
een mondiale overeenkomst inzake klimaatverandering stuk zouden lopen.

Amendement 455
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen;

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen, het ontbreken van een 
dergelijke overeenkomst kan evenwel 
betekenen dat koolstoflekkage wordt 
versterkten de daarmee verband houdende 
mondiale emissie toeneemt;

Or.pl

Amendement 456
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
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klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen;

klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen en wat het effect is op het 
klimaat- en energiebeleid van de EU;

Or. en

Amendement 457
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet weten wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen;

30. roept de EU op een actieve rol te 
blijven spelen in de internationale 
onderhandelingen over een mondiaal 
klimaatakkoord; is van mening dat 
diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU 
moet nagaan wat de gevolgen zouden zijn 
indien het sluiten van een mondiale 
overeenkomst inzake klimaatverandering 
zou falen;

Or. sl

Amendement 458
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. onderstreept het belang van 
onderzoek, zowel op het niveau van de EU 
als van de lidstaten, om nieuwe 
technologische ontwikkelingen en 
vooruitgang op energiegebied te 
introduceren en het technologisch 
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leiderschap van de EU te handhaven 
zodat de energieovergang zal bijdragen 
aan de Europese agenda voor groei en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 459
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. benadrukt dat de niet-ETS-sector 
ongeveer 55% van de emissie van 
broeikasgassen van de EU veroorzaakt en 
het tegelijk met de ETS essentieel is te 
garanderen dat ook de niet-ETS-sector 
zijn verantwoordelijkheid neemt wat 
betreft emissiebeperking; benadrukt de 
noodzaak van politieke richtsnoeren op 
het niveau van de EU en van concrete 
acties om dit probleem aan te pakken;

Or. en

Amendement 460
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt om een bindend doel voor 
een broeikasgasvermindering voor 2030 
op EU-niveau als de belangrijkste 
drijfveer voor het niet aflatend 
koolstofarm maken van de EU-economie 
na 2020;

Or. en

Amendement 461
Romana Jordan
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Ontwerpresolutie
Kopje 8

Ontwerpresolutie Amendement

Onderzoek, nieuwe technologieën en 
alternatieve brandstoffen

Onderzoek, menselijke middelen, nieuwe 
technologieën en alternatieve brandstoffen

Or. sl

Amendement 462
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde 
investeringen en energieproductie; merkt 
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 het 
stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen;

Schrappen

(Wordt paragraaf 11 bis)

Or. sl

Amendement 463
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt op dat het 
beleid van verschillende lidstaten om 

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt op dat het 
beleid van verschillende lidstaten om 
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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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen;

hernieuwbare energie te bevorderen zowel 
successen als uitdagingen vertoont; is van 
mening dat de recente relatief hoge prijzen 
van fossiele brandstoffen, hoewel deze al 
decennia lang gesubsidieerd zijn, hebben 
geleid tot hogere energieprijzen, waarmee 
de noodzaak om binnenlandse duurzame 
hulpbronnen te ontwikkelen en in te 
zetten alleen maar groter wordt; merkt 
echter op dat in sommige lidstaten het 
stimuleren van hernieuwbare energie door 
middel van financiële steun kan leiden tot
stijgende energieprijzen; onderstreept 
echter dat dit moet worden vergeleken met 
de algemene voordelen van de inzet van 
hernieuwbare energie, met inbegrip van 
de vermeden CO2-kosten, de op de 
stroommarkt gegenereerde inkomsten en 
de positieve gevolgen van het zogenaamde 
"merit order effect" op de verlaging van 
de groothandelselektriciteitstarieven; 
betreurt dat dit voordeel vaak niet wordt 
doorgegeven aan de consument en dringt 
er bij marktdeelnemers sterk op aan dat 
wel te doen;

Or. en

Amendement 464
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en keuzes met betrekking tot 
elektriciteitsopwekking; merkt op dat het 
beleid van verschillende lidstaten om 
hernieuwbare energie te bevorderen moet 
worden beschouwd als een leercurve; is 
van mening dat de sterk fluctuerende en 
onzekere prijs van fossiele brandstoffen de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie zal 
bevorderen, mits een einde wordt gemaakt 
aan beleids- en markttekortkomingen; 
merkt echter op dat lidstaten een 
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leiden tot hoge energieprijzen; aangepaste en transparante aanpak 
dienen te hanteren bij het opzetten van 
steunregelingen voor hernieuwbare 
energie;

Or. en

Amendement 465
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen;

31. gelooft dat alleen volledige kosten 
kunnen garanderen dat 
energiegerelateerde investeringen energie-
efficiëntie en energiebesparingen zullen 
bevorderen; merkt op dat het beleid van 
verschillende lidstaten om hernieuwbare 
energie te bevorderen zowel successen als 
problemen vertoont; is van mening dat de 
sterk fluctuerende en onzekere prijs van 
fossiele brandstoffen de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie zal bevorderen, mits 
een einde wordt gemaakt aan beleids- en 
markttekortkomingen;

Or. en

Amendement 466
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 
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van hernieuwbare energie bevorderen; 
merkt echter op dat in sommige lidstaten 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen;

van hernieuwbare energie bevorderen; 
merkt op dat steun aan fossiele en 
nucleaire energie en onevenwichtige 
financiële steun aan hernieuwbare energie 
de mededinging op de markt kan 
verstoren en kan leiden tot hoge 
energieprijzen; dringt er bij de lidstaten op 
aan inefficiënte subsidies voor fossiele 
brandstoffen uit te faseren 
overeenkomstig de G20-overeenkomst;

Or. en

Amendement 467
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen;

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt op dat 
hervormingen door sommige lidstaten van 
het beleid om hernieuwbare energie te 
bevorderen hebben bijgedragen tot 
onzekerheid bij investeerders; is van 
mening dat de tendens van steeds hogere 
prijzen van fossiele brandstoffen de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie 
bevordert; merkt op dat het stimuleren van 
hernieuwbare energie door middel van
financiële steun op lange termijn leidt tot 
lagere energieprijzen;

Or. en

Amendement 468
AndrzejGrzyb, BogdanKazimierzMarcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
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en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen;

en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun leidt tot 
eenstijging van de energieprijzen;merkt op 
dat langetermijnsteun voor hernieuwbare 
energie de energie-intensieve industrie 
rechtstreeks belast via de kosten van de 
aangekochte energie;

Or.pl

Amendement 469
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen;

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt op dat het 
beleid van verschillende lidstaten om 
hernieuwbare energie te bevorderen zowel 
uitdagingen als mogelijkheden vertoont; is 
van mening dat de recente relatief hoge 
prijzen van fossiele brandstoffen de 
energieprijzen doen stijgen; merkt echter 
op dat in sommige lidstaten het stimuleren 
van hernieuwbare energie door middel van 
financiële steun op korte termijn ook kan 
leiden tot hogere energieprijzen;

Or. en

Amendement 470
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen;

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen; benadrukt 
de noodzaak om de mogelijkheid van een 
pan-Europees systeem van subsidies voor 
hernieuwbare energie te onderzoeken dat 
concurrerende en duurzame 
technologieën zou bevorderen;

Or. en

Amendement 471
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen;

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen; is van 
mening dat de Unie naar 
geharmoniseerde steun aan hernieuwbare 
energie moet gaan;
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Or. en

Amendement 472
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen;

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen met een 
hoger risico op energiearmoede, verlies 
van industrieel concurrentievermogen en 
toenemende fiscale lasten;

Or. en

Amendement 473
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol 
spelen in energiegerelateerde investeringen 
en energieproductie; merkt 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 
het stimuleren van hernieuwbare energie 
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door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen;

door middel van financiële steun kan 
leiden tot hoge energieprijzen en daardoor 
energiearmoede in de hand kan werken;

Or. de

Amendement 474
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. onderstreept dat onderzoek, zowel 
op EU-niveau als op het niveau van de 
lidstaten, ertoe bijdraagt nieuwe 
technologische ontwikkelingen en 
vooruitgang op energiegebied mogelijk te 
maken en de technologische voorsprong 
van de EU te behouden, zodat de 
veranderingen in het energiesysteem voor 
groei en werkgelegenheid zorgen;

Or. de

Amendement 475
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. is van mening dat de 
energieprijzen zullen stijgen en vraagt de 
lidstaten overeenstemming te bereiken 
over acties die moeten garanderen dat 
prijsstijgingen in verhouding staan tot de 
verschillende gezinsinkomens in Europa 
om toenemende energiearmoede in 
Europa te voorkomen;

Or. en

Amendement 476
Romana Jordan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen, 
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun 
gezond verstand gebruiken; gelooft 
desondanks dat de rol van ICT-
technologieën steeds belangrijker is voor 
energie; beklemtoont in dit verband de rol 
van slimme meters om consumenten 
gegevens te verschaffen over het 
energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

Schrappen

(Wordt paragraaf 16 bis)

Or. sl

Amendement 477
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen;
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun 
gezond verstand gebruiken; gelooft 
desondanks dat de rol van ICT-
technologieën steeds belangrijker is voor 
energie; beklemtoont in dit verband de rol 
van slimme meters om consumenten 
gegevens te verschaffen over het 
energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

32. gelooft dat, hoewel de energieprijzen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen,
de ontwikkeling van een ambitieus en 
gebruiksvriendelijk beleid inzake energie-
efficiëntie en energiebesparingen het enige 
echte alternatief is om de energiekosten 
onder controle te houden; gelooft 
desondanks dat de rol van ICT-
technologieën steeds belangrijker is voor 
energie;

Or. en
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Amendement 478
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen;
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters
om consumenten gegevens te verschaffen 
over het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen,
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; benadrukt de 
noodzaak om deze natuurlijke doch 
ontoereikende gedragsverandering te 
begeleiden met de juiste 
beleidsmaatregelen en financiële steun 
om verdere energiebesparingen te 
versterken; gelooft desondanks dat de rol 
van ICT-technologieën steeds belangrijker 
is voor energie; beklemtoont in dit verband 
de noodzaak om de rol te bepalen van 
vraagresponsprogramma's die gericht zijn 
op voordelen voor consumenten en hen
gegevens verschaffen over het 
energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

Or. en

Amendement 479
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, 
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen;
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks
dat de rol van ICT-technologieën steeds 

32. gelooft dat de stijging in de voorbije 
jaren van energiefacturen in Europa een 
"slimme" benadering met betrekking tot 
energie-efficiëntie en energiebesparingen 
heeft ontwikkeld waarbij mensen hun 
gezond verstand gebruiken; benadrukt dat 
de rol van ICT-technologieën en de 
tenuitvoerlegging ervan via intelligente 
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belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters 
om consumenten gegevens te verschaffen 
over het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

netwerken steeds belangrijker zijn voor de 
ontwikkeling van efficiënt 
energieverbruik en in het bijzonder de 
ontwikkeling van slimme meters die
consumenten gegevens verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

Or. en

Amendement 480
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen;
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen,
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven; onderstreept dat consumenten 
actieve belanghebbenden in energie-
efficiëntie worden door zicht te hebben op 
hun energieverbruik, er effectief toezicht 
op te houden en het onder controle te 
houden;

Or. en

Amendement 481
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
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in Europa de voorbije jaren zijn gestegen;
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

in Europa de voorbije jaren zijn gestegen,
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven; onderstreept dat consumenten 
actieve belanghebbenden in energie-
efficiëntie worden door zicht te hebben op 
hun energieverbruik, er effectief toezicht 
op te houden en het onder controle te 
houden;

Or. en

Amendement 482
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen;
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen,
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven; onderstreept dat consumenten 
actieve belanghebbenden in energie-
efficiëntie worden door zicht te hebben op 
hun energieverbruik, er effectief toezicht 
op te houden en het onder controle te 
houden;

Or. en
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Amendement 483
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen;
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks
dat de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen,
deze ontwikkeling een "slimme" 
kosteneffectieve benadering met 
betrekking tot de vermindering van het 
energieverbruik door middel van energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan; gelooft dat de rol van ICT-
technologieën op het gebied van energie-
efficiëntie steeds belangrijker wordt; 
beklemtoont in dit verband de rol van 
slimme meters om consumenten gegevens 
in real time te verschaffen over het 
energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven alsook informatie over 
maatregelen en mogelijkheden 
betreffende energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 484
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen;
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen,
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven; onderstreept dat consumenten 
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actieve belanghebbenden in energie-
efficiëntie worden door effectief toezicht 
te houden op hun energieverbruik en het 
onder controle te houden;

Or. en

Amendement 485
András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen;
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen,
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven; wijst erop dat de actieve 
deelname van consumenten en 
voorlichtingscampagnes voor 
consumenten nodig zullen zijn om van de 
verspreiding van intelligente 
energiesystemen te kunnen profiteren;

Or. en

Amendement 486
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen,
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen,
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
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efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; benadrukt de 
noodzaak om consumenten ertoe aan te 
zetten hun eigen energie op te wekken; 
beklemtoont in dit verband de rol van 
slimme meters om consumenten gegevens 
te verschaffen over het energieverbruik in 
huishoudens en bedrijven en een surplus 
aan energie dat terugvloeit naar het 
netwerk;

Or. en

Amendement 487
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen;
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten gegevens te verschaffen over 
het energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven;

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen 
in Europa de voorbije jaren zijn gestegen,
deze ontwikkeling een "slimme" 
benadering met betrekking tot energie-
efficiëntie en energiebesparingen heeft 
doen ontstaan waarbij mensen hun gezond 
verstand gebruiken; gelooft desondanks dat 
de rol van ICT-technologieën steeds 
belangrijker is voor energie; beklemtoont 
in dit verband de rol van slimme meters om 
consumenten eenvoudig te begrijpen 
gegevens te verschaffen over het huidige 
energieverbruik in huishoudens en 
bedrijven via het afleesscherm van de 
slimme meter of via het internet;

Or. en

Amendement 488
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, 
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. gelooft dat de invoering van 
intelligent netwerken zo spoedig mogelijk 
moet plaatsvinden. Zonder deze 
netwerken zijn de integratie van 
gedecentraliseerde hernieuwbare 
energieproductie en de verbetering van 
energieverbruiksefficiëntie, die 
fundamenteel zijn voor de verwezenlijking 
van de Europese "20 20 20"-
doelstellingen, niet mogelijk;

Or. en

Amendement 489
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. is van mening dat energie-
infrastructuur zich meer op de 
eindgebruiker moet richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen 
op de interactie tussen 
distributiesysteemcapaciteiten en verbruik 
en benadrukt de noodzaak van 
tweerichtingsstromen voor elektriciteit en 
informatie in real time; wijst op de 
voordelen voor consumenten van nieuwe 
technologieën, zoals vraagbeheersing en 
vraagresponssystemen, die de energie-
efficiëntie van vraag en aanbod 
verbeteren;

Or. en

Amendement 490
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. onderstreept het belang van 
onderzoek, zowel op het niveau van de EU 
als van de lidstaten, om nieuwe 
technologische ontwikkelingen en 
vooruitgang op energiegebied te 
introduceren, het technologisch 
leiderschap van de EU te handhaven en 
afhankelijkheid van technologie uit derde 
landen te voorkomen zodat de 
energieovergang zal bijdragen aan de 
Europese agenda voor groei en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 491
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. is van mening dat energie-
infrastructuur zich meer op de 
eindgebruiker moet richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen 
op de interactie tussen 
distributiesysteemcapaciteiten en verbruik 
en benadrukt de noodzaak van 
tweerichtingsstromen voor elektriciteit en 
informatie in real time; wijst op de 
voordelen voor consumenten van nieuwe 
technologieën, zoals vraagbeheersing en 
vraagresponssystemen, die de energie-
efficiëntie van vraag en aanbod 
verbeteren;

Or. en

Amendement 492
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. is van mening dat energie-
infrastructuur zich meer op de 
eindgebruiker moet richten, waarbij 
sterker de nadruk moet komen te liggen 
op de interacties tussen 
distributiesysteemcapaciteiten en 
verbruik; benadrukt de noodzaak van 
tweerichtingsstromen voor elektriciteit en 
informatie in real time; en wijst op de 
voordelen voor consumenten van nieuwe 
technologieën, zoals vraagbeheersing en 
vraagresponssystemen, die de energie-
efficiëntie van vraag en aanbod 
verbeteren;

Or. en

Amendement 493
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. wenst de nadruk te leggen op het 
belang van transparante prijzen en de 
voorlichting van consumenten; is in dit 
verband van mening dat het de taak van 
de Commissie is voor elk gekozen 
scenario de gevolgen voor de door 
particulieren en bedrijven betaalde 
energieprijzen zo nauwkeurig mogelijk te 
berekenen;

Or. fr

Amendement 494
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. erkent dat de huidige ETS-
koolstofprijs geen stimulans voor 
investeringen in koolstofarme technologie 
vormt en dus een zeer beperkte rol speelt 
bij het aanjagen van emissiereducties, en 
dat dit het risico meebrengt dat de EU nog 
tientallen jaren aan koolstofintensieve 
infrastructuren vastzit;

Or. en

Amendement 495
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

33. benadrukt de daling in de kosten van 
hernieuwbare energie, gedeeltelijk 
veroorzaakt door de technologische 
verbeteringen door geavanceerd 
onderzoek en ontwikkeling; legt de 
nadruk op het belang om steun te blijven 
verlenen aan onderzoek en ontwikkeling 
voor hernieuwbare energie door onder 
andere meer geld beschikbaar te stellen 
voor onderzoek naar hernieuwbare 
energie, met name 3% van het nationaal 
bbp dat is voorbehouden voor onderzoek 
en door het SET-plan ten uitvoer te 
brengen; vraagt de Commissie te 
waarborgen dat met Horizon 2020 en de 
Europese innovatiepartnerschappen in het 
kader van de Innovatie-Unie prioriteit 
wordt gegeven aan de noodzakelijke 
ontwikkeling van veilige en duurzame 
koolstofarme technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

Or. en
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Amendement 496
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen, de langetermijndoelstellingen 
inzake klimaatverandering en energie te 
verwezenlijken en een ander 
consumptiegedrag te bewerkstelligen; 
verzoekt derhalve om ten minste drie 
kwart van de begroting voor onderzoek 
naar energie van de rubriek veilige, 
schone en efficiënte energie toe te wijzen 
aan hernieuwbare energiebronnen en 
energie-efficiëntie op basis van de
prioriteiten zoals die zijn vastgesteld in het 
strategisch plan voor energietechnologie; 
benadrukt dat het SET-plan met 
voldoende middelen gefinancierd moet 
worden uit afzonderlijke begrotingslijnen 
per technologie;

Or. en

Amendement 497
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
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aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiënte maatregelen in de lijn van een 
systeem voor duurzame energie tegen 
2050, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 498
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen; onderstreept dat ook in 
de periode na 2020 het verminderen van 
de kosten van hernieuwbare energie door 
innovatie de nodige prioriteit dient te 
hebben;

Or. nl

Amendement 499
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 

33. wijst erop dat veilige, schone en 
efficiënte energie een centraal element is 
in het nieuwe kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie "Horizon 2020" 
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aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

(2014-2020) [xxx/xxxx]; vraagt de 
Commissie te waarborgen dat met Horizon 
2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

Or. sl

Amendement 500
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen; ondersteunt de 
doelstellingen van het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie 
en van de aanverwante Europese 
industriële initiatieven in dit opzicht;

Or. en

Amendement 501
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33



AM\913608NL.doc 137/147 PE496.501v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander 
consumptiegedrag te bewerkstelligen;

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en prikkels te geven voor een 
verantwoord energiebeheer;

Or. de

Amendement 502
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen; benadrukt dat O&O 
meer gericht zou moeten zijn op 
verbeteringen op het niveau van het 
energiesysteem;

Or. en

Amendement 503
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33
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Ontwerpresolutie Amendement

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
technologieën in het kader van het SET-
plan en andere duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 504
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat 
met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van 
de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van 
allerlei duurzame koolstofarme 
technologieën, waarbij hun instrumenten 
op elkaar worden afgestemd, om het 
concurrentievermogen van de EU te 
stimuleren, werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en een ander consumptiegedrag 
te bewerkstelligen;

Or. en

Motivering

Voor de ontwikkeling van allerlei duurzame koolstofarme technologieën zijn vroege 
inspanningen op het gebied van onderzoek en innovatie nodig. Ze worden beter ondersteund 
door prioriteiten te stellen, aangevuld met een uniform beleidskader waarmee alle instrumenten, 
gaande van het beleid inzake onderzoek en innovatie tot het beleid inzake toepassing, op elkaar 
worden afgestemd.
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Amendement 505
Sabine Wils, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. erkent dat de ETS te maken heeft 
met onverwachte problemen, en dat het 
groeiende overschot van rechten nog vele 
jaren afbreuk zal doen aan de stimulans 
om koolstofarme investeringen te doen; 
wijst erop dat dit ten koste gaat van de 
doeltreffendheid van de ETS als 
belangrijkste mechanisme van de EU ter 
vermindering van uitstoot waarbij gelijke 
voorwaarden gelden voor concurrerende 
technologieën, ondernemingen de 
mogelijkheid krijgen om hun eigen 
mitigatiestrategie te ontwikkelen en 
specifieke maatregelen worden genomen 
om koolstoflekkage te voorkomen; vraagt 
de Commissie maatregelen te nemen om 
de onvolmaaktheden van de ETS te 
verhelpen en de ETS te doen functioneren 
zoals oorspronkelijk was gepland; deze 
maatregelen kunnen omvatten:
a) zo spoedig mogelijk een verslag 
voorleggen aan het Parlement en de 
Raad, waarin onder meer wordt 
onderzocht wat de gevolgen zijn voor 
stimulansen voor investeringen in 
koolstofarme technologieën en het gevaar 
van koolstoflekkage; vóór het begin van 
de derde fase wijzigt de Commissie in 
voorkomend geval de in artikel 10, lid 4, 
van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde 
verordening met het oog op de uitvoering 
van passende maatregelen, die onder 
meer de inhouding van de nodige 
hoeveelheid emissierechten kunnen 
omvatten;
b) zo spoedig mogelijk een 
wetgevingsvoorstel indienen om de 
vereiste lineaire jaarlijkse vermindering 
met 1,74% te wijzigen om aan de vereisten 
voor de CO2-reductiedoelstelling voor 



PE496.501v01-00 140/147 AM\913608NL.doc

NL

2050 te voldoen;
c) een beoordeling uitvoeren en 
publiceren van de waarde van het 
vaststellen van een grensprijs voor de 
veiling van emissierechten;
d) stappen ondernemen om de input van 
relevante informatie in en de 
transparantie van het ETS-register te 
verhogen ten einde een effectievere 
monitoring en evaluatie mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 506
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. dringt er bij de lidstaten en de 
internationale gemeenschap op aan 
onderwijsinstellingen die geschoolde 
werkkrachten op het gebied van 
energiezekerheid, veiligheid en 
afvalbeheer kunnen afleveren, te 
behouden;
(Verplaatst van paragraaf 18)

Or. sl

Amendement 507
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. verzoekt de EC te helpen Europese 
industriële initiatieven in het kader van 
het SET-plan in te stellen voor 
hernieuwbare energietechnologieën die er 
momenteel niet in opgenomen zijn, met 
name het platform voor hernieuwbare 
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verwarmings- en koeltechnologieën;

Or. en

Amendement 508
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. benadrukt de noodzaak van 
verdere onderzoeksinspanningen met het 
oog op de ontwikkeling van technologieën 
voor energieopslag;

Or. de

Amendement 509
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt het belang van verder 
onderzoek en ontwikkeling vanuit de sector 
naar het gebruik van aardgas in de 
maritieme en luchtvaartsectoren;

34. benadrukt het belang van verder 
onderzoek en ontwikkeling vanuit 
overheidsinstellingen en de sector naar het 
gebruik van alternatieve en hernieuwbare 
brandstoffen in de weg-, maritieme en 
luchtvaartsectoren;

Or. en

Amendement 510
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt het belang van verder 
onderzoek en ontwikkeling vanuit de sector 
naar het gebruik van aardgas in de 
maritieme en luchtvaartsectoren;

34. benadrukt het belang van verder 
onderzoek en ontwikkeling vanuit de sector 
naar het gebruik van energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie en aardgas in de 
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maritieme en luchtvaartsectoren;

Or. en

Amendement 511
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt het belang van verder 
onderzoek en ontwikkeling vanuit de sector 
naar het gebruik van aardgas in de 
maritieme en luchtvaartsectoren;

34. benadrukt het belang van verder 
onderzoek en ontwikkeling vanuit de sector 
naar het gebruik van aardgas in de weg-, 
maritieme en luchtvaartsectoren;

Or. en

Amendement 512
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt het belang van verder 
onderzoek en ontwikkeling vanuit de sector 
naar het gebruik van aardgas in de 
maritieme en luchtvaartsectoren;

34. benadrukt het belang van verder 
onderzoek en ontwikkeling vanuit de sector 
naar het gebruik van aardgas in de weg-, 
maritieme en luchtvaartsectoren;

Or. en

Amendement 513
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. benadrukt het belang van verder 
onderzoek naar en verdere ontwikkeling 
van het gebruik van 
energieopslagvoorzieningen ten einde het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen in de vervoersector te 
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vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 514
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. steunt verder onderzoek naar koel- en 
verwarmingssystemen om het ambitieuze 
beleid van de EU te verwezenlijken; roept 
de publieke autoriteiten op een 
beoordeling van het effect op de regionale 
bodem uit te voeren om de hulpbronnen 
optimaal te verdelen tussen geothermische 
energie, schaliegas en andere in de bodem 
aanwezige hulpmiddelen, om de voordelen 
voor de maatschappij te maximaliseren;

35. steunt verder onderzoek naar koel- en 
verwarmingssystemen, met inbegrip van 
stadsverwarming en -koeling, om het 
ambitieuze beleid van de EU te 
verwezenlijken;

Or. de

Amendement 515
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. steunt verder onderzoek naar koel- en 
verwarmingssystemen om het ambitieuze 
beleid van de EU te verwezenlijken; roept 
de publieke autoriteiten op een beoordeling 
van het effect op de regionale bodem uit te 
voeren om de hulpbronnen optimaal te 
verdelen tussen geothermische energie, 
schaliegas en andere in de bodem 
aanwezige hulpmiddelen, om de voordelen 
voor de maatschappij te maximaliseren;

35. steunt verder onderzoek naar koel- en 
verwarmingssystemen om het ambitieuze 
beleid van de EU te verwezenlijken; neemt 
nota van de mogelijke concurrentie tussen 
schaliegas en hernieuwbare energie; roept 
derhalve de publieke autoriteiten op een 
beoordeling van het effect op de regionale 
bodem uit te voeren om de hulpbronnen 
optimaal te verdelen om de voordelen voor 
de maatschappij te maximaliseren;

Or. en

Amendement 516
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. steunt verder onderzoek naar koel- en 
verwarmingssystemen om het ambitieuze 
beleid van de EU te verwezenlijken; roept 
de publieke autoriteiten op een beoordeling 
van het effect op de regionale bodem uit te 
voeren om de hulpbronnen optimaal te 
verdelen tussen geothermische energie, 
schaliegas en andere in de bodem 
aanwezige hulpmiddelen, om de voordelen 
voor de maatschappij te maximaliseren;

35. moedigt de productie en het gebruik 
van hernieuwbare of teruggewonnen 
warmte aan en steunt verder onderzoek 
naar koel- en verwarmingssystemen om het 
ambitieuze beleid van de EU te 
verwezenlijken; roept de publieke 
autoriteiten op de verwachtingen voor de 
vraag naar warmte tegen 2050 te 
actualiseren en een beoordeling van het 
effect op de regionale bodem uit te voeren 
om de hulpbronnen optimaal te verdelen 
tussen geothermische energie, schaliegas 
en andere in de bodem aanwezige 
hulpmiddelen, om de voordelen voor de 
maatschappij te maximaliseren;

Or. en

Amendement 517
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. steunt verder onderzoek naar koel- en 
verwarmingssystemen om het ambitieuze 
beleid van de EU te verwezenlijken; roept 
de publieke autoriteiten op een beoordeling 
van het effect op de regionale bodem uit te 
voeren om de hulpbronnen optimaal te
verdelen tussen geothermische energie, 
schaliegas en andere in de bodem 
aanwezige hulpmiddelen, om de voordelen 
voor de maatschappij te maximaliseren;

35. steunt verder onderzoek naar koel- en 
verwarmingssystemen om het ambitieuze 
beleid van de EU te verwezenlijken; roept 
de publieke autoriteiten op een beoordeling 
van het effect op de regionale bodem uit te 
voeren om de hulpbronnen op duurzame 
wijze optimaal te verdelen tussen 
geothermische energie, schaliegas en 
andere in de bodem aanwezige 
hulpmiddelen, om de voordelen voor de 
maatschappij te maximaliseren;

Or. en

Amendement 518
Niki Tzavela, Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. roept de Commissie op de 
verlangde gegevens over warmte en 
verwarming en koeling te verzamelen die 
dringend nodig zijn om een duidelijk 
beeld van de huidige stand van zaken te 
verkrijgen en om relevante scenario's 
voor de toekomst op te stellen. De 
gegevens moeten de bronnen en het 
gebruik van verwarming en koeling, de 
energiemix ervan en de distributie van 
warmte naar verschillende eindgebruikers 
(huishoudens, industrie, tertiaire sector) 
weerspiegelen, met ook het aandeel dat 
geproduceerd/gedistribueerd wordt door 
stadsverwarming;

Or. en

Amendement 519
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. onderstreept dat een stabiel 
langetermijnkader voor de bevordering 
van hernieuwbare energiebronnen van 
essentieel belang is om de kapitaalkosten 
voor investeerders te verminderen; pleit 
voor een eenvoudiger toegang tot 
financiering van hernieuwbare 
energiebronnen voor investeerders en stelt 
voor de EIB sterker bij de financiering 
van hernieuwbare energie te betrekken, 
nationale groene investeringsbanken op te 
richten, innovatieve 
financieringsinstrumenten op het gebied 
van hernieuwbare energie te onderzoeken 
en voor een ruimere en eenvoudigere
toegang tot instellingen met 
langetermijnverplichtingen, zoals 
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pensioenfondsen, te zorgen;

Or. de

Amendement 520
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. blijft van mening dat onderzoek 
naar nieuwe alternatieve brandstoffen 
van essentieel belang is om de 
langetermijndoelstellingen op het gebied 
van milieu- en klimaatbeleid te realiseren 
en verwacht in dit verband dat het 
Horizon 2020-programma daartoe de 
noodzakelijke aanzetten geeft;

Or. sl

Amendement 521
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis.benadrukt de betekenis van de EU-
steun voor onderzoek naar technologieën 
voor de winning van nieuwe 
energiebronnen, met name alternatieve 
energiebronnen en onconventionele 
brandstoffen;

Or.pl

Amendement 522
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. steunt een bredere toepassing van 
warmtekrachtkoppeling alsmede de 
benutting van restwarmte en de 
ontwikkeling van de bijbehorende 
infrastructuur;

Or. de

Amendement 523
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. verzoekt de autoriteiten een 
geologische effectbeoordeling te 
presenteren ten einde voor een optimale 
mix van de toepassingsmogelijkheden 
voor geothermische energie, schaliegas, 
CO2-opslag en andere ondergrondse 
hulpbronnen te zorgen en op die manier 
de voordelen voor de maatschappij te 
maximaliseren;

Or. de

Amendement 524
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is verheugd over de geplande 
mededeling van de Commissie over CCS, 
de interne markt, energie-efficiëntie en 
energietechnologieën om verdere 
vooruitgang te boeken met de politieke 
keuzes die zijn gemaakt in het 
Stappenplan Energie 2050;

Or. en


