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Amendement 1
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EG) nr. 714/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003,

Or. en

Amendement 2
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EG) nr. 715/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005,

Or. en

Amendement 3
Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 20001 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid;
__________________
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1-73. 

Or. fr

Amendement 4
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2008/50/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa1;
__________________
1 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1-44. 

Or. fr

Amendement 5
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Visum 7 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2009/71/Euratom van 
de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling 
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van een communautair kader voor de 
nucleaire veiligheid van kerninstallaties1;
__________________
1 PB L 172 van 2.7.2009, blz. 18-22. 

Or. fr

Amendement 6
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Besluit nr. 994/2012/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 tot instelling van een 
mechanisme voor informatie-uitwisseling 
met betrekking tot intergouvernementele 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen op energiegebied (voor de EER 
relevante tekst)1,
__________________
1 PB L 299 van 27.10.2012, blz. 13.

Or. en

Amendement 7
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 13 december 
2012 over de staalindustrie in de 
Europese Unie,

Or. it
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Amendement 8
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbevelingen van de 
rondetafelbijeenkomst op hoog niveau 
over de toekomst van de staalindustrie van 
12 februari 2013,

Or. it

Amendement 9
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2013 
over het Stappenplan Energie 2050 - een 
toekomst met energie,

Or. en

Amendement 10
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Visum 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie over industriële, 
energetische en andere aspecten van 
schaliegas en -olie en zijn resolutie over 
de gevolgen voor het milieu van de 
winning van schaliegas en schalieolie, die 
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op 21 november 2012 zijn aangenomen,

Or. en

Amendement 11
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de lidstaten duidelijk 
gesteld hebben dat de interne energiemarkt 
uiterlijk in 2014 moet zijn voltooid;

A. overwegende dat de lidstaten duidelijk 
gesteld hebben dat de interne energiemarkt 
uiterlijk in 2014 moet zijn voltooid en 
overwegende dat dat in sommige landen 
niet mogelijk zal zijn vanwege een gebrek 
aan interconnecties;

Or. lv

Amendement 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de lidstaten duidelijk 
gesteld hebben dat de interne energiemarkt 
uiterlijk in 2014 moet zijn voltooid;

A. overwegende dat de lidstaten duidelijk 
gesteld hebben dat de interne energiemarkt 
uiterlijk in 2014 moet zijn voltooid en dat 
de "energie-eilanden" in de EU uiterlijk 
in 2015 weggewerkt moeten zijn;

Or. lt

Amendement 13
Adam Gierek
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de interne 
energiemarkt onmisbaar is voor de
algehele continuïteit van de 
energievoorziening in de Unie en van 
cruciale waarde is voor het 
concurrentievermogen, de economische 
groei en het creëren van nieuwe banen in 
de Unie, zoals wordt onderkend in de Akte 
voor de interne markt II en de Europa 
2020-strategie;

B. overwegende dat de interne 
energiemarkt, waaronder zowel de 
elektriciteitsmarkt voor huishoudens en 
kleine bedrijven als de industriële 
elektriciteitsmarkt (met een hoog actief en 
reactief vermogen), onmisbaar is voor de 
continuïteit van de energievoorziening in 
de Unie en van cruciale waarde is voor het
mondiale concurrentievermogen, de 
economische groei en het creëren van 
nieuwe banen, zoals wordt onderkend in de 
Akte voor de interne markt II en de Europa 
2020-strategie;

Or. pl

Amendement 14
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de interne 
energiemarkt onmisbaar is voor de algehele 
continuïteit van de energievoorziening in 
de Unie en van cruciale waarde is voor het 
concurrentievermogen, de economische 
groei en het creëren van nieuwe banen in 
de Unie, zoals wordt onderkend in de Akte 
voor de interne markt II en de Europa 
2020-strategie;

B. overwegende dat de interne 
energiemarkt onmisbaar is voor de algehele 
continuïteit van de energievoorziening en 
het koolstofarm maken van het 
energiesysteem in de Unie en van cruciale 
waarde is voor het concurrentievermogen, 
de economische groei en het creëren van 
nieuwe banen in de Unie, zoals wordt 
onderkend in de Akte voor de interne 
markt II en de Europa 2020-strategie;

Or. sl

Amendement 15
Bernd Lange
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de interne 
energiemarkt onmisbaar is voor de algehele 
continuïteit van de energievoorziening in 
de Unie en van cruciale waarde is voor het 
concurrentievermogen, de economische 
groei en het creëren van nieuwe banen in 
de Unie, zoals wordt onderkend in de Akte 
voor de interne markt II en de Europa 
2020-strategie;

B. overwegende dat een voltooide interne 
energiemarkt onmisbaar is voor de algehele 
continuïteit van de energievoorziening in 
de Unie en van cruciale waarde is voor het 
concurrentievermogen, de economische 
groei en het creëren van nieuwe banen in 
de Unie, zoals wordt onderkend in de Akte 
voor de interne markt II en de Europa 
2020-strategie;

Or. de

Amendement 16
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt benadrukt dat 
volledige integratie van de Europese 
energienetwerken en verdere opening van 
markten cruciaal zijn voor de 
instandhouding van het evenwicht tussen 
continue energievoorziening, concurrentie, 
de beoogde emissiearme economie en 
consumententevredenheid;

C. overwegende dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt benadrukt dat 
volledige integratie van de Europese 
energienetwerken en verdere opening van 
markten cruciaal zijn voor de 
instandhouding van het evenwicht tussen 
continue energievoorziening, concurrentie, 
duurzaamheid en 
consumententevredenheid ter 
verwezenlijking van de overgang naar een 
uiterst efficiënte economie die voor bijna 
100% gebaseerd is op hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en
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Amendement 17
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt benadrukt dat
volledige integratie van de Europese 
energienetwerken en verdere opening van 
markten cruciaal zijn voor de 
instandhouding van het evenwicht tussen 
continue energievoorziening, concurrentie, 
de beoogde emissiearme economie en 
consumententevredenheid;

C. overwegende dat volledige integratie 
van de Europese energienetwerken en 
verdere opening van markten cruciaal zijn 
voor de instandhouding van het evenwicht 
tussen continue energievoorziening, 
concurrentie, de beoogde emissiearme 
economie en consumententevredenheid; 

Or. en

Amendement 18
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt benadrukt dat 
volledige integratie van de Europese 
energienetwerken en verdere opening van 
markten cruciaal zijn voor de 
instandhouding van het evenwicht tussen 
continue energievoorziening, concurrentie, 
de beoogde emissiearme economie en 
consumententevredenheid;

C. overwegende dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt benadrukt dat 
volledige integratie van de Europese 
energienetwerken en verdere opening van 
markten cruciaal zijn voor de 
instandhouding van het evenwicht tussen 
continue energievoorziening, concurrentie, 
kostenefficiëntie, de beoogde emissiearme 
economie en consumententevredenheid;

Or. de

Amendement 19
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt benadrukt dat 
volledige integratie van de Europese 
energienetwerken en verdere opening van 
markten cruciaal zijn voor de 
instandhouding van het evenwicht tussen 
continue energievoorziening, concurrentie, 
de beoogde emissiearme economie en 
consumententevredenheid;

C. overwegende dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt benadrukt dat 
volledige integratie van de Europese 
energienetwerken en verdere opening van 
markten cruciaal zijn voor de 
instandhouding van het evenwicht tussen 
continue energievoorziening, concurrentie, 
de beoogde duurzame, koolstofarme
economie en consumententevredenheid;

Or. en

Amendement 20
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt benadrukt dat 
volledige integratie van de Europese 
energienetwerken en verdere opening van 
markten cruciaal zijn voor de 
instandhouding van het evenwicht tussen 
continue energievoorziening, concurrentie, 
de beoogde emissiearme economie en 
consumententevredenheid;

C. overwegende dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt benadrukt dat 
volledige integratie van de Europese 
energienetwerken en verdere opening van 
markten cruciaal zijn voor de 
instandhouding van het evenwicht tussen 
continue energievoorziening, concurrentie, 
een duurzame economie en 
consumententevredenheid;

Or. en

Amendement 21
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt benadrukt dat 
volledige integratie van de Europese 
energienetwerken en verdere opening van 
markten cruciaal zijn voor de 
instandhouding van het evenwicht tussen 
continue energievoorziening, concurrentie, 
de beoogde emissiearme economie en 
consumententevredenheid;

C. overwegende dat in het Stappenplan 
Energie 2050 wordt benadrukt dat 
volledige integratie van de Europese 
energienetwerken en verdere opening van 
markten cruciaal zijn voor de 
instandhouding van het evenwicht tussen 
continue energievoorziening, concurrentie, 
de beoogde emissiearme economie en 
consumentenbelangen;

Or. en

Amendement 22
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het potentieel van 
de Europese hernieuwbare energie nog 
niet ten volle is benut, dat deze volgens het 
Stappenplan Energie 2050 in 2050 het 
grootste aandeel in de energievoorziening 
zal hebben en dat er concrete mijlpalen 
voor de periode tot 2050 moeten worden
geformuleerd om tot een geloofwaardig 
toekomstperspectief voor hernieuwbare 
energie in de EU te komen;

Or. de

Amendement 23
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)



AM\935501NL.doc 13/112 PE510.685v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen in de 
Europese energiemix op de korte, 
middellange en lange termijn stijgt; 
overwegende dat voor de brede integratie 
van hernieuwbare energiebronnen de 
aanpassing van het netwerk en meer 
flexibiliteit nodig zijn; 

Or. en

Amendement 24
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. onderkent dat de Commissie in het 
Stappenplan Energie 2050 heeft 
vastgesteld dat energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie en energie-
infrastructuur de "no-regrets"-opties zijn;

Or. en

Amendement 25
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het toenemende 
aandeel van hernieuwbare energie in de 
Europese energiemix een uitbreiding van 
de bestaande netwerk- en IT-
infrastructuur en meer steun voor 
onderzoek en ontwikkeling noodzakelijk 
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maakt;

Or. de

Amendement 26
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een interne 
energiemarkt de Unie in staat stelt om in 
haar betrekkingen met externe partners 
namens alle lidstaten te spreken en gelijke 
mededingingsvoorwaarden voor alle 
bedrijven uit de EU en uit derde landen te 
waarborgen;

D. overwegende dat een interne 
energiemarkt de Unie in staat stelt om in 
haar betrekkingen met externe partners 
namens alle lidstaten te spreken en gelijke 
mededingingsvoorwaarden voor alle 
bedrijven uit de EU en uit derde landen te 
waarborgen, waarbij ook sociale normen 
en milieunormen worden gewaarborgd en 
waarbij ten aanzien van derde landen 
wordt geopereerd uit oogpunt van 
reciprociteit; 

Or. it

Amendement 27
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een Europese 
interne energiemarkt concurrerend moet 
zijn en de consument, die een centrale rol 
speelt op de energiemarkt, echte 
keuzevrijheid en transparante informatie 
moet bieden; overwegende dat een interne 
energiemarkt een manier zou kunnen zijn 
om de energieprijzen te verlagen en 
energiearmoede te bestrijden;
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Or. en

Amendement 28
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese 
financiering van nieuwe, emissiearme 
energietechnologieën;

E. overwegende dat het energiebeleid van 
de EU gestoeld moet zijn op een sterke 
gemeenschappelijke energiemarkt, 
coördinatie van de aankoop van energie 
buiten de EU en gemeenschappelijk 
Europees beleid voor duurzame 
energietechnologieën, met name op het 
gebied van innovatie en onderzoek;

Or. en

Amendement 29
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese financiering 
van nieuwe, emissiearme
energietechnologieën;

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese financiering 
van energietechnologieën op het gebied 
van hernieuwbare energie;

Or. de
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Amendement 30
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese financiering 
van nieuwe, emissiearme 
energietechnologieën;

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, de nodige 
energieverbindingen en ontvlechting van 
de activiteiten, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese financiering 
van nieuwe, emissiearme 
energietechnologieën;

Or. lt

Amendement 31
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese financiering 
van nieuwe, emissiearme 
energietechnologieën;

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese financiering 
van nieuwe, emissiearme 
energietechnologieën, in volledige 
samenhang met een concurrerende 
interne energiemarkt;

Or. en

Amendement 32
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese financiering 
van nieuwe, emissiearme
energietechnologieën;

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese financiering 
van nieuwe duurzame, koolstofarme
energietechnologieën;

Or. en

Amendement 33
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese financiering 
van nieuwe, emissiearme
energietechnologieën;

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese financiering 
van duurzame energietechnologieën;

Or. en

Amendement 34
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een Europese 
energiegemeenschap gestoeld moet zijn op 
een sterke gemeenschappelijke 
energiemarkt, coördinatie van de aankoop 
van energie buiten de EU en 
gemeenschappelijke Europese financiering 
van nieuwe, emissiearme 
energietechnologieën;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 35
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de ontwikkeling 
van een interne energiemarkt niet ten 
koste mag gaan van het milieu, noch van 
de gezondheid en de veiligheid van de 
Europeanen; 

Or. fr

Amendement 36
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de voltooiing van 
de interne energiemarkt van 
fundamenteel belang is voor het 
waarborgen van redelijke en 
concurrerende prijzen op de korte, de 
middellange en de lange termijn; 
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Or. it

Amendement 37
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat een 
gemeenschappelijk Europees 
energiebeleid nodig is om de vele 
uitdagingen op klimaat- en energiegebied 
aan te pakken en om een transparante 
Europese energiemarkt tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 38
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er een systeem is 
ingesteld voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten met 
betrekking tot 
energievoorzieningsovereenkomsten met 
derde landen;

Or. lv

Amendement 39
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de nationale 
energiemarkten concurrerend, eenvoudig 
te beheren en transparant moeten zijn en 
echte keuzevrijheid moeten bieden aan 
alle consumenten, zodat zij de markt 
kunnen vertrouwen en beter in staat 
worden gesteld te handelen;

Or. en

Amendement 40
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat verlaagde prijzen 
op de energiemarkten vaak niet ten goede 
komen aan de consument, wat in het 
geval van elektriciteit bijvoorbeeld in 
Duitsland alleen al leidt tot 395 miljoen 
EUR extra kosten per jaar voor 
huishoudens;

Or. en

Amendement 41
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat in de strategie 
Energie 2020 van de Europese Commissie 
de benodigde investeringsbehoeften in de 
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energiesector tegen 2020 worden geraamd 
op 1 biljoen EUR, waarvan 540 miljard 
EUR bestemd is voor 
elektriciteitsproductie en 210 miljard EUR 
voor elektriciteits- en gasnetwerken van 
Europees belang;

Or. en

Amendement 42
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. wijst erop dat de ecologische gevolgen 
van de uitbreiding van de structurele 
crisis van het kapitalisme aangeven dat de 
onhoudbare manier waarop de 
economische productie is georganiseerd, 
gebaseerd is op de irrationele, intensieve, 
voortdurende en groeiende afvang en 
winning van enorme stromen energie en 
grondstoffen uit de bodem, de ondergrond 
en de hydrosfeer, die worden aangedreven 
door winstbejag en de niet-aflatende 
drang om steeds meer kapitaal te 
verwerven;

Or. pt

Amendement 43
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. wijst erop dat het belangrijk is om 
een sterke energiesector tot stand te 
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brengen op Europees niveau, die wordt 
geschraagd door nationale publieke 
sectoren, die onontbeerlijk zijn om 
energiearmoede uit te bannen en de 
universele toegang tot energie voor de 
gehele bevolking te verzekeren; herinnert 
aan het strategische belang van de 
energiesector voor de economische 
ontwikkeling van landen, als bron van 
overheidsinkomsten die lidstaten helpt om 
de financiële moeilijkheden het hoofd te 
bieden, met name in tijden van crisis;

Or. pt

Amendement 44
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 ter. erkent dat energie een van de 
belangrijkste en strategisch een van de 
meest kritieke sectoren is voor de 
lidstaten, waarvan de meerderheid 
momenteel enorme hoeveelheden energie 
moet invoeren ten gevolge van het 
energiebeleid van de afgelopen dertig 
jaar; herinnert eraan dat het beleid van 
privatiseringen en parallelle 
overeenkomsten om de monsterwinsten 
van de energiebedrijven veilig te stellen en 
de massale herstructureringen waardoor 
de energiesector werd en nog steeds wordt 
getroffen het vermogen van die lidstaten 
om een samenhangend energiebeleid te 
voeren op basis van een toereikende 
nationale energieplanning drastisch 
vermindert;

Or. pt
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Amendement 45
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de mededeling en het 
bijbehorende actieplan, waarin de 
voortgang tot dusver en de nieuwe 
uitdagingen bij de voltooiing van de 
interne energiemarkt worden samengevat;

1. is ingenomen met de mededeling en het 
bijbehorende actieplan, waarin de 
voortgang tot dusver en de nieuwe 
uitdagingen bij de voltooiing, uiterlijk in 
2014, van de interne energiemarkt worden 
samengevat; verzoekt de Commissie om 
het thans voorgestelde tijdschema voor de 
vaststelling van de in het derde pakket 
voorziene codes voor het net aan te passen 
aan deze termijn, teneinde ervoor te 
zorgen dat voor het eind van 2014 over 
alle een beslissing wordt genomen;

Or. en

Amendement 46
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de mededeling en het 
bijbehorende actieplan, waarin de 
voortgang tot dusver en de nieuwe 
uitdagingen bij de voltooiing van de 
interne energiemarkt worden samengevat;

1. is ingenomen met de kern van de 
mededeling en van het bijbehorende 
actieplan, waarin de vooruitgang tot dusver 
en de nieuwe uitdagingen bij de voltooiing 
van de interne energiemarkt worden 
samengevat;

Or. fr

Amendement 47
Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de mededeling en het 
bijbehorende actieplan, waarin de 
vooruitgang tot dusver en de nieuwe 
uitdagingen bij de voltooiing van de 
interne energiemarkt worden samengevat;

1. zet vraagtekens bij de mededeling en het 
bijbehorende actieplan, waarin de 
vooruitgang tot dusver en de nieuwe 
uitdagingen bij de voltooiing van de 
interne energiemarkt worden samengevat;

Or. fr

Amendement 48
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt dat in de mededeling geen 
rekening wordt gehouden met de 
voordelen van een derde industriële 
revolutie waarbij een gedecentraliseerde 
productie samenvalt met nieuwe 
informatie- en 
communicatietechnologieën; 

Or. fr

Amendement 49
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. betreurt dat er geen werkelijke 
strategie bestaat voor het oplossen van het 
probleem dat wordt gesteld door pieken in 
het energieverbruik, die de voornaamste 
oorzaak van uitstoot, extra kosten en 
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risico's qua energievoorziening vormen; 

Or. fr

Amendement 50
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. betreurt het gebrek aan ambitie 
met betrekking tot de instelling van een 
koolstofbelasting op communautair 
niveau; 

Or. fr

Amendement 51
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, 
aan de effecten van het klimaatbeleid en 
aan de investeringen die gedaan moeten 
worden om de energiesystemen in stand te 
houden en te moderniseren;

2. wijst erop dat het ter voorkoming van 
stijgende energieprijzen dringend 
noodzakelijk is een grotere 
afhankelijkheid bij de continuïteit van de 
Europese energievoorziening te 
voorkomen door de netwerkinfrastructuur 
op alle niveaus te moderniseren en aan te 
passen, en om een eerlijke mededinging 
op de interne energiemarkt te 
waarborgen;

Or. de

Amendement 52
Catherine Trautmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, 
aan de effecten van het klimaatbeleid en 
aan de investeringen die gedaan moeten 
worden om de energiesystemen in stand te 
houden en te moderniseren;

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de prijs van een vat 
olie geldt als referentie voor de gasprijs, 
aangezien de prijzen van elektriciteit 
gekoppeld zijn aan de noodzakelijke 
investeringen in nieuwe en meer 
milieuvriendelijke productie-eenheden, en 
aangezien de prijzen in beide gevallen 
afhankelijk zijn van de instandhouding en 
de modernisering van de energiesystemen; 

Or. fr

Amendement 53
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan
de effecten van het klimaatbeleid en aan 
de investeringen die gedaan moeten 
worden om de energiesystemen in stand te 
houden en te moderniseren;

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de afhankelijkheid van Europa van de 
invoer van fossiele brandstoffen, aan de 
externe kosten van traditionele opwekking
en aan de investeringen die gedaan moeten 
worden om de energiesystemen in stand te 
houden en te moderniseren teneinde een 
hoog niveau van voorzieningszekerheid te 
handhaven, de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen te 
vergemakkelijken en de Europese interne 
markt mogelijk te maken;

Or. en
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Amendement 54
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, 
aan de effecten van het klimaatbeleid en
aan de investeringen die gedaan moeten 
worden om de energiesystemen in stand te 
houden en te moderniseren;

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de steeds onstabielere 
prijzen van fossiele brandstoffen, aan de 
Europese afhankelijkheid van de invoer 
en aan de herstelkosten voor de 
verontreiniging door en andere externe 
kosten van de opwekking van fossiele 
energie ingevolge het klimaatbeleid, maar 
ook aan de investeringen die gedaan 
moeten worden om de energiesystemen op 
duurzame langetermijn- en 
kosteneffectieve basis in stand te houden 
en te moderniseren;

Or. en

Amendement 55
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, 
aan de effecten van het klimaatbeleid en 
aan de investeringen die gedaan moeten 
worden om de energiesystemen in stand te 
houden en te moderniseren;

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de stijgende en 
onvoorspelbare prijzen van fossiele 
brandstoffen, aan de achterblijvende 
reactie op de klimaatverandering, aan de 
ontoereikende maatregelen ter 
bevordering van energie-efficiëntie en aan 
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de investeringen die gedaan moeten 
worden om de energiesystemen in stand te 
houden en te moderniseren;

Or. en

Amendement 56
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan de 
investeringen die gedaan moeten worden
om de energiesystemen in stand te houden
en te moderniseren;

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen in de EU ongetwijfeld zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de prijzen van 
geïmporteerde brandstof, aan de effecten 
van het Europese klimaatbeleid en aan de 
vertraagde investeringen die gedaan 
moeten worden om de energiesystemen in 
stand te houden en te moderniseren;

Or. pl

Amendement 57
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, 
aan de effecten van het klimaatbeleid en 
aan de investeringen die gedaan moeten 
worden om de energiesystemen in stand te 
houden en te moderniseren;

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen en 
aan de investeringen die gedaan moeten 
worden om de energiesystemen in stand te 
houden en te moderniseren;

Or. fr
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Amendement 58
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan de
investeringen die gedaan moeten worden 
om de energiesystemen in stand te houden 
en te moderniseren;

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan 
het gebrek aan investeringen die gedaan 
moeten worden om de energiesystemen in 
stand te houden en te moderniseren 
waarmee energie, onafhankelijk van de 
bron en locatie ervan, door de gehele EU 
zou kunnen stromen;

Or. en

Amendement 59
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan de 
investeringen die gedaan moeten worden 
om de energiesystemen in stand te houden 
en te moderniseren;

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan de 
investeringen die gedaan moeten worden 
om de energiesystemen in stand te houden 
en te moderniseren; benadrukt echter dat 
moet worden nagedacht over manieren 
om de hoge kosten van energie en 
grondstoffen, die een bedreiging voor de 
concurrentiekracht van de Europese 
industrieën vormen, aan te pakken en te 
matigen; 

Or. it
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Amendement 60
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan de 
investeringen die gedaan moeten worden 
om de energiesystemen in stand te houden 
en te moderniseren;

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan de 
investeringen die gedaan moeten worden 
om de energiesystemen in stand te houden 
en te moderniseren; onderkent echter dat 
betaalbare energieprijzen essentieel zijn 
voor het concurrentievermogen van de 
EU;

Or. en

Amendement 61
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan de 
investeringen die gedaan moeten worden 
om de energiesystemen in stand te houden 
en te moderniseren;

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan de 
investeringen die gedaan moeten worden 
om de energiesystemen in stand te houden 
en te moderniseren; benadrukt het belang 
van maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie om dergelijke 
prijsstijgingen te compenseren;

Or. en



AM\935501NL.doc 31/112 PE510.685v01-00

NL

Amendement 62
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan de 
investeringen die gedaan moeten worden
om de energiesystemen in stand te houden 
en te moderniseren;

2. wijst erop dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan de 
investeringen die gedaan moeten worden 
om de energiesystemen in stand te houden 
en te moderniseren;

Or. ro

Amendement 63
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, 
aan de effecten van het klimaatbeleid en 
aan de investeringen die gedaan moeten 
worden om de energiesystemen in stand te 
houden en te moderniseren;

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen en 
aan de investeringen die gedaan moeten 
worden om de energiesystemen in stand te 
houden en te moderniseren;

Or. en

Amendement 64
Konrad Szymański



PE510.685v01-00 32/112 AM\935501NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat de trend van stijgende 
energieprijzen waarschijnlijk zal 
doorzetten, aangezien de energieprijzen 
gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan 
de effecten van het klimaatbeleid en aan de 
investeringen die gedaan moeten worden 
om de energiesystemen in stand te houden 
en te moderniseren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 65
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. pleit voor de loskoppeling van de 
prijzen van conventioneel aardgas en olie 
(olieprijsindexering) en meer 
inspanningen ten aanzien van energie-
efficiëntie en energiebesparing, en voor 
het gebruik op grote schaal van 
hernieuwbare energiebronnen, wat 
allebei, naast andere economische en 
milieuvoordelen, bijdraagt aan minder 
afhankelijkheid van de invoer en meer 
energiezekerheid voor de EU; 
onderstreept voorts dat moet worden 
gezorgd voor de liquiditeit van de 
gasmarkt, de volledige tenuitvoerlegging 
van de codes voor het net en de 
verwezenlijking van de benodigde 
infrastructuren, waaronder bidirectionele 
stromen en interconnectoren;

Or. en
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Amendement 66
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert eraan dat door de correcte 
en tijdige omzetting van het derde 
energiepakket de Europese consumenten 
en kmo's zullen profiteren van meer 
concurrentie, Europa kan vertrouwen op 
een veilig en geïntegreerd energienetwerk, 
waardoor diversificatie van de 
energievoorziening mogelijk wordt en wat 
derhalve bijdraagt aan de continuïteit van 
de energievoorziening, en de EU de 
klimaatverandering kan blijven 
aanpakken door de verdere integratie van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in 
het elektriciteitssysteem;

Or. en

Amendement 67
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat de ontwikkeling van 
nationale bronnen leidt tot de opkomst 
van nieuwe trading hubs in de EU en 
spotmarkten voor gas en elektriciteit, en 
bijgevolg de EU en de lidstaten een reële 
mogelijkheid biedt om, onder andere op 
regionaal en lokaal niveau, hun eigen 
energieprijzen vast te stellen; 

Or. en
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Amendement 68
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept de Commissie op zich te 
buigen over nieuwe bepalingen om de 
prijzen van elektrische energie in Europa 
op korte en op lange termijn meer 
concurrerend te maken, met name voor de 
energie-intensieve industrieën gezien het 
hoge niveau van werkgelegenheid dat 
door deze industrieën wordt 
gegarandeerd, en gezien de 
werkgelegenheid die voortkomt uit 
afgeleide activiteiten; 

Or. it

Amendement 69
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. roept de Commissie op de 
elektriciteitsprijzen in de Europese Unie 
permanent in de gaten te houden en te 
vergelijken met de prijzen in andere 
concurrerende economieën; 

Or. it

Amendement 70
Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderkent dat een betere, op solidariteit 
gerichte coördinatie van het nationale 
energiebeleid op Europees niveau 
meerwaarde heeft, evenals het creëren 
van efficiënte en veilige 
grensoverschrijdende energiesystemen, 
waarbij synergieën tot stand worden 
gebracht door beter beheer van het 
aanbod van en de vraag naar energie;

3. onderkent de meerwaarde op Europees 
niveau die uitgaat van een betere 
coördinatie van het nationale energiebeleid, 
een coördinatie die is gericht op 
solidariteit, op veiligheid en op het 
instellen van beste praktijken waarbij 
energievoorziening en milieubehoud hand 
in hand gaan;

Or. fr

Amendement 71
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderkent dat een betere, op solidariteit 
gerichte coördinatie van het nationale 
energiebeleid op Europees niveau 
meerwaarde heeft, evenals het creëren van 
efficiënte en veilige grensoverschrijdende 
energiesystemen, waarbij synergieën tot 
stand worden gebracht door beter beheer 
van het aanbod van en de vraag naar 
energie;

3. onderkent dat een betere, op solidariteit 
gerichte coördinatie en samenwerking op 
het gebied van het nationale energiebeleid 
op Europees niveau meerwaarde heeft, 
evenals het creëren van efficiënte en 
veilige grensoverschrijdende 
energiesystemen, waarbij synergieën tot 
stand worden gebracht door beter beheer 
van het aanbod van en de vraag naar 
energie; is voorts van mening dat de 
samenwerkingsmechanismen voor 
hernieuwbare energie beter moeten 
worden benut;

Or. de

Amendement 72
Judith A. Merkies, Claude Turmes, Britta Thomsen, António Fernando Correia de 
Campos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderkent dat een betere, op solidariteit 
gerichte coördinatie van het nationale 
energiebeleid op Europees niveau 
meerwaarde heeft, evenals het creëren van 
efficiënte en veilige grensoverschrijdende 
energiesystemen, waarbij synergieën tot 
stand worden gebracht door beter beheer 
van het aanbod van en de vraag naar 
energie;

3. onderkent dat een betere, op solidariteit 
gerichte coördinatie van het nationale 
energiebeleid op Europees niveau 
meerwaarde heeft, evenals het creëren van 
efficiënte en veilige grensoverschrijdende 
energiesystemen, waarbij synergieën tot 
stand worden gebracht door beter beheer 
van het aanbod van en de vraag naar 
energie, wat wordt vergemakkelijkt door 
slimme technologieën op het niveau van 
distributiesystemen;

Or. en

Amendement 73
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat een betrouwbaar 
wetgevingskader voor de lange termijn 
binnen het Europees energiebeleid 
absoluut noodzakelijk is voor een 
betrouwbare, goedkope en stabiele 
energievoorziening, evenals voor de 
zekerheid voor investeerders en het 
concurrentie- en innovatievermogen van 
de Europese Unie;

Or. de

Amendement 74
Catherine Trautmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt evenwel vast dat er behoefte is 
aan een mechanisme dat beter 
functioneert met het oog op het werkelijk 
coördineren van het nationale 
energiebeleid in de verschillende lidstaten, 
een mechanisme dat voor energiebeleid is 
wat het "Europees semester" voor het 
economisch en begrotingsbeleid is;

Or. fr

Amendement 75
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert aan zijn steun voor het 
opzetten van een Europese 
energiegemeenschap die de EU-lidstaten 
bindt en vraagt de Commissie en de 
Europese Raad verslag uit te brengen 
over de vorderingen bij het opzetten 
hiervan;

Or. en

Amendement 76
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om daadkrachtige maatregelen 
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te treffen om de continuïteit van de 
energievoorziening in de Europese Unie 
te vergroten en de diversificatie van de 
energievoorzieningsbronnen en -
netwerken in de EU te verzekeren;

Or. ro

Amendement 77
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt vast dat de EU momenteel te 
afhankelijk is van de invoer van derden 
met betrekking tot de Europese 
energiezekerheid en diversifiëring op 
energieterrein;

Or. en

Amendement 78
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. onderstreept dat de toepassing van 
hernieuwbare energie de diversificatie 
van de energievoorziening op de Europese 
interne energiemarkt stimuleert, de 
Europese concurrentiekracht bevordert, 
de betrouwbaarheid van de 
energievoorziening voor Europa vergroot 
en bijdraagt tot het ontstaan van nieuwe 
industrietakken en exportmogelijkheden;

Or. de
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Amendement 79
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen als de industrie, de 
kern vormen van de gebruiksvriendelijke 
interne energiemarkt; merkt op dat zij 
daarom goede bescherming nodig hebben 
en in staat moeten zijn hun rechten volledig 
te doen gelden, en daarbij aangemoedigd 
moeten worden een actievere rol te spelen 
bij het stimuleren van concurrentie op de 
markt en zich te ontwikkelen van passieve 
ontvangers van diensten tot actieve, 
geïnformeerde consumenten en producent-
consumenten ("prosumenten");

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen als de industrie, de 
kern vormen van de gebruiksvriendelijke 
interne energiemarkt; merkt op dat zij 
daarom goede bescherming nodig hebben 
en in staat moeten zijn hun rechten volledig 
te doen gelden, en daarbij aangemoedigd 
moeten worden een actievere rol te spelen 
bij het stimuleren van concurrentie op de 
markt en zich te ontwikkelen van passieve 
ontvangers van diensten tot actieve, 
geïnformeerde consumenten en producent-
consumenten ("prosumenten"); merkt 
voorts op dat de educatie van 
consumenten door middel van eenvoudig 
toegankelijke informatie evenals 
transparantie op het gebied van energie 
een belangrijke rol spelen, die verder 
bevorderd moet worden;

Or. de

Amendement 80
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen als de industrie, de 
kern vormen van de gebruiksvriendelijke 
interne energiemarkt; merkt op dat zij 
daarom goede bescherming nodig hebben 
en in staat moeten zijn hun rechten volledig 

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen als de industrie, de 
kern vormen van de gebruiksvriendelijke 
interne energiemarkt; merkt op dat zij 
daarom goede bescherming nodig hebben 
en in staat moeten zijn hun rechten volledig 
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te doen gelden, en daarbij aangemoedigd 
moeten worden een actievere rol te spelen 
bij het stimuleren van concurrentie op de 
markt en zich te ontwikkelen van passieve 
ontvangers van diensten tot actieve, 
geïnformeerde consumenten en producent-
consumenten ("prosumenten");

te doen gelden, en daarbij aangemoedigd 
moeten worden een actievere rol te spelen 
bij het stimuleren van concurrentie op de 
markt en zich te ontwikkelen van passieve 
ontvangers van diensten tot actieve, 
geïnformeerde consumenten en producent-
consumenten ("prosumenten"); is van 
mening dat dit voornamelijk tot stand zal 
komen door een grotere 
prijstransparantie;

Or. fr

Amendement 81
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen als de industrie, de
kern vormen van de gebruiksvriendelijke 
interne energiemarkt; merkt op dat zij 
daarom goede bescherming nodig hebben 
en in staat moeten zijn hun rechten volledig 
te doen gelden, en daarbij aangemoedigd 
moeten worden een actievere rol te spelen 
bij het stimuleren van concurrentie op de 
markt en zich te ontwikkelen van passieve 
ontvangers van diensten tot actieve, 
geïnformeerde consumenten en producent-
consumenten ("prosumenten");

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen als de industrie, de 
kern vormen van de gebruiksvriendelijke 
interne energiemarkt; merkt op dat zij 
daarom goede bescherming nodig hebben 
en in staat moeten zijn hun rechten volledig 
te doen gelden, en daarbij aangemoedigd 
moeten worden een actievere rol te spelen 
bij het terugbrengen van het 
energieverbruik en zich te ontwikkelen 
van passieve ontvangers van diensten tot 
actieve, geïnformeerde consumenten en 
producent-consumenten ("prosumenten");

Or. fr

Amendement 82
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen als de industrie, de 
kern vormen van de gebruiksvriendelijke 
interne energiemarkt; merkt op dat zij 
daarom goede bescherming nodig hebben 
en in staat moeten zijn hun rechten volledig 
te doen gelden, en daarbij aangemoedigd 
moeten worden een actievere rol te spelen 
bij het stimuleren van concurrentie op de 
markt en zich te ontwikkelen van passieve 
ontvangers van diensten tot actieve, 
geïnformeerde consumenten en producent-
consumenten ("prosumenten");

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen als de industrie, de 
kern vormen van de gebruiksvriendelijke 
en transparante interne energiemarkt; 
merkt op dat zij daarom goede 
bescherming en correcte informatie nodig 
hebben en in staat moeten zijn hun rechten 
volledig te doen gelden, en daarbij 
aangemoedigd moeten worden een 
actievere rol te spelen bij het stimuleren 
van concurrentie op de markt en zich te 
ontwikkelen van passieve ontvangers van 
diensten tot actieve, geïnformeerde 
consumenten en producent-consumenten 
("prosumenten");

Or. en

Amendement 83
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen als de industrie, de 
kern vormen van de gebruiksvriendelijke 
interne energiemarkt; merkt op dat zij 
daarom goede bescherming nodig hebben 
en in staat moeten zijn hun rechten 
volledig te doen gelden, en daarbij 
aangemoedigd moeten worden een 
actievere rol te spelen bij het stimuleren 
van concurrentie op de markt en zich te 
ontwikkelen van passieve ontvangers van 
diensten tot actieve, geïnformeerde 
consumenten en producent-consumenten 
("prosumenten");

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen als de industrie, de 
kern vormen van de gebruiksvriendelijke 
interne energiemarkt; merkt op dat zij 
daarom goede bescherming en hulp nodig 
hebben en moeten worden gestimuleerd, 
zodat zij in staat zijn hun rechten volledig 
te doen gelden, en dat zij daarbij 
aangemoedigd moeten worden een 
actievere rol te spelen bij het stimuleren 
van concurrentie op de markt en zich te 
ontwikkelen van passieve ontvangers van 
diensten tot actieve, geïnformeerde 
consumenten en producent-consumenten 
("prosumenten");

Or. en
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Amendement 84
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen als de industrie, de 
kern vormen van de gebruiksvriendelijke 
interne energiemarkt; merkt op dat zij 
daarom goede bescherming nodig hebben 
en in staat moeten zijn hun rechten volledig 
te doen gelden, en daarbij aangemoedigd 
moeten worden een actievere rol te spelen 
bij het stimuleren van concurrentie op de 
markt en zich te ontwikkelen van passieve 
ontvangers van diensten tot actieve, 
geïnformeerde consumenten en producent-
consumenten ("prosumenten");

4. onderstreept dat de eindgebruikers van 
energie, zowel personen, kmo's als de 
industrie, de kern vormen van de 
gebruiksvriendelijke interne energiemarkt; 
merkt op dat zij daarom goede 
bescherming nodig hebben en in staat 
moeten zijn hun rechten volledig te doen 
gelden, en daarbij aangemoedigd moeten 
worden een actievere rol te spelen bij het 
stimuleren van concurrentie op de markt en 
zich te ontwikkelen van passieve 
ontvangers van diensten tot actieve, 
geïnformeerde consumenten en producent-
consumenten ("prosumenten");

Or. en

Amendement 85
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat consumenten hoge 
prijzen blijven betalen, zelfs nu de 
energieprijzen op de groothandelsmarkten 
voor energie wereldwijd zijn gedaald; 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
hun regulators te waarborgen dat 
consumenten adequaat en rechtstreeks 
van de prijsontwikkelingen op de 
groothandelsmarkten kunnen profiteren;



AM\935501NL.doc 43/112 PE510.685v01-00

NL

Or. en

Amendement 86
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat de privatiseringen in 
de energiesector in veel gevallen tot 
monopolies hebben geleid, en bijgevolg 
ook tot een stijging van de energieprijzen 
die bijzonder nadelige gevolgen heeft voor 
de eindgebruikers, en met name voor 
micro-ondernemingen en kleine en 
middelgrote ondernemingen;

Or. pt

Amendement 87
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst op het belang van stimulering 
van lokale coöperaties voor hernieuwbare 
energie en collectieve overstapinitiatieven 
voor de vergroting van de deelname van 
burgers, verbetering van de 
toegankelijkheid van hernieuwbare 
energie en het genereren van financiële 
investeringen;

Or. en

Amendement 88
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokale of op huishoudens 
georiënteerde makelaardij;

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet moeten worden opgevat als het
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning door 
netwerkbeheerders, vrijwillige 
vraagrespons, diensten op het gebied van 
energie-efficiëntie, micro-opwekking en 
opslagoplossingen; stelt vast dat een 
grotere deelname van consumenten wordt 
bevorderd door aggregators of andere 
instrumenten, zoals gedecentraliseerde 
opslag en slimme apparaten; meent dat 
consumenten hun energieconsumptie 
hierdoor beter kunnen begrijpen en 
beheren en dat zij derhalve flexibeler en 
reactiever kunnen worden (zowel uit het 
oogpunt van de vraag als van het 
aanbod), mits de regelingen op eerlijke en 
transparante wijze voor consumenten 
worden ontworpen en zij deze nieuwe 
diensten, actoren en technologieën 
kunnen vertrouwen en aanwenden;

Or. en

Amendement 89
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
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aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokale of op huishoudens 
georiënteerde makelaardij;

aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokale of op huishoudens 
georiënteerde makelaardij; wijst er echter 
op dat goed moet worden onderzocht bij 
welk energieverbruiksniveau slimme 
meters economische voordelen opleveren 
en dat bij een lager verbruik geen 
verplichte investeringen in slimme meters 
aan consumenten worden opgelegd; is 
tevens van mening dat, rekening houdend 
met de bestaande verschillen tussen de 
nationale netwerken, de doelen met 
betrekking tot slimme meters beter op 
nationaal niveau dan op EU-niveau 
kunnen worden gesteld;

Or. en

Amendement 90
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokale of op huishoudens 
georiënteerde makelaardij;

5. is van mening dat slimme technologieën 
de consument nauwkeurige, begrijpelijke 
en gebruikersvriendelijke informatie 
moeten verschaffen en deze in staat 
moeten stellen zijn energiegebruik en 
-productie te beheersen; daarom moeten 
slimme technologieën aangevuld worden 
met dynamisch online beheer van het net, 
dat diensten omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons, diensten op het gebied van 
energie-efficiëntie, micro-opwekking en 
lokale of op huishoudens georiënteerde 
makelaardij;

Or. en



PE510.685v01-00 46/112 AM\935501NL.doc

NL

Amendement 91
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokale of op huishoudens 
georiënteerde makelaardij;

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning en vrijwillige 
vraagrespons;

Or. fr

Amendement 92
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokale of op huishoudens 
georiënteerde makelaardij;

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokale of op huishoudens 
georiënteerde makelaardij; merkt in dit 
verband op dat de voordelen voor de 
consument altijd het primaire doel moeten 
zijn en dat de consumentenrechten te 
allen tijde moeten worden beschermd;

Or. en
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Amendement 93
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokale of op huishoudens 
georiënteerde makelaardij;

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokale of op huishoudens 
georiënteerde makelaardij; wijst erop dat 
in dit verband tevens rekening moet 
worden gehouden met vraagstukken ten 
aanzien van de gegevensbescherming;

Or. de

Amendement 94
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokale of op huishoudens 
georiënteerde makelaardij;

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het transmissie- en 
distributienet, dat diensten omvat op het 
gebied van netwerkondersteuning, 
vrijwillige vraagrespons en lokale of op 
huishoudens georiënteerde makelaardij;

Or. en
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Amendement 95
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokale of op huishoudens 
georiënteerde makelaardij;

5. is van mening dat slimme technologieën 
niet beperkt moeten blijven tot het 
automatisch aflezen van meters, maar 
aangevuld moeten worden met dynamisch 
online beheer van het net, dat diensten 
omvat op het gebied van 
netwerkondersteuning, vrijwillige 
vraagrespons en lokaal of op huishoudens 
georiënteerd advies op het gebied van 
energiegebruik;

Or. en

Amendement 96
Behandeling in de commissie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat dynamische 
prijsstelling, waarbij de prijs van energie 
varieert afhankelijk van de 
energieproductie op dat moment, 
gecombineerd met slimme meters en de 
sturing van huishoudtoestellen via 
domotica, een belangrijke rol kan spelen 
om de pieken van hernieuwbare 
energieproductie (voornamelijk zonne-
energie) op te vangen en om de 
energiekosten van de consumenten te 
verlagen;

Or. nl
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Amendement 97
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
ontwikkelingen waarbij telecombedrijven 
worden aangemoedigd de gegevens van 
distributienetwerken te beheren, 
aangezien dit belangrijke vragen oproept 
met betrekking tot de
gegevensbescherming en het risico met 
zich meebrengt dat beheerders de 
technische gegevens die zij nodig hebben 
om hun eigen taken als 
distributienetwerkbeheerder te vervullen, 
moeten kopen;

Or. en

Amendement 98
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak universele 
toegang te waarborgen tot elektriciteit en 
andere energiebronnen, om de 
energiearmoede uit te roeien waar 
momenteel ruim 50 miljoen mensen in de 
lidstaten van de Europese Unie onder 
lijden;

Or. pt

Amendement 99
Jolanta Emilia Hibner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt vast dat de invoering van 
slimme netwerken moet worden voortgezet 
nu uit economische analyses de kosten op 
lange termijn en de voordelen voor de 
markt en de eindconsumenten blijken;

Or. en

Amendement 100
Behandeling in de commissie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. benadrukt dat slimme technologie 
en het sturen van huishoudtoestellen de 
consumenten die via microgeneratie zelf 
energie produceren in staat moet stellen 
om hun eigen piekproductie zoveel 
mogelijk op te vangen met slim verbruik;

Or. nl

Amendement 101
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

6. onderkent dat de energiekosten een 
steeds groter deel van de totale uitgaven 
van huishoudens vormen en dat 
energiearmoede de lidstaten voor een 
aanzienlijke uitdaging stelt; meent dat 
kwetsbare consumenten bescherming nodig 



AM\935501NL.doc 51/112 PE510.685v01-00

NL

hebben en dat het daartoe noodzakelijk is 
effectieve mechanismen te ontwikkelen, 
waarbij verstoring van de energiemarkt 
wordt vermeden; benadrukt dat reeds 
voorzien is in specifieke nationale 
maatregelen, conform het derde 
energiepakket; is ingenomen met het 
initiatief van de Commissie om beste 
praktijken te verzamelen en hulp te bieden 
bij het verbeteren van op kwetsbare 
consumenten gerichte maatregelen;

Or. en

Amendement 102
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen op de relevante niveaus te 
ontwikkelen, waarbij verstoring van de 
energiemarkt wordt vermeden; is van 
mening dat de meest doeltreffende 
mechanismen randvoorwaarden voor het 
energiebeleid vormen waarbij zowel 
betaalbare prijzen als continuïteit van de 
energievoorziening en 
milieuvriendelijkheid centraal staan, 
zonder dat daarbij onevenredig wordt 
ingegrepen in de vrije concurrentie en de 
markt;

Or. de

Amendement 103
Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden; wijst er in dit verband op dat de 
vaststelling van een standaardaanpak die 
geen rekening houdt met de situatie van 
sommige lidstaten, kan leiden tot een 
enorme toename van de energiearmoede 
in bepaalde lidstaten, die optreedt 
wanneer de energie-uitgaven meer dan 
10% van het huishoudbudget uitmaken;

Or. en

Amendement 104
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

6. meent dat consumenten in kwetsbare 
situaties speciale, doeltreffende 
bescherming nodig hebben; verzoekt de 
lidstaten derhalve te bepalen hoe zij het 
beste beschermd en geholpen kunnen 
worden;

Or. en

Amendement 105
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

6. meent dat energiearmoede moet worden 
uitgebannen en te allen tijde moet worden 
voorkomen, dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

Or. en

Amendement 106
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden; wijst erop dat de uitwisseling 
van beste praktijken tussen de EU-
lidstaten in dit verband een positieve 
bijdrage kan leveren;

Or. de

Amendement 107
Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
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daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

daartoe noodzakelijk is effectieve 
structurele mechanismen, met name 
aanzienlijke verbeteringen op het gebied 
van energie-efficiëntie aan woonhuizen,
te ontwikkelen, waarbij verstoring van de 
energiemarkt wordt vermeden;

Or. en

Amendement 108
Ismail Ertug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

6. meent dat kwetsbare consumenten met 
lage inkomens bescherming nodig hebben 
en dat het daartoe noodzakelijk is 
effectieve mechanismen te ontwikkelen;

(Met name het arme deel van de bevolking 
moet worden beschermd tegen de gevolgen 
van sterk stijgende energieprijzen. Deze 
bescherming moet ongeacht de invloed 
ervan op de energiemarkt gewaarborgd 
zijn.)

Or. de

Amendement 109
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
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mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

mechanismen te ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 110
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen als die nog 
niet zijn ontwikkeld, waarbij verstoring 
van de markt wordt vermeden;

Or. fr

Amendement 111
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

6. meent dat kwetsbare consumenten met 
het oog op de bestrijding van 
energiearmoede bescherming nodig 
hebben en dat het daartoe noodzakelijk is 
effectieve mechanismen te ontwikkelen, 
waarbij verstoring van de energiemarkt 
wordt vermeden;

Or. ro
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Amendement 112
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt wordt 
vermeden;

6. meent dat kwetsbare consumenten 
bescherming nodig hebben en dat het 
daartoe noodzakelijk is effectieve 
mechanismen te ontwikkelen, waarbij 
verstoring van de energiemarkt en het 
ontstaan van monopolies worden 
vermeden;

Or. lt

Amendement 113
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat het faciliteren van 
micro-opwekking de consument in staat 
stelt meer controle uit te oefenen op zijn 
energiegebruik en energiearmoede terug 
te dringen; roept op speciale aandacht te 
besteden aan huurders die vaak worden 
verhinderd om hun eigen energie op te 
wekken;

Or. en

Amendement 114
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt hoe belangrijk de 
waarborging van een concurrerende, 
gemakkelijk te beheren en transparante 
energiemarkt is die alle 
energieconsumenten in de EU voorziet van 
continue, duurzame, betaalbare en 
betrouwbare energie;

7. benadrukt hoe belangrijk de 
waarborging van een concurrerende, 
gemakkelijk te beheren en transparante 
energiemarkt is die alle 
energieconsumenten in de EU voorziet van 
continue, duurzame, betaalbare en 
betrouwbare energie; verzoekt de EU, in de 
context van het kader voor het klimaat- en 
energiebeleid voor 2030, te overwegen een 
doelstelling voor een concurrerend 
Europees energieprijsniveau te 
formuleren dat binnen een bepaald 
tijdskader moet worden bereikt, te 
beginnen met het verlagen van de 
Europese energieprijzen met 20% tegen 
2020;

Or. en

Amendement 115
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt hoe belangrijk de 
waarborging van een concurrerende, 
gemakkelijk te beheren en transparante 
energiemarkt is die alle 
energieconsumenten in de EU voorziet van 
continue, duurzame, betaalbare en 
betrouwbare energie;

7. benadrukt hoe belangrijk de 
waarborging van een concurrerende, 
gemakkelijk te beheren en transparante 
energiemarkt is die alle huidige en 
toekomstige energieconsumenten in de EU 
voorziet van continue, duurzame en
betaalbare energie die bovendien 
betrouwbaar is en waarbij rekening 
gehouden wordt met de belangen van 
toekomstige generaties;

Or. fr
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Amendement 116
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt hoe belangrijk de 
waarborging van een concurrerende, 
gemakkelijk te beheren en transparante 
energiemarkt is die alle 
energieconsumenten in de EU voorziet van 
continue, duurzame, betaalbare en 
betrouwbare energie;

7. benadrukt hoe belangrijk de 
waarborging van een concurrerende, 
gemakkelijk te beheren en transparante 
energiemarkt is die de consumenten echte 
keuzevrijheid en concurrerende prijzen 
biedt en alle energieconsumenten in de EU 
voorziet van veilige, duurzame, betaalbare 
en betrouwbare energie;

Or. en

Amendement 117
Roberta Angelilli, Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op tot het bevorderen van beleid en 
initiatieven die zijn gericht op de 
ondersteuning van de concurrentiekracht 
van het industrieel systeem, zoals stimuli 
en ontheffingen voor energie-intensieve 
bedrijven en bedrijven die actief zijn in de 
hernieuwbare energie, herinnert er 
tegelijkertijd aan dat de middelen hiervoor 
niet zouden moeten worden gevonden via 
hogere lasten voor de gebruikers, vooral 
families en ondernemers van 
kleinschalige commerciële activiteiten 
zouden hiervan gevrijwaard moeten zijn; 

Or. it
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Amendement 118
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat de toegenomen 
productie en toevoer van hernieuwbare 
energie ertoe heeft bijgedragen dat de 
groothandelsprijzen dalen; dringt erop 
aan dat deze de consumenten ten goede 
moeten komen;

Or. de

Amendement 119
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt de mogelijkheden die de 
deelname van burgers aan projecten en 
coöperaties biedt voor de opwekking en 
het efficiënte gebruik van duurzame 
energie;

Or. en

Amendement 120
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat door de 
schaliegasrevolutie in de VS de CO2-
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uitstoot is verminderd en tegelijkertijd een 
aanmerkelijk concurrerend voordeel voor 
de Amerikaanse industrie tot stand is 
gebracht;

Or. en

Amendement 121
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. dringt er bij de lidstaten op aan alle 
directe en indirecte subsidies voor fossiele
energie, die een gelijk speelveld tussen 
technologieën verhinderen, geleidelijk 
stop te zetten en de externe kosten geheel 
te internaliseren;

Or. en

Amendement 122
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Kopje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Concurrerende markt

Or. en

Amendement 123
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat zonder echte 
concurrentie tussen de 
energieproducenten en tussen de 
leveranciers, alle inspanningen om de 
interne energiemarkt te voltooien 
tevergeefs kunnen zijn geweest en 
uiteindelijk weinig voordeel voor de 
consument zullen opleveren;

Or. en

Amendement 124
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. vestigt in deze context de aandacht 
op de externe dimensie van de 
energiemarkt, die bedoeld is om het voor 
alle lidstaten gemakkelijker te maken 
toegang te krijgen tot gediversifieerde 
energiebronnen en gas in het bijzonder; 
verzoekt de ontvlechtingsregel en de 
overige bepalingen van het derde 
energiepakket ten opzichte van externe 
leveranciers strikt toe te passen;

Or. en

Amendement 125
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. is van mening dat het 
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prijsmechanisme voor gas op basis van de 
olie-indexering achterhaald is en tot 
marktverstoringen leidt, aangezien de 
prijs van gas doorgaans niet overeenstemt 
met de vraag naar gas; verzoekt in dit 
verband zowel de EU als de nationale 
wetgevende en regelgevende organen om 
de overgang van het prijsmechanisme 
voor gas van de olie-indexering naar 
flexibelere alternatieven zoals op hubs 
gebaseerde prijsmechanismen te 
ondersteunen en daarbij de vrijheid van 
commerciële uitwisseling te respecteren;

Or. en

Amendement 126
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quinquies. wijst op de steeds grotere rol 
van gashubs en ondersteunt de 
ontwikkeling ervan door eerlijke 
concurrentie op de energiemarkt tot stand 
te brengen;

Or. en

Amendement 127
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij nog altijd te maken hebben 

Schrappen
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met hoge prijzen, een beperkte keuze aan 
leveranciers, een algehele lage kwaliteit 
van dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen;

Or. fr

Amendement 128
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij nog altijd te maken hebben 
met hoge prijzen, een beperkte keuze aan 
leveranciers, een algehele lage kwaliteit 
van dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen;

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
nog niet voldoet aan alle behoeften en 
verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij onder andere vanwege 
heffingen en/of een gebrekkige 
tenuitvoerlegging van het derde pakket 
betreffende de interne energiemarkt 
dikwijls te maken hebben met hoge prijzen, 
een beperkte keuze aan leveranciers, een 
niet altijd toereikende kwaliteit van 
dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen;

Or. de

Amendement 129
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 
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verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij nog altijd te maken hebben 
met hoge prijzen, een beperkte keuze aan 
leveranciers, een algehele lage kwaliteit 
van dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen;

verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij, ondanks de vooruitgang in 
de afgelopen jaren, in sommige delen van 
Europa door een gebrekkige uitvoering 
van het derde energiepakket en het 
ontbreken van beperkte 
upstreamconcurrentie nog altijd te maken 
hebben met hoge prijzen, een beperkte 
keuze aan leveranciers en producenten, 
een algehele lage kwaliteit van 
dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen in Europa;

Or. en

Amendement 130
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij nog altijd te maken hebben 
met hoge prijzen, een beperkte keuze aan 
leveranciers, een algehele lage kwaliteit 
van dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen;

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
nog niet voltooid is en dat de nationale 
energiemarkten niet voldoen aan de 
behoeften en verwachtingen van 
consumenten, aangezien zij nog altijd te 
maken hebben met hoge prijzen, een 
beperkte keuze aan leveranciers, een 
algehele lage kwaliteit van dienstverlening, 
zwakke consumentenbescherming en 
problemen bij het wisselen van leverancier; 
benadrukt daarom dat een 
consumentvriendelijker markt tot stand 
moet komen waar consumenten een 
actieve rol kunnen spelen en prosumenten 
kunnen worden;

Or. en
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Amendement 131
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij nog altijd te maken hebben 
met hoge prijzen, een beperkte keuze aan 
leveranciers, een algehele lage kwaliteit 
van dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen;

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij nog altijd te maken hebben 
met hoge prijzen, een beperkte keuze aan 
leveranciers en tarieven, een algehele lage 
kwaliteit van dienstverlening en problemen 
bij het wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen; wijst erop dat 
consumenten volgens ramingen van de 
Commissie 13 miljard euro per jaar 
zouden kunnen besparen als zij zouden 
overstappen naar het goedkoopste 
beschikbare elektriciteitstarief;

Or. de

Amendement 132
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij nog altijd te maken hebben 
met hoge prijzen, een beperkte keuze aan 
leveranciers, een algehele lage kwaliteit 
van dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen;

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij nog altijd te maken hebben 
met hoge prijzen, een beperkte keuze aan 
leveranciers, een algehele lage kwaliteit 
van dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen; wijst in dit 
opzicht op de rol van collectief 
overstappen bij het mondiger maken van 
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consumenten en het bepalen van lagere 
energieprijzen;

Or. en

Amendement 133
Ismail Ertug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij nog altijd te maken hebben 
met hoge prijzen, een beperkte keuze aan 
leveranciers, een algehele lage kwaliteit 
van dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen;

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij nog altijd te maken hebben 
met hoge prijzen, een beperkte keuze aan 
leveranciers, een algehele lage kwaliteit 
van dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker 
markt tot stand moet komen en dat 
consumenten de voorwaarden van de 
afzonderlijke leveranciers eenvoudig met 
elkaar moeten kunnen vergelijken;

Or. de

Amendement 134
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de interne energiemarkt 
niet voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen van consumenten, 
aangezien zij nog altijd te maken hebben 
met hoge prijzen, een beperkte keuze aan 
leveranciers, een algehele lage kwaliteit 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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van dienstverlening en problemen bij het 
wisselen van leverancier; benadrukt 
daarom dat een consumentvriendelijker
markt tot stand moet komen;

Or. da

Amendement 135
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat het aanpakken en 
matigen van de hoge kosten voor energie 
en grondstoffen een urgente 
beleidsdoelstelling moet zijn; legt daarom 
de nadruk op het feit dat energie-
efficiëntie en grondstofefficiëntie kunnen 
leiden tot aanzienlijke besparingen op de 
industriekosten en dringt er bij de 
Commissie op aan de bestaande 
mogelijkheden te blijven onderzoeken, 
bijvoorbeeld door het bevorderen van de 
oprichting van consortia van 
ondernemingen; 

Or. it

Amendement 136
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat er nog steeds gebieden 
zijn in de EU die wat energie betreft 
volledig zijn afgezonderd, zoals het gebied 
rond de Oostzee, en dat er aanzienlijke 
investeringen in infrastructuur nodig 
zullen zijn om deze gebieden aan te 
sluiten op de Europese aardgas- en 
elektriciteitsnetten en dat sommige 
lidstaten daardoor geen gebruik zullen 
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kunnen maken van alternatieve 
energiebronnen en van de nodige 
interconnecties en bijgevolg ook na 2014 
afhankelijk zullen blijven van externe 
energieleveranciers die een monopolie 
hebben; 

Or. lt

Amendement 137
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat de lidstaten die 
aangepaste tarieven hebben ontwikkeld in 
combinatie met beheersing van het 
verbruik en een diversificatie van 
energiebronnen, het best zijn geslaagd in 
het beheersen van de verbruikspieken;

Or. fr

Amendement 138
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. merkt op dat sommige lidstaten die 
wat energie betreft volledig zijn 
afgezonderd nog steeds hogere prijzen 
betalen voor energie, wat hun 
mededingingsvoorwaarden en hun kansen 
om mee te dingen op de interne markt in 
de EU beïnvloedt en een economische en 
sociale kloof creëert tussen die lidstaten 
en de andere lidstaten van de EU;
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Or. lt

Amendement 139
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is van mening dat de wens van 
sommige lidstaten om zich te onttrekken 
aan de milieuwetgeving of om deze af te 
zwakken als het gaat om hun 
energieprojecten, ernstige schade 
toebrengt aan de doelstellingen van de EU 
in het algemeen; 

Or. fr

Amendement 140
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. is van mening dat subsidies voor 
vervuilende activiteiten, onbillijke 
verschillen ten aanzien van garanties en 
het ontbreken van reële en serieuze 
voorzieningen voor de ontmanteling van 
productielocaties een belemmering zijn 
voor het goed functioneren van de interne 
energiemarkt; 

Or. fr

Amendement 141
Corinne Lepage
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt;

Schrappen

Or. fr

Amendement 142
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt;

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt; 
onderstreept dat structurele 
marktverstoringen moeten worden 
aangepakt, waaronder voortdurende 
subsidies voor fossiele brandstoffen en 
kernenergie en het ontbreken van 
markttransparantie; verzoekt de 
Commissie haar inspanningen ter 
bevordering van de uitvoering van het 
derde energiepakket uit te breiden;

Or. en

Amendement 143
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt;

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt; 
meent dat voor de benodigde versterking 
van de interne markt onder andere onze 
infrastructuur moet worden uitgebreid, 
terwijl ook de internemarktwetgeving ten 
uitvoer wordt gelegd en de 
mededingingsregels worden 
gehandhaafd;

Or. en

Amendement 144
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt;

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt; 
dringt erop aan dat de tenuitvoerlegging 
van het derde pakket betreffende de 
interne energiemarkt door consequent 
optreden van de Commissie in alle EU-
lidstaten tot stand wordt gebracht;

Or. de

Amendement 145
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt;

9. herinnert eraan dat de geldende EU-
wetgeving de rechten van consumenten 
beschermt en een solide basis biedt voor 
een concurrerende Europese 
energiemarkt, maar dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt;

Or. en

Amendement 146
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt;

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt, 
samen met het feit dat er geen 
interconnecties tot stand zijn gebracht die 
het mogelijk zouden maken om energie te 
winnen uit andere bronnen;

Or. lv

Amendement 147
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 

9. meent dat de ondoeltreffende omzetting 
van de EU-wetgeving inzake de interne 
energiemarkt in de nationale wetgeving 
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blijft voor de voltooiing van deze markt; en de onvolledige tenuitvoerlegging van 
die wetgeving de grootste obstakels blijven 
voor de voltooiing van deze markt;

Or. sl

Amendement 148
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel
blijft voor de voltooiing van deze markt;

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt en onvoldoende 
diversifiëring van energieleveranciers de
grootste obstakels blijven voor de 
voltooiing van deze markt;

Or. en

Amendement 149
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel
blijft voor de voltooiing van deze markt;

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt en bestaande 
marktbelemmeringen de grootste 
obstakels blijven voor de voltooiing van 
deze markt;

Or. en

Amendement 150
Catherine Trautmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel
blijft voor de voltooiing van deze markt;

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt een van de grootste 
obstakels blijft voor de voltooiing van deze 
markt;

Or. fr

Amendement 151
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de 
interne energiemarkt het grootste obstakel 
blijft voor de voltooiing van deze markt;

9. meent dat de onvolledige 
tenuitvoerlegging en het ontbreken van 
doeltreffende transparantie van wetgeving 
inzake de interne energiemarkt het grootste 
obstakel blijft voor de voltooiing van deze 
markt;

Or. en

Amendement 152
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 153
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat er geïntegreerde 
intraday- en balanceringsmarkten tot 
stand moeten worden gebracht, omdat 
deze marktvormen cruciaal zijn voor de 
efficiënte integratie van grote 
hoeveelheden variabele hernieuwbare 
energiebronnen en voor een 
kostenefficiënte werking van het systeem 
in het algemeen en daar waar de 
resultaten tot dusver veel minder 
bemoedigend zijn geweest dan in day-
aheadmarktintegratie;

Or. en

Amendement 154
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat de 
netwerkinfrastructuur, het netwerkbeheer 
en de marktregels aan de behoeften en 
mogelijkheden van met fossiele 
brandstoffen gestookte en nucleaire 
krachtcentrales zijn aangepast en dat er 
voor nieuwere technologieën zoals 
hernieuwbare energie daardoor een 
concurrentienadeel bestaat;

Or. de

Amendement 155
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 156
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. erkent dat de concurrentie voor 
energieleveranciers geleid heeft tot 
dalingen van de energieprijzen in landen 
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waar meerdere leveranciers actief zijn;

Or. lv

Amendement 157
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. onderkent dat op de energiemarkten 
nog steeds een hoge mate van onbalans 
bestaat tussen de bevoegdheden van de 
individuele consumenten en 
energiebedrijven; benadrukt dat er
aanvullende instrumenten nodig zijn die 
consumenten in staat stellen gezamenlijk 
te onderhandelen en voordeliger 
contracten af te sluiten;

Or. en

Amendement 158
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie, 
vraagzijdebeheer, opslag en exploitatie 
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onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

van hernieuwbare energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten; stelt in dit opzicht vast 
dat er dankzij de gedecentraliseerde 
aanvoer van hernieuwbare energie 
minder nieuwe transmissielijnen hoeven 
te worden gebouwd, met navenant lagere 
kosten, aangezien gedecentraliseerde 
technologieën, die rechtstreeks 
geïntegreerd kunnen worden in 
woningen, steden en afgelegen gebieden, 
veel dichter bij de eindgebruiker liggen;

Or. en

Amendement 159
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
en dan met name grensoverschrijdende 
gas- en elektriciteitsinterconnectoren, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten; benadrukt dat er grote 
investeringen moeten worden gedaan 
naast investeringen in regionale of zelfs 
lokale netwerken, aangezien de 
opwekking van energie steeds vaker 
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regionaal/lokaal plaatsvindt;

Or. en

Amendement 160
Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en, in 
voorkomend geval, het bouwen van 
nieuwe, duurzame, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de omvangrijke mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, hernieuwbare 
energiebronnen, efficiëntievoordelen, 
vraagzijdebeheer en duurzame opslag, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten; 

Or. en

Amendement 161
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen 
van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 

10. benadrukt dat modernisering en 
uitbreiding van de bestaande energie-
infrastructuur op alle niveaus, het 
waarborgen van samenwerking tussen de 
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distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

transmissienetbeheerders en het bouwen 
van nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

Or. de

Amendement 162
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, waarop volledig gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, waarop volledig gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten; is van mening dat 
zulke projecten moeten worden gesteund 
met EU-financiering; merkt op dat tenzij 
de elektriciteitssystemen in de Baltische 
Staten worden afgestemd op de netwerken 
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van de rest van de EU, de interne 
energiemarkt niet kan worden voltooid;

Or. lt

Amendement 163
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten; herinnert eraan dat 
synergie tussen de ontwikkeling, aanleg 
en het onderhoud van infrastructuur voor 
telecommunicatie en energie een cruciale 
rol zal spelen in het behalen van de 
energie-efficiëntiedoelstellingen van de 
Unie;

Or. en

Amendement 164
Algirdas Saudargas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten; merkt op, met het oog 
op de verwezenlijking van deze 
doelstelling, dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan het plan van de 
Oostzeelanden om het elektriciteitssysteem 
in het Oostzeegebied gelijktijdig in de 
Europese continentale netwerken te 
integreren;

Or. en

Amendement 165
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop de stabiliteit van 
transmissiesystemen zelfs over de grenzen 
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van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

heen is gewaarborgd om negatieve 
effecten, zoals ongeplande 
elektriciteitsstromen, te vermijden, 
aanvoer tegen redelijke prijzen zeker is, 
volledig gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

Or. en

Amendement 166
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, 
transmissie, distributie en opslag van 
energie zeer belangrijk is voor een goed 
geïntegreerde en onderling goed verbonden 
energiemarkt, waarop aanvoer tegen 
redelijke prijzen zeker is, volledig gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuren voor opwekking, 
transmissie, distributie en opslag van 
energie zeer belangrijk is voor een goed 
geïntegreerde en onderling goed verbonden 
energiemarkt, waarop aanvoer tegen 
redelijke prijzen zeker is, volledig gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

Or. fr

Amendement 167
Jolanta Emilia Hibner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie en een 
correct gedefinieerde marktarchitectuur 
zeer belangrijk is voor een goed 
geïntegreerde en onderling goed verbonden 
energiemarkt, waarop aanvoer tegen 
redelijke prijzen zeker is, volledig gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van binnenlandse hernieuwbare 
en fossiele, conventionele en
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

Or. en

Amendement 168
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
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exploitatie van hernieuwbare en
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen, en waarop geen enkele 
lidstaat geïsoleerd blijft van de Europese 
gas- en elektriciteitsnetten;

Or. fr

Amendement 169
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat versterking en
modernisering van de bestaande 
infrastructuur en het bouwen van nieuwe, 
intelligente en flexibele infrastructuur voor 
opwekking, transmissie, distributie en 
opslag van energie zeer belangrijk is voor 
een goed geïntegreerde en onderling goed 
verbonden energiemarkt, waarop aanvoer 
tegen redelijke prijzen zeker is, volledig 
gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare, 
koolstofarme, conventionele en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

Or. en

Amendement 170
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, 
interconnectie, transmissie, distributie en 
opslag van energie zeer belangrijk is voor 
een goed geïntegreerde en onderling goed 
verbonden energiemarkt, waarop aanvoer 
tegen redelijke prijzen zeker is, volledig 
gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen, en waarop geen enkele 
lidstaat geïsoleerd blijft van de Europese 
gas- en elektriciteitsnetten;

Or. en

Amendement 171
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen, en waarop geen enkele 
lidstaat geïsoleerd blijft van de Europese 
gas- en elektriciteitsnetten;
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Or. fr

Amendement 172
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, waarop volledig gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt. 
Op zulke markt zou aanvoer tegen 
redelijke prijzen zeker zijn, zonder 
verstoringen van de markt, en zou 
volledig gebruik worden gemaakt van de 
mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, flexibiliteit en 
efficiëntie en exploitatie van hernieuwbare 
en onconventionele energiebronnen. Er 
zou ook voor gezorgd worden dat geen 
enkele lidstaat geïsoleerd zou blijven van 
de Europese gas- en elektriciteitsnetten;

Or. sl

Amendement 173
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
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belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare, 
conventionele en onconventionele 
energiebronnen, en waarop tegen 2015 
geen enkele lidstaat geïsoleerd blijft van de 
Europese gas- en elektriciteitsnetten, zoals 
overeengekomen door de Europese Raad;

Or. en

Amendement 174
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke en 
concurrerende prijzen zeker is, volledig 
gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

Or. en
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Amendement 175
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 
exploitatie van hernieuwbare en duurzame
energiebronnen, en waarop geen enkele 
lidstaat geïsoleerd blijft van de Europese 
gas- en elektriciteitsnetten;

Or. en

Amendement 176
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en 

10. benadrukt dat modernisering van de 
bestaande infrastructuur en het bouwen van 
nieuwe, intelligente en flexibele 
infrastructuur voor opwekking, transmissie, 
distributie en opslag van energie zeer 
belangrijk is voor een goed geïntegreerde 
en onderling goed verbonden energiemarkt, 
waarop aanvoer tegen redelijke prijzen 
zeker is, volledig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden voor 
warmtekrachtkoppeling, flexibiliteit en 
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exploitatie van hernieuwbare en 
onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

efficiëntie en exploitatie van hernieuwbare 
en onconventionele energiebronnen, en 
waarop geen enkele lidstaat geïsoleerd 
blijft van de Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

Or. en

Amendement 177
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt bovendien op dat er voor de 
integratie van hernieuwbare 
energiebronnen meer samenwerking 
nodig is tussen de transmissie- en 
distributienetbeheerders om het groeiende 
aandeel van gedecentraliseerde 
opwekking beter in goede banen te 
kunnen leiden; benadrukt het belang van 
nieuwe vormen van aanpak van 
knelpunten in de distributienetwerken, 
hetgeen evenwel niet altijd inhoudt dat 
netwerken moeten worden uitgebreid en 
versterkt;

Or. en

Amendement 178
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is er verheugd over dat de 
Commissie benadrukt dat de toekomstige 
energiesystemen van Europa worden 
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gekenmerkt door flexibiliteit; stelt vast 
dat, in alle tijdsbestekken, goed 
functionerende grensoverschrijdende 
groothandelsmarkten eenvoudig 
toegankelijke mogelijkheden voor 
flexibiliteit zijn; roept op tot nadere 
inspanningen voor de toekomstige 
aanwending van technologieën voor de 
opslag van energie en beheersing van de 
vraagzijde, wat ook mogelijkheden voor 
flexibiliteit zijn;

Or. en

Amendement 179
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat de Commissie, 
zolang afgezonderde lidstaten niet 
aangesloten worden op het Europese 
elektriciteits- en aardgassysteem, op 
verzoek van die lidstaten dient deel te 
nemen aan onderhandelingen over de 
energieprijzen met externe 
energieleveranciers die een monopolie 
hebben, bijvoorbeeld voor de aankoop van 
aardgas;

Or. lt

Amendement 180
Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat een transparante en 
volledig geïntegreerde interne 
energiemarkt de kosteneffectievere 
integratie van een substantieel groter 
aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen in de Europese 
energiemarkt zal vergemakkelijken en 
bijgevolg de kosten ervan naar beneden 
drijft en het concurrentievermogen ervan 
een stimulans geeft; 

Or. en

Amendement 181
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat het streefdoel 
van de lidstaten om een elektriciteits- en 
gasinterconnectieniveau te behalen van 
ten minste 10% van hun geïnstalleerde 
productiecapaciteit zoals in 2002 en 2007 
overeengekomen door de Europese Raad, 
nog niet is bereikt;

Or. en

Amendement 182
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat de maatschappelijke 
acceptatie van de uitbreiding van de 
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netwerkinfrastructuur een belangrijke 
voorwaarde is en dat een vroegtijdige, 
gecoördineerde en transparante 
participatie van alle betrokkenen vereist 
is;

Or. de

Amendement 183
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat het aanleggen van 
energienetwerken in strategische gebieden 
zoals de Oostzee van beslissend belang is 
voor meer efficiëntie in het 
energieverbruik en veiligstelling van de 
energievoorziening aan EU-landen die op 
dit moment afhankelijk zijn van niet-EU-
landen;

Or. en

Amendement 184
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. meent dat energie-efficiëntie een 
van de duurzaamste en meest 
kosteneffectieve manieren is om 
energierekeningen te verlagen, de 
voorzieningszekerheid te vergroten, de 
behoefte aan invoer van fossiele 
brandstoffen te verminderen en 
koolstofemissies te vermijden; onderkent 
dat elke maatregel ter bevordering van 
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energie-efficiëntie bij de behoeften van 
consumenten moet passen, kosteneffectief 
moet zijn en moet worden gesteund door 
de juiste stimuleringsmaatregelen;

Or. en

Amendement 185
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. onderstreept dat het beleid van 
ontvlechting en deregulering van de 
Europese energiemarkten moet worden 
voortgezet omwille van de concurrentie en 
een energieaanbod tegen een zo laag 
mogelijke prijs;

Or. en

Amendement 186
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. onderstreept dat volgens de 
bevindingen van het IEA door krachtigere 
maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie de invoer van gas in 2035 met 
een derde kan worden teruggebracht, wat 
overeenkomt met 100 miljard m3 gas; 
wijst in dit opzicht op het feit dat zelfs 
volgens de meest optimistische ramingen 
van het IEA de schaliegasproductie in de 
EU tegen 2035 slechts 77 miljard m3
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schaliegas bedraagt; beveelt derhalve aan 
om de inspanningen te concentreren op 
de versterking van de maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie, aangezien 
die uit economisch oogpunt en wat de 
voorzieningszekerheid betreft de beste 
mogelijkheden bieden;

Or. en

Amendement 187
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat, hoewel de 
private sector een belangrijke rol moet 
spelen, infrastructurele transformaties 
niet tot stand kunnen worden gebracht 
tenzij cruciale infrastructuurprojecten die 
wellicht commercieel niet levensvatbaar 
zijn, worden ondersteund met 
overheidsfinanciering; 

Or. en

Amendement 188
Jens Rohde, Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader dat, 
zonder de werking van de interne markt te 
verstoren, pensioenfondsen en 
institutionele beleggers in staat stelt in 
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worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

transmissie te investeren, investeringen in 
infrastructuur moet stimuleren, maar 
onderkent dat investeringen alleen 
gerealiseerd kunnen worden wanneer zij 
marktgestuurd zijn; onderkent evenwel dat 
in bepaalde gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

Or. en

Amendement 189
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

11. meent dat een stabiel en met name
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn;

Or. fr

Amendement 190
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
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investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn;

Or. en

Amendement 191
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden; benadrukt het belang van 
kritieke infrastructuur, rekening houdend 
met de kwestie van de kosten die op de 
consument worden afgewenteld;

Or. fr

Amendement 192
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden; benadrukt dat 
overheidsfinanciering zo moet worden 
aangewend dat zij de best mogelijke 
resultaten oplevert met de kleinst 
mogelijke investering;

Or. lv

Amendement 193
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader, 
waarin reeds gedane en toekomstige 
investeringen passend worden beloond en 
de kosten aan de begunstigden worden 
toegerekend, investeringen in 
noodzakelijke infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

Or. en



AM\935501NL.doc 99/112 PE510.685v01-00

NL

Amendement 194
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren; onderkent evenwel dat in 
bepaalde gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

Or. fr

Amendement 195
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

11. meent dat een stabiel en investerings-
en innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur, die op grote 
schaal dringend nodig zijn, moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

Or. en



PE510.685v01-00 100/112 AM\935501NL.doc

NL

Amendement 196
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat een stabiel en 
innovatievriendelijk wetgevingskader 
investeringen in infrastructuur moet 
stimuleren, maar onderkent dat 
investeringen alleen gerealiseerd kunnen 
worden wanneer zij marktgestuurd zijn; 
onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

11. meent dat een stabiel,
innovatievriendelijk en voorspelbaar 
wetgevingskader investeringen in 
infrastructuur moet stimuleren, maar 
onderkent dat investeringen alleen 
gerealiseerd kunnen worden wanneer zij 
marktgestuurd zijn; onderkent evenwel dat 
in bepaalde gevallen cruciale infrastructuur 
commercieel niet levensvatbaar is en 
daarom door de overheid gefinancierd 
moet worden;

Or. en

Amendement 197
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderkent evenwel dat 
infrastructuren in bepaalde gevallen niet 
te rijmen zijn met de logica van 
marktwerking alleen en daarom door de 
overheid gefinancierd moeten worden; 
stelt voor dat onderzoek wordt gedaan 
naar een Europees investeringsfonds voor 
energienetwerken dat over de benodigde 
overheidsfinanciering zou kunnen 
beschikken en dat zou worden gevoed via 
een verplichte Europese heffing op 
energieverbruik op het grondgebied van 
de Europese Unie; 
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Or. fr

Amendement 198
Behandeling in de commissie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat de decentrale 
productie van hernieuwbare energie, 
onder de vorm van coöperaties van 
burgers die samen investeren in de 
productie en levering van hernieuwbare 
energie in hun omgeving de 
energieprijzen voor burgers kunnen 
drukken, het draagvlak voor 
hernieuwbare energie kunnen vergroten 
en voor de nodige investeringen kunnen 
zorgen;

Or. nl

Amendement 199
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt om die reden de rol van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen en betreurt dat het budget 
uit deze faciliteit voor het deel "Energie"
terugloopt ten aanzien van het voorstel 
van de Europese Commissie. 

Or. fr

Amendement 200
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het gebrek aan open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur nieuwkomers op 
de markt blijft belemmeren om onder 
eerlijke voorwaarden de concurrentie aan 
te gaan met gevestigde bedrijven;

12. merkt op dat het, ondanks de 
belangrijke vooruitgang die is geboekt op 
het punt van marktliberalisering, 
belangrijk blijft om te zorgen voor open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur ter voorkoming 
van de belemmering van nieuwkomers op 
de markt om onder eerlijke voorwaarden 
de concurrentie aan te gaan met gevestigde 
bedrijven; 

Or. en

Amendement 201
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het gebrek aan open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur nieuwkomers op 
de markt blijft belemmeren om onder 
eerlijke voorwaarden de concurrentie aan 
te gaan met gevestigde bedrijven;

12. merkt op dat het gebrek aan open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur nieuwkomers op 
de markt blijft belemmeren om onder 
eerlijke voorwaarden de concurrentie aan 
te gaan met gevestigde bedrijven; 
benadrukt in dit opzicht dat de regels van 
het derde energiepakket ten volle op zowel 
Europese als buitenlandse bedrijven 
moeten worden toegepast; meent dat elke 
door de Commissie verleende vrijstelling 
van deze regels een beperkte 
werkingssfeer en duur moet hebben en 
onderworpen moet zijn aan toetsing door 
het Parlement en de Raad; 

Or. en
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Amendement 202
Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het gebrek aan open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur nieuwkomers op 
de markt blijft belemmeren om onder 
eerlijke voorwaarden de concurrentie aan 
te gaan met gevestigde bedrijven;

12. merkt op dat het gebrek aan open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur nieuwkomers op 
de markt blijft belemmeren om onder 
eerlijke voorwaarden de concurrentie aan 
te gaan met gevestigde bedrijven; 
onderstreept dat structurele 
marktverstoringen moeten worden 
aangepakt, waaronder gereguleerde 
prijzen, marktconcentratie, subsidies voor 
fossiele brandstoffen en kernenergie en 
het ontbreken van markttransparantie;

Or. en

Amendement 203
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het gebrek aan open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur nieuwkomers op 
de markt blijft belemmeren om onder 
eerlijke voorwaarden de concurrentie aan 
te gaan met gevestigde bedrijven;

12. merkt op dat het gebrek aan open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur nieuwkomers op 
de markt blijft belemmeren om onder 
eerlijke voorwaarden de concurrentie aan 
te gaan met gevestigde bedrijven en leidt 
tot de hoge mate van concentratie die in 
verscheidene lidstaten bestaat;

Or. en

Amendement 204
Catherine Trautmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het gebrek aan open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur nieuwkomers op 
de markt blijft belemmeren om onder 
eerlijke voorwaarden de concurrentie aan 
te gaan met gevestigde bedrijven;

12. merkt op dat het gebrek aan open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur in een bepaald 
aantal gevallen nieuwkomers op de markt 
en de overtollige zeer kleine producenten 
en zelfopwekkers blijft belemmeren om
zich aan te sluiten op het netwerk en zelfs 
om onder eerlijke voorwaarden de 
concurrentie aan te gaan met gevestigde 
bedrijven;

Or. fr

Amendement 205
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het gebrek aan open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur nieuwkomers op 
de markt blijft belemmeren om onder 
eerlijke voorwaarden de concurrentie aan 
te gaan met gevestigde bedrijven;

12. merkt op dat het gebrek aan open en 
niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur aanwezigen, 
maar met name nieuwkomers op de markt 
blijft belemmeren om onder eerlijke 
voorwaarden de concurrentie aan te gaan 
met gevestigde bedrijven;

Or. en

Amendement 206
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het gebrek aan open en 12. merkt op dat in sommige landen het 
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niet-discriminerende toegang tot 
transmissie-infrastructuur nieuwkomers op 
de markt blijft belemmeren om onder 
eerlijke voorwaarden de concurrentie aan 
te gaan met gevestigde bedrijven;

gebrek aan open en niet-discriminerende 
toegang tot transmissie-infrastructuur 
nieuwkomers op de markt blijft 
belemmeren om onder eerlijke 
voorwaarden de concurrentie aan te gaan 
met gevestigde bedrijven;

Or. en

Amendement 207
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat het ontbreken van 
transparantie en het bestaan van 
concurrentieverstorende praktijken op de 
groothandelsmarkten voor energie het 
vertrouwen van de consument 
ondermijnt; meent dat er een dringende 
behoefte bestaat aan inzicht in de 
kostenvorming op groothandelsmarkten 
en in de gevolgen voor de rekeningen van 
consumenten; verzoekt de Commissie 
daarom uiterlijk eind 2014 concrete 
voorstellen te doen over een manier om 
een eind te maken aan deze 
onvolkomenheden, bijvoorbeeld door een 
rechtstreekse koppeling tussen de prijzen 
op het niveau van de spotmarkt en de 
groothandel;

Or. en

Amendement 208
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat, om te voorkomen 
dat dominante gevestigde leveranciers met 
een machtspositie de opening van de 
markt tegenwerken, het zaak is de 
ontwikkeling van nieuwe marktmodellen 
te ontwikkelen, bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om tegelijkertijd met 
verschillende leveranciers contracten te 
sluiten;

Or. en

Amendement 209
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt het belang van meer 
opslagcapaciteit om de 
voorzieningszekerheid binnen de interne 
energiemarkt te vergroten; is van mening 
dat pompaccumulatie een belangrijke rol 
vervult bij de opslag van elektriciteit;

Or. en

Amendement 210
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de lidstaten en de 
Europese Commissie hun inspanningen 
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ter vergroting van de concurrentie op de 
gasmarkt op te voeren, bijvoorbeeld door 
betere integratie van de nationale 
gasmarkten door koppeling, meer 
kortetermijnhandel in gas en 
gasproducten, grensoverschrijdende 
integratie van nationale markten in 
handelsgebieden, bijvoorbeeld door 
gemeenschappelijke regelgeving, 
grensoverschrijdende toegang tot opslag 
en andere relevante infrastructuur, lagere 
vaste kosten in netwerktarieven om het 
bieden van flexibiliteit te 
vergemakkelijken en door stringent het 
Europese concurrentierecht toe te passen 
op langetermijncontracten voor 
gaslevering;

Or. en

Amendement 211
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat een stabiel 
wetgevingskader voor producenten, 
regulators, netwerkbeheerders, 
energieleveranciers, vraaggerelateerde 
dienstenleveranciers en met name 
eindconsumenten en prosumenten, 
essentieel is voor een goede werking van 
de interne markt en voor het aantrekken 
van langetermijninvesteringen in 
infrastructuurontwikkeling; onderstreept 
dat de ontwikkeling van codes en regels 
voor het net moet leiden tot harmonisatie 
van procedures en interoperabiliteit;

13. merkt op dat een stabiel 
wetgevingskader voor producenten, 
regulators, netwerkbeheerders, 
energieleveranciers, vraaggerelateerde 
dienstenleveranciers en met name 
eindconsumenten en prosumenten, 
essentieel is voor een goede werking van 
de interne markt en voor het aantrekken 
van langetermijninvesteringen in 
infrastructuurontwikkeling;

Or. en
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Amendement 212
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat een stabiel 
wetgevingskader voor producenten, 
regulators, netwerkbeheerders, 
energieleveranciers, vraaggerelateerde 
dienstenleveranciers en met name 
eindconsumenten en prosumenten, 
essentieel is voor een goede werking van 
de interne markt en voor het aantrekken 
van langetermijninvesteringen in 
infrastructuurontwikkeling; onderstreept 
dat de ontwikkeling van codes en regels
voor het net moet leiden tot harmonisatie 
van procedures en interoperabiliteit;

13. merkt op dat een stabiel 
wetgevingskader voor producenten, 
regulators, netwerkbeheerders, 
energieleveranciers, vraaggerelateerde 
dienstenleveranciers en met name 
eindconsumenten en prosumenten, 
essentieel is voor een goede werking van 
de interne markt en voor het aantrekken 
van langetermijninvesteringen in 
infrastructuurontwikkeling; onderstreept 
dat de ontwikkeling van codes voor het net 
die doordachte, niet-discriminerende en 
evenwichtige regels omvatten, moet leiden 
tot harmonisatie van het beheer van het 
net, de marktstructuur en 
interoperabiliteit;

Or. en

Amendement 213
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat een stabiel 
wetgevingskader voor producenten, 
regulators, netwerkbeheerders, 
energieleveranciers, vraaggerelateerde 
dienstenleveranciers en met name 
eindconsumenten en prosumenten, 
essentieel is voor een goede werking van 
de interne markt en voor het aantrekken 
van langetermijninvesteringen in 
infrastructuurontwikkeling; onderstreept 
dat de ontwikkeling van codes en regels 

13. merkt op dat een stabiel 
wetgevingskader voor producenten, 
regulators, netwerkbeheerders, 
energieleveranciers, vraaggerelateerde 
dienstenleveranciers en met name 
eindconsumenten en prosumenten, 
essentieel is voor een goede werking van 
de interne markt en voor het aantrekken 
van langetermijninvesteringen in 
infrastructuurontwikkeling;onderstreept dat 
de ontwikkeling van codes en regels voor 
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voor het net moet leiden tot harmonisatie 
van procedures en interoperabiliteit;

het net moet leiden tot harmonisatie van 
procedures en interoperabiliteit; benadrukt 
dat het van cruciaal belang is dat de 
overeenkomsten inzake de ontvlechting 
van transmissienetwerken en productie en 
levering door de gehele EU worden 
geëerbiedigd, met inbegrip van de 
overeenkomsten inzake de onafhankelijke 
positie van energieregulators en de 
vereisten op het gebied van 
consumentenbescherming; benadrukt 
derhalve dat de rol van ACER 
ondersteund en verder ontwikkeld moet 
worden, met name de capaciteit van 
ACER om nationale reguleringsbesluiten 
te controleren en geschillen op te lossen;

Or. en

Amendement 214
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat een stabiel 
wetgevingskader voor producenten, 
regulators, netwerkbeheerders, 
energieleveranciers, vraaggerelateerde 
dienstenleveranciers en met name 
eindconsumenten en prosumenten, 
essentieel is voor een goede werking van 
de interne markt en voor het aantrekken 
van langetermijninvesteringen in 
infrastructuurontwikkeling; onderstreept 
dat de ontwikkeling van codes en regels 
voor het net moet leiden tot harmonisatie 
van procedures en interoperabiliteit;

13. merkt op dat een stabiel beleids- en 
wetgevingskader voor producenten, 
regulators, netwerkbeheerders, 
energieleveranciers, vraaggerelateerde 
dienstenleveranciers en met name 
eindconsumenten en prosumenten, 
essentieel is voor een goede werking van 
de interne markt en voor het aantrekken 
van langetermijninvesteringen in 
infrastructuurontwikkeling; onderstreept 
dat de ontwikkeling van codes en regels 
voor het net moet leiden tot harmonisatie 
van procedures en interoperabiliteit; merkt 
voorts op dat behalve de tenuitvoerlegging 
ook de functionaliteit en doeltreffendheid 
ervan gewaarborgd moeten worden;

Or. de
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Amendement 215
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat een stabiel 
wetgevingskader voor producenten, 
regulators, netwerkbeheerders, 
energieleveranciers, vraaggerelateerde 
dienstenleveranciers en met name 
eindconsumenten en prosumenten, 
essentieel is voor een goede werking van 
de interne markt en voor het aantrekken 
van langetermijninvesteringen in 
infrastructuurontwikkeling; onderstreept 
dat de ontwikkeling van codes en regels 
voor het net moet leiden tot harmonisatie 
van procedures en interoperabiliteit;

13. merkt op dat een stabiel 
wetgevingskader voor producenten, 
regulators, netwerkbeheerders, 
energieleveranciers, vraaggerelateerde 
dienstenleveranciers en met name 
eindconsumenten en prosumenten, 
essentieel is voor een goede werking van 
de interne markt en voor het aantrekken 
van langetermijninvesteringen in 
infrastructuurontwikkeling; onderstreept 
dat de ontwikkeling van codes en regels
voor het net moet leiden tot harmonisatie 
van procedures en interoperabiliteit, wat 
alleen kan worden verwezenlijkt als deze 
voortdurend worden aangepast aan 
nieuwe marktontwikkelingen;

Or. en

Amendement 216
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt het belang van 
geïntegreerde intraday- en 
balanceringsmarkten; onderstreept dat, 
aangezien de huidige resultaten op het 
gebied van de integratie van day-
aheadmarkten bemoedigend zijn, verdere 
maatregelen moeten worden genomen om 
de bredere nationale opname en Europese 
integratie van intraday- en 
balanceringsmarkten mogelijk te maken, 
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omdat deze marktvormen cruciaal zijn 
voor de efficiënte integratie van grote 
hoeveelheden variabele hernieuwbare 
energiebronnen en voor een 
kostenefficiënte werking van het systeem 
in het algemeen; 

Or. en

Amendement 217
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderkent dat de toenemende 
productie van hernieuwbare elektriciteit 
zonder de benodigde ontwikkeling van 
infrastructuur kan leiden tot 
ongecoördineerde, grensoverschrijdende 
ongeplande elektriciteitsstromen ("loop 
flows") en dus tot suboptimale 
energieprijzen; benadrukt dat de 
flexibiliteit van de infrastructuur voor 
opwekking en transmissie moet worden 
gehandhaafd om de energievoorziening 
veilig te stellen en betaalbare prijzen te 
waarborgen; 

Or. en

Amendement 218
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. dringt bij de lidstaten met een hoge 
productie van hernieuwbare elektriciteit 
aan op de versnelling van de ontwikkeling 
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van de interne energienetwerken die 
nodig zijn om de hogere productie van 
hernieuwbare energie aan te kunnen; 
merkt op dat de benodigde ontwikkeling 
van infrastructuur in deze landen enige 
jaren kan duren; verzoekt de Commissie 
derhalve een mechanisme te ontwikkelen 
dat voorziet in een billijke compensatie 
van de verliezen van de lidstaten die met 
het fenomeen van loop flows kampen, 
totdat de benodigde investeringen zijn 
voltooid.

Or. en


