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Amendement 219
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering 
van elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen 
zonder de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

14. stelt vast dat de energiemarkt 
waarschijnlijk niet in staat zal zijn om op 
eigen kracht genoeg capaciteit te bieden 
en zo de voorzieningszekerheid te 
waarborgen, alsook dat er gezien nieuwe 
ontwikkelingen zoals de stijging van de 
piekbelasting of het enorme aandeel 
fluctuerende hernieuwbare energie 
wellicht aanvullende nationale 
maatregelen nodig zijn ter waarborging 
van de voorzieningszekerheid, bovenop de 
nationale capaciteitsmechanismen die 
lidstaten reeds hebben ingevoerd of aan 
het invoeren zijn;

Or. en

Amendement 220
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen 
zonder de mogelijkheden van 

14. stelt vast dat een aantal lidstaten reeds 
nationale mechanismen voor vergoeding 
voor capaciteit hebben ingevoerd of van 
plan zijn om die in te voeren om de 
levering van elektriciteit veilig te stellen.  
Hoewel deze mechanismen gezien 
elementen die de doeltreffende werking 
van de energy-onlymarkten zouden 
kunnen verstoren noodzakelijk zijn, is er 
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grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

daarnaast een gecoördineerde aanpak op 
EU-niveau nodig om te garanderen dat de 
mechanismen daadwerkelijk nodig zijn, 
doeltreffend, transparant en niet-
discriminerend;

Or. en

Amendement 221
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering 
van elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van
grensoverschrijdende oplossingen volledig
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

14. stelt bezorgd vast dat er op nationaal 
niveau weer maatregelen worden getroffen 
ter beïnvloeding van de energiemarkten, 
waarbij lidstaten nationale mechanismen 
voor vergoeding voor capaciteit instellen 
zonder alle mogelijke alternatieve 
oplossingen, met name ten aanzien van 
flexibele voorzieningen – zoals 
vraagzijdebeheer, opslag en fysieke 
interconnecties - behoorlijk te verkennen, 
en daarmee ingrijpen in de marktstructuur,
deze verstoren en mogelijk lock-in-
effecten creëren;

Or. en

Amendement 222
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 

14. stelt vast dat bepaalde lidstaten, 
ondanks dat er rekening wordt gehouden 
met de mogelijkheden van 
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beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen 
zonder de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

grensoverschrijdende oplossingen, 
nationale mechanismen voor vergoeding 
voor capaciteit instellen om de levering 
van elektriciteit veilig te stellen;  meent dat 
deze mechanismen uit technologisch, 
budgettair en concurrerend oogpunt 
neutraal moeten zijn;  

Or. fr

Amendement 223
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering 
van elektriciteit veilig te stellen, waarbij
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten; 
erkent dat lidstaten mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit mogen instellen 
mits het handelt om het bevorderen van 
hernieuwbare of CO2-arme energie en 
gelijktijdig het potentieel van 
grensoverschrijdende oplossingen 
maximaal wordt benut;

Or. nl

Amendement 224
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten 
waardoor er Europees gezien nationale 
eilandjes van specifieke technologieën 
ontstaan of - voornamelijk wat betreft 
pogingen om de levering van elektriciteit 
veilig te stellen - waarbij lidstaten 
nationale mechanismen voor vergoeding 
voor capaciteit instellen die onverenigbaar 
zijn met de interne markt en de 
mededingingsregels, en daarmee ingrijpen 
in de structuur van de groothandelsmarkt
en deze verstoren; verzoekt de Commissie 
zeer spoedig met een grondige analyse te 
komen van de regionale toereikendheid 
van systemen en de potentiële negatieve 
effecten van nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit op de 
totstandbrenging van de interne 
energiemarkt;

Or. en

Amendement 225
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
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te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

te verkennen of op EU-niveau te zorgen 
voor voldoende coördinatie, en daarmee 
ingrijpen in de marktstructuur en deze 
verstoren; voegt hieraan toe dat er in 
toenemende mate behoefte is aan een 
stabiel politiek kader om deze capaciteit 
economisch veilig te stellen, alsmede aan 
een aangepaste 
energievoorzieningsstructuur; dringt aan 
op een energiemarktstructuur die is 
afgestemd op de 
langetermijnbeleidsdoelstellingen van de 
Unie op energie- en klimaatgebied en het 
mogelijk maakt de technologieën op het 
gebied van hernieuwbare energie in de 
interne energiemarkt te integreren zodra 
ze marktrijp zijn geworden;

Or. de

Amendement 226
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren; verzoekt 
de lidstaten om zonder dergelijke 
mechanismen a priori uit te sluiten samen 
met de Commissie richtsnoeren voor de 
gehele EU op te stellen over de manier 
waarop dergelijke mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit  - indien nodig 
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geacht - zouden moeten worden 
vormgegeven teneinde het verstorende 
effect daarvan op de interne markt tot een 
minimum te beperken; 

Or. en

Amendement 227
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren; vreest 
dat nationale capaciteitsmechanismen 
indien niet EU-breed gecoördineerd 
ingevoerd, de Europese energiemarkt 
verder kunnen fragmenteren door 
elektriciteitsinvoer de facto te 
discrimineren;

Or. en

Amendement 228
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee met name ook in 
de aangrenzende lidstaten ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren en het 
risico van afscherming van de nationale 
markten doen ontstaan;

Or. de

Amendement 229
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren; roept de 
lidstaten daarom op om dergelijke
beslissingen niet te nemen;

Or. sl
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Amendement 230
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen 
zijn dat op nationaal niveau bepaalde 
maatregelen worden getroffen ter 
beïnvloeding van de energiemarkten, 
voornamelijk pogingen om de levering van 
gas en elektriciteit veilig te stellen, waarbij 
lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder 
de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende oplossingen volledig 
te verkennen, en daarmee ingrijpen in de 
marktstructuur en deze verstoren;

Or. en

Amendement 231
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. betreurt het feit dat de 
samenwerkingsmechanismes die zijn 
ingevoerd met Richtlijn 2009/28/EG ter 
bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen nog niet 
gebruikt zijn; verwijst naar bevindingen 
van de Commissie, waaruit blijkt dat 
betere benutting van de bestaande 
samenwerkingsmogelijkheden 
aanzienlijke voordelen zou opleveren 
zoals bijvoorbeeld verregaande 
stimulering van de handel; roept de 
lidstaten op om de 
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samenwerkingsmechanismen waar 
mogelijk meer te gaan gebruiken en ook 
meer onderling te gaan communiceren; 

Or. en

Amendement 232
Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderkent dat energy-only markten 
marktgebaseerde prijssignalen zullen 
blijven afgeven indien wordt gezorgd voor 
afdoende transparantie en markttoezicht; 
spoort de Commissie en de lidstaten aan 
om tevens andere energiemarktconcepten 
onder de loep te nemen, die in 
tegenstelling tot de huidige nationale 
capaciteitsmechanismen investeerders in 
alle vormen van energieopwekking en 
aanverwante technologie de nodige 
inkomstenstromen bieden en voor de 
meest kostenefficiënte en niet-
discriminerende levering van flexibiliteits-
en systeemdiensten in de energiesector 
zorgen;

Or. en

Amendement 233
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie en de 
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lidstaten voorwaarden te stellen aan de 
invoering van mogelijke mechanismen 
voor vergoeding voor capaciteit, en wel 
dat alle flexibiliteitsmaatregelen zoals 
vraagzijdebeheer, warmte-
krachtkoppeling, opslagopties en 
interconnectiecapaciteit volledig moeten 
zijn onderzocht en volwaardig als eerste 
optie moeten worden ingezet;  ook moet er 
voorafgaand een gedetailleerde analyse 
worden gemaakt van de capaciteit; en dan 
tot slot dienen alle mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit ontworpen te 
worden op supranationaal niveau, slechts 
voor bepaalde tijd worden ingesteld, 
verbonden aan competitieve 
gunningsprocedures alsook verbonden 
aan vereisten op het vlak van de CO2-
uitstoot en de snelheid waarmee een 
productie-eenheid zijn geproduceerd 
vermogen verhoogt of verlaagt 
("ramping");

Or. en

Amendement 234
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is ingenomen met het beleid van de 
Commissie gericht op 
grensoverschrijdende oplossingen; 
benadrukt dat alvorens er regionale of 
nationale maatregelen worden getroffen, 
er eerst een degelijke analyse moet 
worden uitgevoerd om te bekijken of er 
daadwerkelijk sprake is van een 
capaciteitsprobleem en of er geen 
alternatieve oplossingen voorhanden zijn, 
alsook om na te gaan of er bij de 
voorgestelde maatregelen rekening is 
gehouden met grensoverschrijdende 
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effecten;

Or. en

Amendement 235
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat de lidstaten 
balanceringsmarkten voor elektriciteit 
moeten inrichten vóór of anderszins naast 
mechanismen voor vergoeding voor 
capaciteit; wijst op de in sommige 
lidstaten beoogde functie van dergelijke 
markten;

Or. en

Amendement 236
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. spoort de Europese Commissie en 
ACER aan om  proactief aan een snelle 
verdieping van de regionale elektriciteits-
en gasmarkten te werken door 
gemeenschappelijke regels af te kondigen 
ten aanzien van bijvoorbeeld tijdstippen 
voor gate closure;

Or. en
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Amendement 237
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

Schrappen

Or. fr

Amendement 238
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

15. onderkent dat het recht van de lidstaten 
om zelf hun energiemix te kiezen, wordt 
ontleend aan de grote verscheidenheid 
aan energiebronnen die tot hun 
beschikking staan en aan technologische 
en investeringskeuzen die tot dusver zijn 
gemaakt; stelt dat de benutting van deze 
diverse mogelijkheden dient te geschieden 
in het kader van een betere coördinatie op 
EU-niveau en met naleving van 
ambitieuze milieu- en klimaatcriteria;

Or. fr

Amendement 239
Sari Essayah
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig 
moet benutten, zonder daarbij afbreuk te 
doen aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

15. onderkent dat de EU als geheel ernaar 
moet streven om zo zelfvoorzienend 
mogelijk te worden op het gebied van 
energie en het potentieel voor een 
economisch en ecologisch levensvatbare 
energieproductie bijgevolg volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

Or. fi

Amendement 240
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

15. onderkent het recht van de lidstaten om 
zelf hun energiemix te kiezen alsmede de 
noodzaak tot betere coördinatie op EU-
niveau bij de verwezenlijking van de drie 
hoofddoelstellingen van het energiebeleid 
van de EU als geheel, namelijk 
concurrentievermogen, duurzaamheid en 
voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 241
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

15. onderkent dat er, onverlet het recht van 
de lidstaten om zelf hun energiemix te 
kiezen, behoefte is aan een intensievere
coördinatie en samenwerking tussen de 
lidstaten op energiegebied;

Or. de

Amendement 242
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Lid 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare duurzame energiebronnen 
volledig moet benutten, zonder daarbij 
afbreuk te doen aan het recht van de 
lidstaten zelf hun energiemix te kiezen of 
aan het feit dat betere coördinatie op EU-
niveau nodig is; wil hier in het bijzonder 
de rol van de groene sector en het 
platteland voor kleinschalige en 
duurzame energieproductie in de 
omschakeling naar een fossielvrije 
samenleving benadrukken;

Or. sv

Amendement 243
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 15. onderkent dat de EU als geheel het 
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potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is; 
benadrukt dat het Europees beleid met het 
oog op onze energie- en 
klimaatsdoelstellingen niet moet proberen 
om op winnende paarden te wedden of 
specifieke energiebronnen voor te 
trekken;

Or. en

Amendement 244
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen – die desgevallend 
ook kernenergie kan omvatten, waarvoor 
optimale veiligheidsnormen moeten 
worden nageleefd – of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

Or. lt

Amendement 245
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is, 
dit alles om de afhankelijkheid van de EU 
van externe energiebronnen te 
verminderen en de economische groei te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 246
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;
benadrukt het belang van 
herstructurering en coördinatie van het 
Europees energiebeleid op EU-niveau;

Or. en

Amendement 247
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan noch het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen, noch het feit dat er 
betere coördinatie nodig is op EU-niveau, 
noch de klimaat- en energiedoelstellingen 
voor de lange termijn;

Or. en

Amendement 248
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

15. benadrukt dat de EU als geheel zou 
moeten streven naar benutting van het 
potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen, zonder 
daarbij afbreuk te doen aan het recht van 
de lidstaten zelf hun energiemix te kiezen 
of aan het feit dat betere coördinatie op 
EU-niveau nodig is;

Or. en

Amendement 249
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderkent dat de EU als geheel het 15. onderkent dat de EU als geheel het 
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potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare energiebronnen volledig moet 
benutten, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan het recht van de lidstaten zelf hun 
energiemix te kiezen of aan het feit dat 
betere coördinatie op EU-niveau nodig is;

potentieel van de in de lidstaten 
beschikbare hernieuwbare energiebronnen 
volledig moet benutten, zonder daarbij 
afbreuk te doen aan het recht van de 
lidstaten zelf hun energiemix te kiezen of 
aan het feit dat betere coördinatie op EU-
niveau nodig is;

Or. en

Amendement 250
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie om –
aangezien kernenergie nog steeds 
bijzonder belangrijk is, met name in die
lidstaten die vastberaden blijven om 
kernenergie verder te ontwikkelen, en 
aangezien kernenergie in vergelijking met 
andere vormen van energieproductie de 
beste prijs-kwaliteitverhouding biedt en 
bijgevolg de uitgaven voor 
energiesystemen en de elektriciteitsprijzen 
zou drukken – een officieel standpunt in 
te nemen over de verdere ontwikkeling 
van kernenergie, op basis van haar 
mededeling over het Stappenplan Energie 
2050;

Or. lt

Amendement 251
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat de in het EU-
Verdrag bepleite solidariteit tussen de 
lidstaten zou moeten gelden voor zowel 
het dagelijks functioneren als het 
crisisbeheer van het interne en externe 
energiebeleid; verzoekt de Commissie om 
een duidelijke definitie van 
"energiesolidariteit" te geven om ervoor 
te zorgen dat alle lidstaten er naar 
handelen;

Or. en

Amendement 252
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat ondanks het feit dat 
de mogelijkheden voor de verschillende 
hernieuwbare energiebronnen van 
lidstaat tot lidstaat verschillen, alle regio's 
aanzienlijk kunnen bijdragen aan de 
opwekking van hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 253
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. acht het met het oog op de 
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voorzieningszekerheid, verdeling van de 
lasten en een eerlijke werking van de 
interne markt van groot belang dat er iets 
gedaan wordt aan de op de korte en 
middellange termijn verwachte groei van 
de gas- en elektriciteitsinvoer uit derde 
landen naar de EU; benadrukt nogmaals 
dat deze uitdaging voor een aantal 
lidstaten nauw verband houdt met 
afhankelijkheid van de invoer van gas en 
olie uit één enkel derde land en dat er 
voor oplossing van dit probleem 
maatregelen moeten worden getroffen ter 
diversifiëring van het geheel aan 
energieleveranciers, aanleverroutes en 
bronnen; onderkent dat de zuidelijke 
gascorridor met onder meer de Nabucco-
pijplijn en de mogelijke aansluiting op 
landen in Midden- en Oost-Europa alsook 
levering van grofweg 10 tot 20% van het 
gasgebruik van de EU via deze route 
tegen 2020 een strategische doelstelling is 
in dit verband, aangezien de Europese 
regio's op deze manier fysieke toegang 
krijgen tot tenminste twee verschillende 
leveringsbronnen van gas;

Or. en

Amendement 254
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat een open en transparante 
interne markt, waar alle EU-bedrijven en 
bedrijven uit derde landen het acquis 
communautaire op het gebied van energie 
in acht nemen, de positie van EU-
energieleveranciers bij de 
onderhandelingen met externe 
concurrenten kan helpen versterken, wat in 
het bijzonder van belang is voor de 

16. meent dat een open en transparante 
interne markt, waar alle EU-bedrijven en 
bedrijven uit derde landen het acquis 
communautaire op het gebied van energie 
in acht nemen, de positie van EU-
energieleveranciers bij de 
onderhandelingen met externe 
concurrenten kan helpen versterken, wat in 
het bijzonder van belang is voor de 
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mogelijkheden die nadere coördinatie op 
EU-niveau van externe aankoop biedt; 
meent dat het wederkerigheidsbeginsel 
leidend moet zijn in de betrekkingen met 
energieleveranciers uit de EU;

mogelijkheden die nadere coördinatie op 
EU-niveau van externe aankoop biedt; 
verzoekt de EU te overwegen een 
gemeenschappelijk gasinkoopagentschap 
op te richten alsook mechanismen in het 
leven te roepen waarmee tegenwicht kan 
worden geboden tegen monopolistische 
posities van dominante externe 
leveranciers; meent dat het 
wederkerigheidsbeginsel leidend moet zijn 
in de betrekkingen met energieleveranciers 
uit de EU;

Or. en

Amendement 255
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat een open en transparante 
interne markt, waar alle EU-bedrijven en 
bedrijven uit derde landen het acquis 
communautaire op het gebied van energie 
in acht nemen, de positie van EU-
energieleveranciers bij de 
onderhandelingen met externe 
concurrenten kan helpen versterken, wat in 
het bijzonder van belang is voor de 
mogelijkheden die nadere coördinatie op 
EU-niveau van externe aankoop biedt; 
meent dat het wederkerigheidsbeginsel 
leidend moet zijn in de betrekkingen met 
energieleveranciers uit de EU;

16. meent dat een open en transparante 
interne markt, waar alle EU-bedrijven en 
bedrijven uit derde landen het acquis 
communautaire op het gebied van energie 
in acht nemen, de positie van EU-
energieleveranciers bij de
onderhandelingen met externe 
concurrenten kan helpen versterken, wat in 
het bijzonder van belang is voor de 
mogelijkheden die nadere coördinatie op 
EU-niveau van externe aankoop biedt; 
meent dat het wederkerigheidsbeginsel 
leidend moet zijn in de betrekkingen met 
energieleveranciers uit de EU; dringt erop 
aan dat de Commissie, in haar 
betrekkingen met energieleveranciers uit 
derde landen, de gevolgen van haar 
besluiten voor de prijzen voor de 
consument in ogenschouw moet nemen en 
openbaar moet maken;

Or. fr
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Amendement 256
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat een open en transparante 
interne markt, waar alle EU-bedrijven en 
bedrijven uit derde landen het acquis 
communautaire op het gebied van energie 
in acht nemen, de positie van EU-
energieleveranciers bij de 
onderhandelingen met externe 
concurrenten kan helpen versterken, wat in 
het bijzonder van belang is voor de 
mogelijkheden die nadere coördinatie op 
EU-niveau van externe aankoop biedt; 
meent dat het wederkerigheidsbeginsel 
leidend moet zijn in de betrekkingen met 
energieleveranciers uit de EU;

16. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fi

Amendement 257
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. meent dat een open en transparante 
interne markt, waar alle EU-bedrijven en 
bedrijven uit derde landen het acquis 
communautaire op het gebied van energie 
in acht nemen, de positie van EU-
energieleveranciers bij de 
onderhandelingen met externe 
concurrenten kan helpen versterken, wat in 
het bijzonder van belang is voor de 
mogelijkheden die nadere coördinatie op 
EU-niveau van externe aankoop biedt; 

16. meent dat een open en transparante 
interne markt, waar alle EU-bedrijven en 
bedrijven uit derde landen het acquis 
communautaire op het gebied van energie 
in acht nemen, de positie van EU-
energieleveranciers bij de 
onderhandelingen met externe 
concurrenten kan helpen versterken, wat in 
het bijzonder van belang is voor de 
mogelijkheden die nadere coördinatie op 
EU-niveau van externe aankoop biedt; 
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meent dat het wederkerigheidsbeginsel 
leidend moet zijn in de betrekkingen met 
energieleveranciers uit de EU;

meent dat het wederkerigheidsbeginsel 
leidend moet zijn in de betrekkingen met 
energieleveranciers uit de EU en uit derde 
landen;

Or. lt

Amendement 258
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is beslist de mening toegedaan dat 
de Commissie de bevoegdheid moet 
krijgen om onderhandelingen te voeren 
over infrastructuurprojecten van 
strategisch belang die gevolgen hebben 
voor de voorzieningszekerheid van de hele 
EU, alsook dat een dergelijke bevoegdheid 
tevens moet worden overwogen ingeval 
van andere intergouvernementele 
overeenkomsten die geacht worden 
verstrekkende gevolgen te hebben voor de 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
voor de lange termijn, de 
energieonafhankelijkheid in het 
bijzonder; is in dit verband ingenomen 
met de vorderingen die zijn geboekt in de 
door de Commissie geleide 
onderhandelingen over het verdrag tussen 
de EU, Azerbeidzjan en Turkmenistan 
voor de aanleg van een trans-Kaspische 
gaspijpleiding;

Or. en

Amendement 259
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan binnen de EU tussen de 
verschillende financieringsregelingen 
voor het langetermijnbeheer van 
radioactief afval, gebruikte 
kernbrandstoffen en de ontmanteling van 
installaties, alsook dat sommige nucleaire 
ondernemingen over onvoldoende 
financiële middelen beschikken hiervoor, 
hetgeen heeft geleid tot een grote vraag 
naar staatssteun in sommige lidstaten, en 
roept de Commissie dan ook op om met 
grote urgentie passende 
gemeenschappelijke en bindende normen 
op te stellen voor deze nucleaire 
verplichtingen en zo eerlijke mededeling 
op de interne energiemarkt te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 260
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat het besluit van het 
Europees Parlement en van de Raad tot 
instelling van een mechanisme voor 
informatie-uitwisseling met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten 
tussen lidstaten en derde landen op 
energiegebied geen transparantie en 
duidelijkheid over de werkelijke situatie 
op het vlak van energie in de EU kan 
verzekeren als de melding van bestaande 
en geplande energieovereenkomsten door 
de lidstaten aan de Commissie optioneel 
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wordt gemaakt, en dat dit de voltooiing 
van de interne markt in de weg zou staan;

Or. lt

Amendement 261
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om zich met het oog op de 
inrichting van een mechanisme voor 
informatie-uitwisseling met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten 
tussen lidstaten en derde landen op het 
gebied van energiebeleid meer in te 
spannen om te voorkomen dat er 
overeenkomsten tot stand worden 
gebracht die indruisen tegen de 
internemarktwetgeving; is van oordeel dat 
de Commissie de gelegenheid moet 
krijgen om ontwerpovereenkomsten te 
toetsen op hun verenigbaarheid met het 
acquis communautaire en om zonodig 
aan de onderhandelingen deel te nemen;

Or. en

Amendement 262
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. wijst op het grote belang van 
het Verdrag tot oprichting van de 
energiegemeenschap voor de EU en haar 
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buurlanden, bestaande uit de inrichting 
van een gemeenschappelijke juridische 
ruimte die gebaseerd is op acquis-
gerelateerde beginselen en normen van de 
interne markt en wijst verder op het 
belang van verdere uitbreiding van de 
energiegemeenschap met in het bijzonder 
de kandidaat-lidstaten en de landen van 
het Oostelijk Partnerschap, Midden-Azië 
en het Middellandse-Zeegebied, alsook op 
het belang van de inrichting van 
juridische controlemechanismen ter 
aanpak van situaties waarin het acquis 
onvoldoende ten uitvoer wordt gelegd; 
verzoekt de Europese Unie om wanneer 
landen die het Verdrag tot oprichting van 
de energiegemeenschap hebben 
ondertekend bij de toepassing van deze 
beginselen onder externe druk komen te 
staan, solidariteit met hen te betrachten;

Or. en

Amendement 263
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit 
gebied, essentieel is voor een goed 
functionerende interne energiemarkt op 
het niveau van groothandel en 
detailhandel, alsook voor de 
totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van 
een emissiearme energiemarkt op de 
lange termijn;

Schrappen
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Or. en

Amendement 264
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied,
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

17. benadrukt dat nationale subsidies en 
andere stimulansen belangrijk zijn om te 
komen tot grootschalig gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen op de 
nationale energiemarkten; merkt op dat er 
binnen de EU momenteel een grote 
verscheidenheid aan regelingen ter 
bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen bestaat doordat de 
nationale markten zo verschillend van 
elkaar zijn vormgegeven, de potentiële 
mogelijkheden zo ver uiteenlopen en 
doordat nog lang niet overal 
technologisch gezien dezelfde 
ontwikkelings- en rijpingsfase is bereikt; 
merkt op dat grotere verenigbaarheid op 
dit gebied een belangrijk element kan zijn 
om te komen tot een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook tot 
schepping van gunstige voorwaarden voor 
de ontwikkeling van een emissiearme 
energiemarkt op de lange termijn;

Or. en

Amendement 265
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit 
gebied, essentieel is voor een goed 
functionerende interne energiemarkt op het 
niveau van groothandel en detailhandel, 
alsook voor de totstandbrenging van
gunstige voorwaarden voor de 
ontwikkeling van een emissiearme 
energiemarkt op de lange termijn;

17. benadrukt dat de stimulansen voor 
duurzaamheid en efficiëntie beter moeten 
aansluiten op de markt om zo elke 
mogelijke vorm van prijsverstoring te 
voorkomen of te beperken, want alleen zo 
kan er een goed functionerende en 
doeltreffende interne energiemarkt tot 
stand worden gebracht op het niveau van 
groothandel en detailhandel en gunstige 
voorwaarden worden gecreëerd voor de 
ontwikkeling van een emissiearme 
energiemarkt op de lange termijn;

Or. en

Amendement 266
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit 
gebied, essentieel is voor een goed 
functionerende interne energiemarkt op het 
niveau van groothandel en detailhandel, 
alsook voor de totstandbrenging van 
gunstige voorwaarden voor de 
ontwikkeling van een emissiearme 
energiemarkt op de lange termijn;

17. wijst op de opportuniteit van een goed 
debat over een gecoördineerde aanpak 
van stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten voor een 
goed functionerende interne energiemarkt 
op het niveau van groothandel en 
detailhandel, alsook voor de 
totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 267
Fiona Hall
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

17. merkt op dat een geleidelijke 
convergentie van stimulansen voor 
duurzaamheid en efficiëntie en van 
bijkomende energiekosten in alle lidstaten 
na 2020, of ten minste meer 
verenigbaarheid op dit gebied, essentieel is 
voor een goed functionerende interne 
energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 268
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
hernieuwbare-energiemarkt op de lange 
termijn;

Or. en
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Amendement 269
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

17. benadrukt dat een geleidelijke 
convergentie van stimulansen voor 
duurzaamheid en efficiëntie en van 
bijkomende energiekosten in groepen van
lidstaten in een kader voor na 2020, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
hernieuwbare-energiemarkt op de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 270
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit 
gebied, essentieel is voor een goed 
functionerende interne energiemarkt op het 
niveau van groothandel en detailhandel, 
alsook voor de totstandbrenging van 

17. benadrukt dat vergelijkbaarheid van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten essentieel is 
voor een goed functionerende interne 
energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
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gunstige voorwaarden voor de 
ontwikkeling van een emissiearme 
energiemarkt op de lange termijn;

emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 271
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
duurzame energiemarkt op de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 272
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
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interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn; verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor richtsnoeren ter 
coördinatie van nationale steunregelingen 
met als doel om op de middellange termijn 
- tegen 2020 - één centrale EU-regeling 
tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 273
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn en dat de interne markt juist voor 
hernieuwbare energie enorme kansen 
biedt; 

Or. de

Amendement 274
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
markt voor hernieuwbare energie op de 
lange termijn;

Or. fr

Amendement 275
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
methodologieën voor de tariefzetting van 
energie in alle lidstaten, of ten minste meer 
verenigbaarheid op dit gebied, essentieel is 
voor een goed functionerende interne 
energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 276
Zofija Mazej Kukovič
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen en doelstellingen voor 
duurzaamheid en efficiëntie en van 
bijkomende energiekosten in alle lidstaten 
op de lange termijn, of ten minste meer 
verenigbaarheid op dit gebied, essentieel is 
voor een goed functionerende interne 
energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 277
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor duurzaamheid en 
efficiëntie en van bijkomende 
energiekosten in alle lidstaten, of ten 
minste meer verenigbaarheid op dit gebied, 
essentieel is voor een goed functionerende 
interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

17. benadrukt dat harmonisatie van 
stimulansen voor hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie en 
van bijkomende energiekosten in alle 
lidstaten, of ten minste meer 
verenigbaarheid op dit gebied, essentieel is 
voor een goed functionerende interne 
energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor 
de totstandbrenging van gunstige 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
emissiearme energiemarkt op de lange 
termijn;

Or. en
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Amendement 278
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie om 
bestaande plannen voor energieprojecten 
opnieuw te beoordelen, met name 
projecten voor de aanleg van nieuwe 
terminals voor vloeibaar aardgas die meer 
dan 10 jaar in beslag zouden nemen, om 
het economische voordeel van die 
projecten te beoordelen – rekening 
houdende met de terminals voor vloeibaar 
aardgas die reeds in aanleg zijn of zich in 
de planningsfase bevinden in de lidstaten 
en die in de nabije toekomst zullen 
bijdragen tot de continuïteit van de 
energievoorziening in lidstaten die als 
"energie-eilanden" worden aangemerkt –
en bij te dragen tot de financiering van 
zulke projecten;

Or. lt

Amendement 279
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat op korte termijn 
regionale clusters van aangrenzende 
lidstaten moeten worden aangemoedigd 
om samen een geharmoniseerde of een 
enkele regionale steunregeling voor 
hernieuwbare energie tot stand te brengen 
ter vervanging van de nationale plannen;  
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Or. en

Amendement 280
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. spoort de lidstaten aan om hun 
feed-in-tarieven en andere steuntarieven 
op gezette tijden op transparante wijze te 
herzien, opdat deze in lijn met de dalende 
technologie-  en leveringskosten kunnen 
worden bijgesteld;

Or. en

Amendement 281
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderkent dat zich dankzij door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan gesteunde gemeenschappelijke 
EU-onderzoeksprojecten kansen hebben 
voorgedaan om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen die de efficiëntie, de 
duurzaamheid, de veiligheid van 
kerninstallaties en het gebruik van 
emissiearme fossiele brandstoffen 
verhogen en intelligente netwerken 
verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is 
voor de energiemarkt, maar dat deze 
kansen niet zijn benut;

18. onderkent de soms ontoereikende 
gebruikmaking van door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan gesteunde gemeenschappelijke 
EU-onderzoeksprojecten om nieuwe 
technologieën te ontwikkelen die de 
efficiëntie, de duurzaamheid, de veiligheid 
van kerninstallaties en het gebruik van 
emissiearme fossiele brandstoffen 
verhogen en intelligente netwerken 
verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is 
voor de energiemarkt;

Or. fr
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Amendement 282
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderkent dat zich dankzij door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan gesteunde gemeenschappelijke 
EU-onderzoeksprojecten kansen hebben 
voorgedaan om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen die de efficiëntie, de 
duurzaamheid, de veiligheid van 
kerninstallaties en het gebruik van 
emissiearme fossiele brandstoffen 
verhogen en intelligente netwerken 
verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is 
voor de energiemarkt, maar dat deze 
kansen niet zijn benut;

18. onderkent dat zich dankzij door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan gesteunde gemeenschappelijke 
EU-onderzoeksprojecten kansen hebben 
voorgedaan om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen die de efficiëntie, de 
duurzaamheid, de veiligheid en beveiliging 
van kerninstallaties vergroten, de uitstoot 
uit fossiele brandstoffen verminderen, 
alsook intelligente netwerken en  
vraagbeheersingsinstrumenten verbeteren, 
hetgeen van cruciaal belang is voor de 
energiemarkt, maar dat deze kansen niet 
zijn benut;

Or. en

Amendement 283
Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderkent dat zich dankzij door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan gesteunde gemeenschappelijke 
EU-onderzoeksprojecten kansen hebben 
voorgedaan om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen die de efficiëntie, de 
duurzaamheid, de veiligheid van 
kerninstallaties en het gebruik van 
emissiearme fossiele brandstoffen
verhogen en intelligente netwerken 
verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is 

18. onderkent dat zich dankzij door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan gesteunde gemeenschappelijke 
EU-onderzoeksprojecten kansen hebben 
voorgedaan om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen die de efficiëntie, de 
duurzaamheid, de veiligheid van 
kerninstallaties en de opvang en opslag 
van CO2 verhogen en intelligente 
netwerken verbeteren, hetgeen van cruciaal 
belang is voor de energiemarkt, maar dat 
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voor de energiemarkt, maar dat deze 
kansen niet zijn benut;

deze kansen niet zijn benut;

Or. en

Amendement 284
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderkent dat zich dankzij door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan gesteunde gemeenschappelijke 
EU-onderzoeksprojecten kansen hebben 
voorgedaan om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen die de efficiëntie, de 
duurzaamheid, de veiligheid van 
kerninstallaties en het gebruik van 
emissiearme fossiele brandstoffen 
verhogen en intelligente netwerken 
verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is 
voor de energiemarkt, maar dat deze 
kansen niet zijn benut;

18. onderkent de kansen gecreëerd dankzij 
gemeenschappelijke EU-
onderzoeksprojecten gesteund door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen die de efficiëntie, de 
duurzaamheid, kernenergie en het gebruik 
van emissiearme fossiele brandstoffen 
verhogen en intelligente netwerken 
verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is 
voor de energiemarkt;

Or. en

Amendement 285
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderkent dat zich dankzij door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan gesteunde gemeenschappelijke 
EU-onderzoeksprojecten kansen hebben 
voorgedaan om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen die de efficiëntie, de 

18. onderkent dat zich dankzij door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan gesteunde gemeenschappelijke 
EU-onderzoeksprojecten kansen hebben 
voorgedaan om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen die de efficiëntie, de 
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duurzaamheid, de veiligheid van 
kerninstallaties en het gebruik van 
emissiearme fossiele brandstoffen 
verhogen en intelligente netwerken 
verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is 
voor de energiemarkt, maar dat deze 
kansen niet zijn benut;

duurzaamheid, de veiligheid van 
kerninstallaties en het gebruik van 
emissiearme fossiele brandstoffen 
verhogen en intelligente netwerken 
verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is 
voor de energiemarkt, maar dat deze 
kansen beter moeten worden benut;

Or. de

Amendement 286
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderkent dat zich dankzij door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan gesteunde gemeenschappelijke 
EU-onderzoeksprojecten kansen hebben 
voorgedaan om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen die de efficiëntie, de 
duurzaamheid, de veiligheid van 
kerninstallaties en het gebruik van 
emissiearme fossiele brandstoffen 
verhogen en intelligente netwerken 
verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is 
voor de energiemarkt, maar dat deze 
kansen niet zijn benut;

18. onderkent dat zich dankzij door 
kaderprogramma's en initiatieven als het 
SET-plan gesteunde gemeenschappelijke 
EU-onderzoeksprojecten kansen hebben 
voorgedaan om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen die de efficiëntie, de 
duurzaamheid, de veiligheid van 
kerninstallaties en het gebruik van 
emissiearme fossiele brandstoffen en 
energieopslag verhogen en intelligente 
netwerken verbeteren, hetgeen van cruciaal 
belang is voor de energiemarkt, maar dat 
deze kansen niet zijn benut; is ingenomen 
met de inspanningen om dit tot prioriteit 
van het Horizon 2020-programma te 
maken en roept de lidstaten op de 
mogelijkheden van het onder de 
programma vallende aandachtsgebied 
volledig uit te buiten; 

Or. en

Amendement 287
Niki Tzavela, Claude Turmes
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat er dringend 
meer vooruitgang moet worden geboekt 
ten aanzien van de elektriciteitssnelwegen 
van de toekomst, in het bijzonder de South 
Eastern - North Electricity Highway 
(SENEH)  die tevens kan helpen bij het 
vervoer van de door zonne-energieparken 
zoals het Helios-project geproduceerde 
elektriciteit van Zuid-Oost-Europa naar 
het noorden en het westen;

Or. en

Amendement 288
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat alleen met eerlijke 
concurrentie van de Europese Unie op 
duurzame basis een fatsoenlijk 
prijsniveau voor energietechnologieën 
kan worden gegarandeerd; verzoekt de 
Commissie om binnen het industriebeleid 
een strategie voor hernieuwbare energie 
te ontwikkelen die het hele bereik, van 
onderzoek en ontwikkeling tot en met 
financiering, beslaat;

Or. de

Amendement 289
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt met betrekking tot de 
interne gasmarkt dat er als gevolg van de 
koppeling van de gascontracten aan de 
olieprijs geen sprake is van doeltreffende 
en transparante prijsvorming op basis van 
vraag en aanbod en dat de consument 
daardoor hogere prijzen moet betalen;

Or. en

Amendement 290
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Ondertitel 3

Ontwerpresolutie Amendement

 Maatregelen zijn dringend vereist Maatregelen zijn dringend vereist

Nationale en Europese autoriteiten 
stimuleren

Een goed geïntegreerde, open en goed 
gereguleerde concurrerende interne 
energiemarkt

Or. en

Amendement 291
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten alle relevante EU-
wetgeving op het gebied van energiebeleid 
volledig om te zetten, in het bijzonder het 
derde energiepakket;

19. verzoekt de lidstaten alle relevante EU-
wetgeving volledig om te zetten en uit te 
voeren, in het bijzonder dringend het derde 
energiepakket; dringt er bij de Commissie 
op aan om ingeval van overmatige 
vertraging van de tenuitvoerlegging op te 
treden tegen de lidstaten;
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Or. en

Amendement 292
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten alle relevante EU-
wetgeving op het gebied van energiebeleid 
volledig om te zetten, in het bijzonder het 
derde energiepakket;

19. verzoekt de lidstaten alle relevante EU-
wetgeving op het gebied van energiebeleid 
binnen de vastgestelde termijn volledig 
om te zetten, in het bijzonder het derde 
energiepakket, en om deze wetgeving 
dienovereenkomstig uit te voeren;

Or. lt

Amendement 293
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de nationale toezichthouders de 
bevoegdheden en middelen te verschaffen 
die ze nodig hebben om hun taken te 
kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld 
efficiënte afhandeling van 
klantenklachten; verzoekt de Commissie 
aanbevelingen te doen over de manier 
waarop de toezichthoudende bevoegdheid 
door de toezichthouders kan worden 
versterkt;

Or. en
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Amendement 294
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Lid 19 – onder 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) Verzoekt de Europese Commissie om 
van de toepassing van bestaande 
wetgeving een prioriteit te maken en is 
ingenomen met het feit dat de Commissie 
tegen een reeks lidstaten 
inbreukprocedures is gestart wegens het 
in gebreke blijven van de 
tenuitvoerlegging van het derde 
energiepakket.

Or. da

Amendement 295
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt de Commissie nauwlettend te 
controleren of de EU-wetgeving op 
energiegebied effectief ten uitvoer wordt 
gelegd, in het bijzonder de bepalingen die 
wezenlijke consumentenrechten in het 
leven roepen, alsook de bepalingen inzake 
systeembeheerders, nationale regelgevende 
autoriteiten en mededingingsregels, en 
maatregelen met het oog op terugdringing 
van ongeplande elektriciteitsstromen ('loop 
flows'), die de zekerheid van het 
energiesysteem ondermijnen en daarmee 
de interne energiemarkt sterk onder druk 
zetten; vraagt de Commissie maatregelen te 
treffen die het meest geschikt zijn om 
voortdurende niet-naleving van relevante 
EU-wetgeving aan te pakken;

20. vraagt de Commissie nauwlettend te 
controleren of de EU-wetgeving op 
energiegebied effectief ten uitvoer wordt 
gelegd, in het bijzonder de bepalingen die 
wezenlijke consumentenrechten in het 
leven roepen, alsook de bepalingen inzake 
systeembeheerders, nationale regelgevende 
autoriteiten en mededingingsregels onder 
meer met betrekking tot staatssteun, en 
maatregelen met het oog op terugdringing 
van ongeplande elektriciteitsstromen ('loop 
flows'), die de zekerheid van het 
energiesysteem ondermijnen en daarmee 
de interne energiemarkt sterk onder druk 
zetten; pleit wat dit betreft voor toepassing 
van op vermogensstromen gebaseerde 
methoden voor capaciteitstoewijzing in de 
desbetreffende regio als hoofdremedie, 
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naast netverzwaring; vraagt de Commissie 
maatregelen te treffen die het meest 
geschikt zijn om voortdurende niet-
naleving van relevante EU-wetgeving aan 
te pakken; 

Or. en

Amendement 296
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt de Commissie nauwlettend te 
controleren of de EU-wetgeving op 
energiegebied effectief ten uitvoer wordt 
gelegd, in het bijzonder de bepalingen die 
wezenlijke consumentenrechten in het 
leven roepen, alsook de bepalingen inzake 
systeembeheerders, nationale regelgevende 
autoriteiten en mededingingsregels, en 
maatregelen met het oog op terugdringing 
van ongeplande elektriciteitsstromen ('loop 
flows'), die de zekerheid van het 
energiesysteem ondermijnen en daarmee 
de interne energiemarkt sterk onder druk 
zetten; vraagt de Commissie maatregelen te 
treffen die het meest geschikt zijn om 
voortdurende niet-naleving van relevante 
EU-wetgeving aan te pakken;

20. vraagt de Commissie nauwlettend te 
controleren of de EU-wetgeving op 
energiegebied effectief ten uitvoer wordt 
gelegd, in het bijzonder de bepalingen die 
wezenlijke consumentenrechten in het 
leven roepen, alsook de bepalingen inzake 
systeembeheerders, nationale regelgevende 
autoriteiten en mededingingsregels, en 
maatregelen met het oog op terugdringing 
van ongeplande elektriciteitsstromen ('loop 
flows') en marktbarrières die daardoor 
ontstaan, die de zekerheid van het 
energiesysteem en daarmee de interne 
energiemarkt ondermijnen; vraagt de 
Commissie maatregelen te treffen die het 
meest geschikt zijn om voortdurende niet-
naleving van relevante EU-wetgeving aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 297
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt de Commissie nauwlettend te 
controleren of de EU-wetgeving op 
energiegebied effectief ten uitvoer wordt 
gelegd, in het bijzonder de bepalingen die 
wezenlijke consumentenrechten in het 
leven roepen, alsook de bepalingen inzake 
systeembeheerders, nationale regelgevende 
autoriteiten en mededingingsregels, en 
maatregelen met het oog op terugdringing 
van ongeplande elektriciteitsstromen ('loop 
flows'), die de zekerheid van het 
energiesysteem ondermijnen en daarmee 
de interne energiemarkt sterk onder druk 
zetten; vraagt de Commissie maatregelen te 
treffen die het meest geschikt zijn om 
voortdurende niet-naleving van relevante 
EU-wetgeving aan te pakken;

20. vraagt de Commissie nauwlettend te 
controleren of de EU-wetgeving op 
energiegebied effectief ten uitvoer wordt 
gelegd, in het bijzonder de bepalingen die 
wezenlijke consumentenrechten in het 
leven roepen, alsook de bepalingen inzake 
systeembeheerders, nationale regelgevende 
autoriteiten en mededingingsregels, en 
maatregelen met het oog op terugdringing 
van ongeplande elektriciteitsstromen ('loop 
flows'), die de zekerheid van het 
energiesysteem ondermijnen en daarmee 
de interne energiemarkt sterk, maar 
beheersbaar, onder druk zetten; voegt 
hieraan toe dat dit laatste kan worden 
toegeschreven aan ontbrekende 
faciliteiten voor energieopslag en 
ontoereikende netcapaciteit; vraagt de 
Commissie maatregelen te treffen die het 
meest geschikt zijn om voortdurende niet-
naleving van relevante EU-wetgeving aan 
te pakken;

Or. de

Amendement 298
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt de Commissie nauwlettend te 
controleren of de EU-wetgeving op 
energiegebied effectief ten uitvoer wordt 
gelegd, in het bijzonder de bepalingen die 
wezenlijke consumentenrechten in het 
leven roepen, alsook de bepalingen inzake 
systeembeheerders, nationale regelgevende 
autoriteiten en mededingingsregels, en 
maatregelen met het oog op terugdringing 
van ongeplande elektriciteitsstromen ('loop 

20. vraagt de Commissie nauwlettend te 
controleren of de EU-wetgeving op 
energiegebied effectief ten uitvoer wordt 
gelegd, in het bijzonder de bepalingen die 
wezenlijke consumentenrechten in het 
leven roepen, alsook de bepalingen inzake 
systeembeheerders, nationale regelgevende 
autoriteiten en mededingingsregels, en 
maatregelen met het oog op terugdringing 
van ongeplande elektriciteitsstromen ('loop 
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flows'), die de zekerheid van het 
energiesysteem ondermijnen en daarmee 
de interne energiemarkt sterk onder druk 
zetten; vraagt de Commissie maatregelen te 
treffen die het meest geschikt zijn om 
voortdurende niet-naleving van relevante 
EU-wetgeving aan te pakken;

flows') (met name middels een 
harmonieuzere planning voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie), 
die de zekerheid van het energiesysteem 
ondermijnen en daarmee de interne 
energiemarkt sterk onder druk zetten; 
vraagt de Commissie maatregelen te treffen 
die het meest geschikt zijn om 
voortdurende niet-naleving van relevante 
EU-wetgeving aan te pakken;

Or. fr

Amendement 299
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. vraagt de Commissie nauwlettend te 
controleren of de EU-wetgeving op 
energiegebied effectief ten uitvoer wordt 
gelegd, in het bijzonder de bepalingen die 
wezenlijke consumentenrechten in het 
leven roepen, alsook de bepalingen inzake 
systeembeheerders, nationale regelgevende 
autoriteiten en mededingingsregels, en 
maatregelen met het oog op terugdringing 
van ongeplande elektriciteitsstromen ('loop 
flows'), die de zekerheid van het 
energiesysteem ondermijnen en daarmee 
de interne energiemarkt sterk onder druk 
zetten; vraagt de Commissie maatregelen te 
treffen die het meest geschikt zijn om 
voortdurende niet-naleving van relevante 
EU-wetgeving aan te pakken;

20. vraagt de Commissie nauwlettend te 
controleren of de EU-wetgeving op 
energiegebied effectief ten uitvoer wordt 
gelegd, in het bijzonder de bepalingen die 
wezenlijke consumentenrechten in het 
leven roepen, alsook de bepalingen inzake 
systeembeheerders, nationale regelgevende 
autoriteiten en mededingingsregels, en 
maatregelen met het oog op terugdringing 
van ongeplande elektriciteitsstromen ('loop 
flows') op de interne elektriciteitsmarkt
die de zekerheid van het energiesysteem 
ondermijnen en daarmee de interne 
energiemarkt sterk onder druk zetten; 
vraagt de Commissie maatregelen te treffen 
die het meest geschikt zijn om 
voortdurende niet-naleving van relevante 
EU-wetgeving aan te pakken;

Or. en

Amendement 300
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. merkt op dat alle 
stroomonderbrekingen tot nog toe het 
gevolg waren van operationele fouten en 
niet van een gebrek aan capaciteit; 
onderkent dat als gevolg van de 
economische recessie, hoge 
aardgasprijzen en het stijgende aandeel 
fluctuerende hernieuwbare 
elektriciteitsbronnen, investeerders in de 
Europese Unie met grote onzekerheid te 
kampen hebben bij de ontwikkeling van 
flexibele 
elektriciteitsopwekkingscapaciteit;  
verzoekt de Commissie om op basis van 
een geharmoniseerde methodologie een 
integrale analyse te maken van de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en om aan te 
geven hoe de flexibiliteit kan worden 
vergroot en tegelijkertijd de 
voorzieningszekerheid worden 
gewaarborgd; 

Or. en

Amendement 301
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie en lidstaten 
om gezamenlijk een inventarisatie te 
maken van de investeringen die nodig zijn 
om de energiesector koolstofvrij te maken 
en een EU-strategie te ontwikkelen die 
voorrang geeft aan energie-efficiëntie, 
kostenefficiënte integratie van 
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hernieuwbare energiebronnen en aan 
integratie van markten;

Or. en

Amendement 302
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) vraagt dat de begrotingsautoriteit het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) de nodige 
financiële middelen verleent voor de 
uitvoering van zijn taken en de 
verwezenlijking van de doelstellingen die 
zijn vastgelegd in de verordening 
betreffende de integriteit, transparantie en 
efficiëntie van de groothandelsmarkt voor 
energie; merkt op dat dit noodzakelijk is 
voor de voltooiing tegen 2014 van een 
geïntegreerde en transparante interne 
markt voor elektriciteit en gas.

Or. en

Amendement 303
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
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Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, zoals 
op het gebied van vloeibaar aardgas en 
opslaginfrastructuur of projecten voor 
energieopslag via een gasverbinding, die 
cruciaal zijn voor een goed geïntegreerde 
en goed functionerende energiemarkt;

Or. fr

Amendement 304
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
gas en grensoverschrijdende 
interconnectoren, LNG en 
opslaginfrastructuur, die cruciaal zijn voor 
een goed geïntegreerde en goed 
functionerende energiemarkt en verzoekt 
de EU te overwegen om strategische 
externe infrastructuurprojecten als 
Nabucco rechtstreekse 
gemeenschappelijke EU-financiering te 
verstrekken;

Or. en



PE510.735v01-00 52/138 AM\935846NL.doc

NL

Amendement 305
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; wijst erop dat daarbij een 
geïntegreerde aanpak met betrokkenheid 
van de elektriciteitsdistributiebedrijven 
moet worden bevorderd; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

Or. de

Amendement 306
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
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tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
gas en grensoverschrijdende 
interconnectoren, vloeibaar aardgas en 
opslaginfrastructuur alsook slimme 
transmissie- en distributienetten, die 
cruciaal zijn voor een goed geïntegreerde 
en goed functionerende energiemarkt;

Or. en

Amendement 307
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
gas en grensoverschrijdende 
interconnectoren, vloeibaar aardgas en 
opslaginfrastructuur, met inbegrip van 
terugstroommechanismen, die cruciaal 
zijn voor een goed geïntegreerde en goed 
functionerende energiemarkt;

Or. en

Amendement 308
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt, die na 2015 geen "energie-
eilanden" meer mag omvatten;

Or. lt

Amendement 309
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat de 
infrastructuur zo goed mogelijk wordt 
benut, het systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
gas en grensoverschrijdende 
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die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

interconnectoren, vloeibaar aardgas en 
opslaginfrastructuur, die cruciaal zijn voor 
een goed geïntegreerde en goed 
functionerende energiemarkt;

Or. en

Amendement 310
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie, versnelde 
vergunningverlening en tenuitvoerlegging 
van projecten van gemeenschappelijk 
Europees belang, in het bijzonder op het 
gebied van elektriciteit en gas en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

Or. en

Amendement 311
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
gas en grensoverschrijdende 
interconnectoren en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 
energiemarkt;

Or. en

Amendement 312
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, 
vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, 
die cruciaal zijn voor een goed 
geïntegreerde en goed functionerende 

21. verlangt dat de Commissie en de 
lidstaten infrastructuurprojecten beter 
coördineren en daarbij garanderen dat het 
systeem in de hele EU onderling 
verbonden is en dat kostenefficiënt te werk 
wordt gegaan; vraagt daartoe de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
snelle beoordeling, selectie en 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het 
bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
gas en gekoppelde grensoverschrijdende 
interconnectoren, vloeibaar aardgas en 
opslaginfrastructuur, die cruciaal zijn voor 
een goed geïntegreerde en goed 
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energiemarkt; functionerende energiemarkt;

Or. en

Amendement 313
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat de beperkte 
financiering krachtens de Connecting 
Europe-faciliteit en de richtsnoeren voor 
trans-Europese energie-infrastructuur 
wijs moeten worden ingezet, uitgaande 
van de Europese interne markt als één 
enkele entiteit; is dan ook van mening dat 
de Commissie bij haar werkzaamheden 
prioriteit moet geven aan 
financieringsopties voor gebieden in de 
interne markt waar zelfs de meest basale 
infrastructuur, interconnectoren in het 
bijzonder, ontbreekt;

Or. en

Amendement 314
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat wanneer 
vergunningprocedures in de lidstaten 
worden gestroomlijnd de ontwikkeling 
van infrastructuurnetwerken wordt 
versneld en investeringen gestimuleerd; 
benadrukt dat wat dit betreft een 
belangrijke rol is weggelegd voor lokale 
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en regionale autoriteiten, en wel in de 
vorm van vereenvoudiging van hun 
ruimtelijkeordeningsprocedures en 
integratie van de energie-infrastructuur 
in hun plaatselijke en regionale 
ruimtelijke ordening;  

Or. en

Amendement 315
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. spoort de Europese Commissie en 
de lidstaten aan om een doeltreffend 
congestiebeheersysteem in het leven te 
roepen en zo te zorgen voor een 
doeltreffender gebruik van de bestaande 
gas- en elektriciteitstransmissiecapaciteit 
en tegelijkertijd de kosten van de 
uitgebreide netwerkeigenschappen te 
verlagen en te zorgen voor een betere 
aansluiting van op hernieuwbare energie 
gebaseerde productiemiddelen op het 
elektriciteitsnet;

Or. en

Amendement 316
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om
de kansen die de "Connecting Europe"-
faciliteit biedt ten volle te benutten en 
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daarbij de richtsnoeren voor trans-
Europese energie-infrastructuur in 
aanmerking te nemen om de 
energiezekerheid van de Europese Unie te 
bevorderen en de 
energievoorzieningsbronnen en -
netwerken van de Europese Unie te 
diversifiëren;

Or. ro

Amendement 317
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om voldoende financiële 
middelen vrij te maken voor de 
ontwikkeling van een passend 
wetgevingsklimaat en de cofinanciering 
van bepaalde infrastructuurprojecten die 
commercieel niet aantrekkelijk zijn;

Or. sl

Amendement 318
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. verzoekt de Commissie om 
grensoverschrijdende en regionaal 
geïntegreerde day-ahead-, intraday- en 
balanceringsmarkten in het leven te 
roepen teneinde de flexibiliteit van het 
systeem te vergroten en te zorgen voor 



PE510.735v01-00 60/138 AM\935846NL.doc

NL

grootschalige integratie van elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen alsook 
teneinde de deelname van vraagrespons-
hulpbronnen naast die van opwekking te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 319
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten de 
groothandelsprijzen voor energie niet op 
nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien 
dergelijke maatregelen een serieuze 
bedreiging vormen voor toekomstige 
investeringen in infrastructuur;

Schrappen

Or. fr

Amendement 320
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten de 
groothandelsprijzen voor energie niet op 
nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien 
dergelijke maatregelen een serieuze 
bedreiging vormen voor toekomstige 
investeringen in infrastructuur;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 321
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten de 
groothandelsprijzen voor energie niet op 
nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien 
dergelijke maatregelen een serieuze 
bedreiging vormen voor toekomstige
investeringen in infrastructuur;

22. verzoekt de lidstaten de 
detailhandelsprijzen niet op nationaal 
niveau te reguleren omdat wanneer de 
gereguleerde prijzen lager zijn dan de 
marktprijs of de kosten, dit de 
ontwikkeling van de markt kan 
belemmeren, de mededinging kan 
verstoren, investeerders hierdoor 
misleidende signalen krijgen en de 
toekomstige ontwikkeling van de 
infrastructuur hierdoor op het spel kan 
komen te staan; benadrukt dat ingeval 
van specifieke gronden voor handhaving 
van een zekere vorm van gereguleerde 
prijzen, die gronden als onderdeel van de 
overgang naar een markt met volledige 
vrije mededinging duidelijk moeten zijn 
afgebakend, transparant moeten zijn, 
niet-discriminerend en verifieerbaar 
alsook zorgen voor gelijke toegang voor 
alle consumenten; 

Or. en

Amendement 322
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten de 
groothandelsprijzen voor energie niet op 
nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien 

22. verzoekt de lidstaten de regulering van 
de detailhandelsprijzen voor energie op 
nationaal niveau zo spoedig mogelijk te 
staken, waarbij het evenwel belangrijk is 
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dergelijke maatregelen een serieuze 
bedreiging vormen voor toekomstige 
investeringen in infrastructuur;

dat de lidstaten vooralsnog de 
mogelijkheid krijgen de prijzen voor 
huishoudelijk gebruik en kleine en 
middelgrote ondernemingen te reguleren, 
en wel omdat zij doorlopend moeten 
kunnen bepalen wat voor een rendement 
billijk en redelijk is om zo te voorkomen 
dat de consument wordt uitgebuit;

Or. en

Amendement 323
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten de 
groothandelsprijzen voor energie niet op 
nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien 
dergelijke maatregelen een serieuze 
bedreiging vormen voor toekomstige 
investeringen in infrastructuur;

22. merkt op dat de interne energiemarkt 
nog altijd niet doeltreffend werkt en er 
qua gemiddelde groothandelsprijzen grote 
verschillen bestaan tussen de lidstaten; 
spoort de lidstaten aan om zodra de 
interne energiemarkt volwaardig 
functioneert en de nationale prijzen meer 
convergeren, de middels overheids- en 
kruissubsidies op nationaal niveau 
gereguleerde detailhandelsprijzen voor 
energie geleidelijk af te schaffen;

Or. en

Amendement 324
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten de 22. verzoekt de lidstaten geen 
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groothandelsprijzen voor energie niet op 
nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien 
dergelijke maatregelen een serieuze 
bedreiging vormen voor toekomstige 
investeringen in infrastructuur;

prijsplafonds of gereguleerde prijzen te 
hanteren, noch andere maatregelen ter 
regulering van de energieprijzen op 
nationaal niveau, aangezien dergelijke 
maatregelen een serieuze bedreiging 
vormen voor toekomstige investeringen in 
capaciteit en infrastructuur;

Or. en

Amendement 325
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten de 
groothandelsprijzen voor energie niet op 
nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien 
dergelijke maatregelen een serieuze 
bedreiging vormen voor toekomstige 
investeringen in infrastructuur;

22. verzoekt de lidstaten de regulering van 
detailhandelsprijzen voor energie op 
nationaal niveau door middel van 
overheidssubsidies geleidelijk af te
schaffen, aangezien dergelijke maatregelen 
toekomstige investeringen in infrastructuur 
kunnen verstoren; hierbij dient evenwel 
rekening te worden gehouden met de 
legitieme belangen van kwetsbare 
consumenten die niet altijd in staat zijn 
profijt te trekken van ware mededinging 
op de energiemarkt;

Or. en

Amendement 326
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten de 
groothandelsprijzen voor energie niet op 

22. verzoekt de lidstaten de 
detailhandelsprijzen voor energie niet op 
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nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien
dergelijke maatregelen een serieuze 
bedreiging vormen voor toekomstige 
investeringen in infrastructuur;

nationaal niveau te reguleren, aangezien de 
mededinging hierdoor kan worden 
verstoord, investeerders hierdoor 
misleidende signalen kunnen ontvangen, 
er hierdoor tariefverliezen kunnen 
worden geleden en toekomstige 
investeringen in infrastructuur en efficiënt 
energiegebruik hierdoor ernstig kunnen 
worden bedreigd;

Or. en

Amendement 327
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten de 
groothandelsprijzen voor energie niet op 
nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien 
dergelijke maatregelen een serieuze 
bedreiging vormen voor toekomstige 
investeringen in infrastructuur;

22. verzoekt de lidstaten de noodzaak tot 
handhaving van de regulering van de 
detailhandelsprijzen voor energie op 
nationaal niveau te heroverwegen, 
aangezien dergelijke maatregelen een 
serieuze bedreiging kunnen vormen voor 
toekomstige investeringen in 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 328
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten de 
groothandelsprijzen voor energie niet op 
nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien 

22. verzoekt de lidstaten de 
groothandelsprijzen voor energie niet op 
nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien 
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dergelijke maatregelen een serieuze 
bedreiging vormen voor toekomstige 
investeringen in infrastructuur;

dergelijke maatregelen de prijssignalen 
verstoren, een serieuze bedreiging vormen 
voor toekomstige investeringen in 
infrastructuur en een negatief effect 
hebben op de vrije concurrentie;

Or. de

Amendement 329
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten de 
groothandelsprijzen voor energie niet op 
nationaal niveau te reguleren door middel 
van overheidssubsidies, aangezien 
dergelijke maatregelen een serieuze 
bedreiging vormen voor toekomstige 
investeringen in infrastructuur;

22. verzoekt de lidstaten de 
detailhandelsprijzen voor energie niet 
middels overheidsinterventies op nationaal 
niveau te reguleren, aangezien dergelijke 
maatregelen een serieuze bedreiging 
vormen voor toekomstige investeringen in 
de energiesector;

Or. en

Amendement 330
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ermee ingenomen dat de Commissie 
vastbesloten is de regels op het gebied van 
kartelvorming en staatsteun toe te passen 
en daarmee een gelijk speelveld te creëren 
dat voor alle marktdeelnemers onder 
dezelfde voorwaarden toegankelijk is;

23. is ermee ingenomen dat de Commissie 
vastbesloten is de regels op het gebied van 
kartelvorming en staatsteun toe te passen 
en daarmee een gelijk speelveld te creëren 
dat voor alle marktdeelnemers onder 
dezelfde voorwaarden toegankelijk is; is 
ingenomen met de door de Commissie 
aangekondigde richtsnoeren inzake beste 
praktijken en ervaringen met 
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steunmaatregelen voor hernieuwbare 
energie, alsook met het feit dat de 
lidstaten daardoor niet worden 
gedwongen abrupte wijzigingen aan te 
brengen in steunmaatregelen die de markt 
zouden destabiliseren en de kosten 
verhogen; merkt op dat de 
steunmechanismen doorlopend moeten 
worden aangepast aan de stijgende 
penetratiegraad en de dalende 
productiekosten;

Or. en

Amendement 331
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ermee ingenomen dat de Commissie 
vastbesloten is de regels op het gebied van 
kartelvorming en staatsteun toe te passen 
en daarmee een gelijk speelveld te creëren 
dat voor alle marktdeelnemers onder 
dezelfde voorwaarden toegankelijk is;

23. is ermee ingenomen dat de Commissie 
vastbesloten is de regels op het gebied van 
kartelvorming en staatsteun toe te passen 
en daarmee een gelijk speelveld te creëren 
dat voor alle marktdeelnemers onder 
dezelfde voorwaarden toegankelijk is; is 
wat dit betreft ingenomen met het 
onderzoek van de Commissie naar 
maatregelen van Gazprom in Midden-
Europa en elders die mogelijk strijdig zijn 
met de mededingingsregels;

Or. en

Amendement 332
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. is ermee ingenomen dat de Commissie 
vastbesloten is de regels op het gebied van 
kartelvorming en staatsteun toe te passen 
en daarmee een gelijk speelveld te creëren 
dat voor alle marktdeelnemers onder 
dezelfde voorwaarden toegankelijk is;

23. is ermee ingenomen dat de Commissie 
vastbesloten is de regels op het gebied van 
kartelvorming en staatsteun toe te passen 
en daarmee een gelijk speelveld te creëren 
dat voor alle marktdeelnemers onder 
dezelfde voorwaarden toegankelijk is en de 
consument te beschermen; verzoekt de 
Commissie richtsnoeren uit te vaardigen 
ten aanzien van de manier waarop kan 
worden vastgesteld of er al dan niet 
sprake is van misbruik van een dominante 
positie op de kleinhandelsmarkten voor 
gas en elektriciteit;  

Or. en

Amendement 333
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ermee ingenomen dat de Commissie 
vastbesloten is de regels op het gebied van 
kartelvorming en staatsteun toe te passen 
en daarmee een gelijk speelveld te creëren 
dat voor alle marktdeelnemers onder 
dezelfde voorwaarden toegankelijk is;

23. is ermee ingenomen dat de Commissie 
vastbesloten is de regels op het gebied van 
kartelvorming en staatsteun op alle 
ondernemingen in de energiesector die op 
het grondgebied van de Europese Unie 
actief zijn alsook alle 
dochterondernemingen daarvan toe te 
passen, teneinde een gelijk speelveld te 
creëren dat voor alle marktdeelnemers 
onder dezelfde voorwaarden toegankelijk 
is;

Or. en

Amendement 334
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ermee ingenomen dat de Commissie 
vastbesloten is de regels op het gebied van 
kartelvorming en staatsteun toe te passen 
en daarmee een gelijk speelveld te creëren 
dat voor alle marktdeelnemers onder 
dezelfde voorwaarden toegankelijk is;

23. is ermee ingenomen dat de Commissie 
vastbesloten is de regels op het gebied van 
kartelvorming en staatsteun toe te passen 
en erop toe te zien dat marktdeelnemers 
uit derde landen op de energiemarkt die 
regels naleven en zo een gelijk speelveld te 
creëren dat voor alle marktdeelnemers 
onder dezelfde voorwaarden toegankelijk 
is;

Or. lt

Amendement 335
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst in dit verband op de noodzaak 
van een gelijk speelveld voor 
investeringen in energieopwekking, in het 
bijzonder door uit te gaan van een 
algemene “cradle-to-cradle”-aanpak met 
inbegrip van een allesomvattende 
aansprakelijkheidsregeling, 
verzekeringen, de kosten van 
afvalverwerking en andere milieukosten, 
alsook de verandering van 
productievestigingen in greenfields voor 
alle investeringen;

Or. en
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Amendement 336
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie de 
staatssteunregels voor nationale energie-
efficiëntiemaatregelen, alsook de 
energieprojecten met medefinanciering 
krachtens het cohesiebeleid te herzien, om 
ervoor te zorgen dat meer van dergelijke 
maatregelen in aanmerking komen voor 
staatssteun en zo meer projecten volledig 
kunnen worden afgerond; 

Or. en

Amendement 337
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is ingenomen met het feit dat de 
Europese Commissie een formeel 
onderzoek heeft ingesteld naar mogelijke 
verstoring van de mededinging door 
Gazprom in Midden- en Oost-Europa in 
strijd met de Europese antitrustwetgeving;

Or. en

Amendement 338
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. brengt in herinnering dat 
artikel 194 van het Verdrag van Lissabon 
stelt dat de EU het recht heeft om 
maatregelen te treffen op Europees 
niveau ter waarborging van de 
continuïteit van de energievoorziening; 

Or. en

Amendement 339
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. spoort de Commissie aan haar 
onderzoeksbevoegdheden op het vlak van 
staatssteun aan te wenden teneinde de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende 
infrastructuur te bevorderen; is van 
mening dat de Commissie haar 
goedkeuring voor nationale 
steunmechanismen (op het vlak van 
capaciteit of hernieuwbare bronnen) 
afhankelijk moet maken van toezeggingen 
van de lidstaten om nauw omschreven 
grensoverschrijdende infrastructuur te 
financieren en aan te leggen; is van 
mening dat dergelijke interconnectoren 
van cruciaal belang zijn ter vergroting 
van de mogelijkheid om in geval van nood 
of verstoring van de energiebalans
elektriciteit uit buurlanden te betrekken, 
alsook van cruciaal belang voor 
geleidelijke vermindering van de 
subsidies;

Or. en
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Amendement 340
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. steunt de inspanningen van de 
Commissie om overeenkomstig het 
actieplan geharmoniseerde codes en regels 
voor het net in te voeren en de stabiliteit 
van het wetgevingskader voor de interne 
energiemarkt te garanderen;

24. steunt de inspanningen van de 
Commissie om overeenkomstig het 
actieplan geharmoniseerde codes en regels 
voor het net in te voeren en de stabiliteit 
van het wetgevingskader voor de interne 
energiemarkt te garanderen; verzoekt de 
Commissie een snelle en doelgerichte 
tenuitvoerlegging te waarborgen; voegt 
hieraan toe dat in dit verband een sterkere 
verwevenheid noodzakelijk is met EU-
regelingen en gelijktijdig op nationaal 
niveau ontwikkelde regelingen;

Or. de

Amendement 341
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. steunt de inspanningen van de 
Commissie om overeenkomstig het 
actieplan geharmoniseerde codes en regels 
voor het net in te voeren en de stabiliteit 
van het wetgevingskader voor de interne 
energiemarkt te garanderen;

24. steunt de inspanningen van de 
Commissie om overeenkomstig het 
actieplan geharmoniseerde codes en regels 
voor het net in te voeren en de stabiliteit en 
een betere innovatievriendelijkheid van 
het wetgevingskader voor de interne 
energiemarkt te garanderen;

Or. en

Amendement 342
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. steunt de inspanningen van de 
Commissie om overeenkomstig het 
actieplan geharmoniseerde codes en regels 
voor het net in te voeren en de stabiliteit 
van het wetgevingskader voor de interne 
energiemarkt te garanderen;

24. steunt de op de gecoördineerde 
werkzaamheden van de ENTSO’s 
gebaseerde inspanningen van de 
Commissie om overeenkomstig het 
actieplan geharmoniseerde codes en regels 
voor het net in te voeren en de stabiliteit 
van het wetgevingskader voor de interne 
energiemarkt te garanderen;

Or. en

Amendement 343
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. steunt de inspanningen van de 
Commissie om overeenkomstig het 
actieplan geharmoniseerde codes en regels 
voor het net in te voeren en de stabiliteit 
van het wetgevingskader voor de interne 
energiemarkt te garanderen;

24. steunt de inspanningen van de 
Commissie en het ENTSB-E om 
overeenkomstig het actieplan 
geharmoniseerde codes en regels voor het 
net in te voeren en de stabiliteit van het 
wetgevingskader voor de interne 
energiemarkt te garanderen;

Or. fr

Amendement 344
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is een groot voorstander van de door 
de EU en nationale autoriteiten genomen 

Schrappen
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wetgevende maatregelen met het oog op 
aanmoediging, verbetering en 
vereenvoudiging van 
grensoverschrijdende handel in energie 
en op overbrugging van de kloof tussen 
energiesystemen in verschillende 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 345
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is een groot voorstander van de door de 
EU en nationale autoriteiten genomen 
wetgevende maatregelen met het oog op 
aanmoediging, verbetering en 
vereenvoudiging van 
grensoverschrijdende handel in energie 
en op overbrugging van de kloof tussen 
energiesystemen in verschillende 
lidstaten;

25. is een groot voorstander van de door 
ACER en nationale toezichthouders 
genomen wetgevende maatregelen ter
verbetering van de transparantie van de 
grensoverschrijdende energiehandel 
middels monitoring van 
groothandelstransacties en de opsporing 
van voorkennis en pogingen tot 
marktmanipulatie; wijst op het feit dat 
ACER en de nationale autoriteiten om 
deze activiteiten goed te kunnen 
uitvoeren, moeten worden uitgerust met 
voldoende personeel met de noodzakelijke 
kwalificaties, ervaring en expertise;

Or. en

Amendement 346
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. is een groot voorstander van de door de 
EU en nationale autoriteiten genomen 
wetgevende maatregelen met het oog op 
aanmoediging, verbetering en 
vereenvoudiging van grensoverschrijdende 
handel in energie en op overbrugging van 
de kloof tussen energiesystemen in 
verschillende lidstaten;

25. is een groot voorstander van de door de 
EU en nationale autoriteiten genomen 
wetgevende maatregelen met het oog op 
aanmoediging, verbetering en 
vereenvoudiging van grensoverschrijdende 
handel in energie en op overbrugging van 
de kloof tussen energiesystemen in 
verschillende lidstaten middels 
bevordering van een transparant gebruik 
van interconnectoren en nog 
verdergaande harmonisering van 
Europese TSB's en regulators;

Or. en

Amendement 347
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is een groot voorstander van de door de 
EU en nationale autoriteiten genomen 
wetgevende maatregelen met het oog op 
aanmoediging, verbetering en 
vereenvoudiging van grensoverschrijdende 
handel in energie en op overbrugging van 
de kloof tussen energiesystemen in 
verschillende lidstaten;

25. is een groot voorstander van de door de 
EU en nationale autoriteiten genomen 
wetgevende maatregelen met het oog op 
aanmoediging, verbetering en 
vereenvoudiging van grensoverschrijdende 
handel in energie - intra-day en day-
aheadmarkten incluis - en op 
overbrugging van de kloof tussen 
energiesystemen in verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 348
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25



AM\935846NL.doc 75/138 PE510.735v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

25. is een groot voorstander van de door de 
EU en nationale autoriteiten genomen 
wetgevende maatregelen met het oog op 
aanmoediging, verbetering en 
vereenvoudiging van grensoverschrijdende 
handel in energie en op overbrugging van 
de kloof tussen energiesystemen in 
verschillende lidstaten;

25. is een groot voorstander van de door 
nationale autoriteiten genomen wetgevende 
maatregelen met het oog op aanmoediging, 
verbetering en vereenvoudiging van 
grensoverschrijdende handel in energie en 
op overbrugging van de kloof tussen 
energiesystemen in verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 349
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. onderstreept dat het doel van 
versterkte samenwerking op energiegebied 
ook in het extern energiebeleid zijn beslag 
moet vinden, en dringt er bijgevolg op aan 
dat energieovereenkomsten met derde 
landen op Europese leest geschoeid 
worden en de doelstellingen van het 
Europees energiebeleid verankerd 
worden;

Or. de

Amendement 350
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van 

26. verzoekt de Commissie om alvorens de 
toereikendheid van de 
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nationale opwekkingscapaciteiten op korte 
en op lange termijn te onderzoeken, en 
verslag uit te brengen over de effecten van 
de nationale maatregelen ter beoordeling 
van capaciteit en ontwikkelingsplanning op 
de interne energiemarkt, en daarbij 
rekening te houden met de 
grensoverschrijdende aspecten van dit 
aanvullende, op de marktstructuur gerichte 
beleid;

elektriciteitsopwekking te onderzoeken 
eerst onderzoek in te stellen naar 
toereikendheid van de systemen van 
nationale opwekkingscapaciteiten op korte 
en op lange termijn, daarbij rekening 
houdend met alle mogelijke flexibele 
voorzieningen die bijdragen aan de 
toereikendheid van systemen, alsook om 
een EU-strategie te ontwikkelen en verslag 
uit te brengen over de effecten van de 
nationale maatregelen ter beoordeling van 
capaciteit en ontwikkelingsplanning op de 
interne energiemarkt, en daarbij rekening 
te houden met de grensoverschrijdende 
aspecten van dit aanvullende, op de 
marktstructuur gerichte beleid; pleit in dit 
verband voor verdere inspanningen om de 
toekomstige toepassing van 
flexibiliteitsbevorderende 
energieopslagtechnologieën en 
vraagbeheersing te stimuleren; 

Or. en

Amendement 351
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van 
nationale opwekkingscapaciteiten op korte 
en op lange termijn te onderzoeken, en 
verslag uit te brengen over de effecten van 
de nationale maatregelen ter beoordeling 
van capaciteit en ontwikkelingsplanning
op de interne energiemarkt, en daarbij 
rekening te houden met de 
grensoverschrijdende aspecten van dit 
aanvullende, op de marktstructuur gerichte 
beleid;

26. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de lidstaten de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van 
opwekkingscapaciteiten in de EU op korte 
en op lange termijn te onderzoeken, en 
verslag uit te brengen over problemen 
betreffende de toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking, mogelijke opties 
in termen van capaciteitmechanismen, 
met inbegrip van hun impact op de interne 
energiemarkt, en daarbij rekening te 
houden met zowel de gevolgen in termen 
van voorzieningszekerheid als de 
grensoverschrijdende aspecten van dit 
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aanvullende, op de marktstructuur gerichte 
beleid;

Or. en

Amendement 352
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van 
nationale opwekkingscapaciteiten op korte 
en op lange termijn te onderzoeken, en 
verslag uit te brengen over de effecten van 
de nationale maatregelen ter beoordeling
van capaciteit en ontwikkelingsplanning op 
de interne energiemarkt, en daarbij 
rekening te houden met de 
grensoverschrijdende aspecten van dit 
aanvullende, op de marktstructuur gerichte 
beleid;

26. verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van 
nationale opwekkingscapaciteiten op korte 
en op lange termijn te onderzoeken, 
daarbij ten volste rekening houdend met 
de potentiële bijdrage van niet-
opwekkingscapaciteit als vraagrespons, 
energieopslag en interconnectie, en 
verslag uit te brengen over de effecten van 
de nationale maatregelen ter beoordeling 
van capaciteit en ontwikkelingsplanning op 
de interne energiemarkt, en daarbij 
rekening te houden met de 
grensoverschrijdende aspecten van dit 
aanvullende, op de marktstructuur gerichte 
beleid;

Or. en

Amendement 353
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van 
nationale opwekkingscapaciteiten op korte 

26. verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van 
nationale opwekkingscapaciteiten op korte 
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en op lange termijn te onderzoeken, en 
verslag uit te brengen over de effecten van 
de nationale maatregelen ter beoordeling 
van capaciteit en ontwikkelingsplanning op 
de interne energiemarkt, en daarbij 
rekening te houden met de 
grensoverschrijdende aspecten van dit 
aanvullende, op de marktstructuur gerichte 
beleid;

en op lange termijn te onderzoeken, en 
verslag uit te brengen over de effecten van 
de nationale maatregelen ter beoordeling 
van capaciteit en ontwikkelingsplanning op 
de interne energiemarkt, en daarbij 
rekening te houden met de 
grensoverschrijdende aspecten van dit 
aanvullende, op de marktstructuur gerichte 
beleid en aanbevelingen te doen ten 
aanzien van de vraag hoe de EU de 
inspanningen op dit gebied kan 
ondersteunen en intensiveren;

Or. lt

Amendement 354
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van 
nationale opwekkingscapaciteiten op korte 
en op lange termijn te onderzoeken, en 
verslag uit te brengen over de effecten van 
de nationale maatregelen ter beoordeling 
van capaciteit en ontwikkelingsplanning op 
de interne energiemarkt, en daarbij 
rekening te houden met de 
grensoverschrijdende aspecten van dit 
aanvullende, op de marktstructuur gerichte 
beleid;

26. verzoekt de Commissie om voor wat de 
interne elektriciteitsmarkt betreft 
onderzoek in te stellen naar de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van 
nationale opwekkingscapaciteiten op korte 
en op lange termijn en verslag uit te 
brengen over de effecten van de nationale 
maatregelen ter beoordeling van capaciteit 
en ontwikkelingsplanning op de interne 
energiemarkt, en daarbij rekening te 
houden met de grensoverschrijdende 
aspecten van dit aanvullende, op de 
marktstructuur gerichte beleid;

Or. en

Amendement 355
Hannu Takkula
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van 
nationale opwekkingscapaciteiten op korte 
en op lange termijn te onderzoeken, en 
verslag uit te brengen over de effecten van 
de nationale maatregelen ter beoordeling 
van capaciteit en ontwikkelingsplanning op 
de interne energiemarkt, en daarbij 
rekening te houden met de 
grensoverschrijdende aspecten van dit 
aanvullende, op de marktstructuur gerichte 
beleid;

26. verzoekt de Commissie de 
doeltreffendheid en flexibiliteit van 
nationale opwekkingscapaciteiten op korte 
en op lange termijn te onderzoeken, en 
verslag uit te brengen over de effecten van 
de nationale maatregelen ter beoordeling 
van capaciteit en flexibiliteit en 
ontwikkelingsplanning op de interne 
energiemarkt, en daarbij rekening te 
houden met de grensoverschrijdende 
aspecten van dit aanvullende, op de 
marktstructuur gerichte beleid;

Or. en

Amendement 356
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van oordeel dat de EU en haar 
lidstaten een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben ten aanzien 
van de voorzieningszekerheid en het 
waarborgen van adequate 
productiemiddelen, bijvoorbeeld in de 
vorm van capaciteitsmechanismen die bij 
voorkeur uit technologisch, budgettair en 
concurrerend oogpunt neutraal zijn;

Or. fr

Amendement 357
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie



PE510.735v01-00 80/138 AM\935846NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis.verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar mogelijke toekomstige 
energiemarktconcepten die in 
tegenstelling tot de huidige nationale 
capaciteitsmechanismen investeerders in 
alle soorten energieopwekking niet-
discriminerende inkomstenstromen 
kunnen bieden en kunnen zorgen voor de 
meeste kostenefficiënte levering van 
flexibiliteitsdiensten in de energiesector;

Or. en

Amendement 358
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie en ENTSO-
E een samenhangende en 
geharmoniseerde methodologie voor de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking te ontwikkelen 
waarin tevens plaats is voor de positieve 
bijdragen van hernieuwbare 
energiebronnen en van variabele 
hernieuwbare bronnen in het bijzonder;

Or. en

Amendement 359
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. verzoekt de Commissie 
richtsnoeren te ontwerpen over de manier 
waarop lidstaten kunnen vaststellen welke 
behoefte er aan mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit bestaat en hoe 
deze mechanismen eruit zouden moeten 
zien teneinde verstoringen van de interne 
energiemarkt tot een minimum te 
beperken; is van mening dat dergelijke 
mechanismen onder meer omkeerbaar 
moeten zijn en dat voor toepassing 
daarvan eerst alle flexibele voorzieningen 
uitgeput moeten zijn;

Or. en

Amendement 360
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. verzoekt de Commissie 
richtsnoeren te ontwerpen voor het 
gebruik en de inzet van flexibele 
voorzieningen zoals vraagzijdebeheer, 
opslag en fysieke (al dan niet 
grensoverschrijdende) infrastructuren, 
opdat de lidstaten nationale strategieën 
kunnen opzetten en uitvoeren voor de 
inzet van flexibele voorzieningen op hun 
grondgebied;  

Or. en

Amendement 361
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. roept de Commissie op 
regelgeving tot stand te brengen ten 
behoeve van de verdere ontwikkeling van 
de markt voor systeemdiensten, waar alle 
energiebronnen deel aan kunnen hebben, 
hernieuwbare bronnen incluis;

Or. en

Amendement 362
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de betrokken belanghebbenden te zorgen 
voor stimulansen en regionale initiatieven 
en partnerschappen te ondersteunen,
waaronder de totstandbrenging van 
regionale uitwisseling van energie, centra 
voor handel in gas en mechanismen voor 
marktkoppeling;

27. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de betrokken belanghebbenden te zorgen 
voor stimulansen en regionale initiatieven 
en partnerschappen te ondersteunen ten 
behoeve van nauwere marktintegratie 
middels de totstandbrenging van regionale 
uitwisseling van energie, centra voor 
handel in gas, alsook geharmoniseerdere 
regels voor de handel in gas en 
mechanismen voor marktkoppeling;

Or. en

Amendement 363
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de betrokken belanghebbenden te zorgen 
voor stimulansen en regionale initiatieven 
en partnerschappen te ondersteunen, 
waaronder de totstandbrenging van 
regionale uitwisseling van energie, centra 
voor handel in gas en mechanismen voor 
marktkoppeling;

27. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de betrokken belanghebbenden te zorgen 
voor stimulansen en regionale initiatieven 
en partnerschappen te ondersteunen, 
waaronder de totstandbrenging van 
regionale uitwisseling van energie, centra 
voor handel in gas en mechanismen voor 
marktkoppeling op zowel korte als langere 
termijn, met inbegrip van toepassing van 
afdoende marktliquiditeit en -
transparantie;

Or. en

Amendement 364
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. spoort alle lidstaten alsook de 
Commissie aan regelgeving op te stellen 
ter beperking van langdurige 
gascontracten die gekoppeld zijn aan de 
olieprijs, dit ten gunste van contracten op 
basis van spotmarktprijzen of andere 
mechanismen waarmee contractuele 
prijzen altijd een weerspiegeling vormen 
van en aangepast zijn aan wijzigingen in 
vraag en aanbod op de interne markt; 

Or. en

Amendement 365
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. benadrukt dat 
internemarktmaatregelen diversificatie 
van energiebronnen - zowel van eigen 
grondgebied als van elders - moet 
bevorderen en niet vooral gericht moeten 
zijn op de verdere ontwikkeling of 
uitbreiding van bestaande routes en 
voorzieningsbronnen;

Or. en

Amendement 366
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie haar
instrumenten voor buitenlands beleid aan te 
wenden ter bevordering van de naleving 
van regels en normen van de interne 
energiemarkt in derde landen, in het 
bijzonder in de naburige landen van de 
EU; vraagt de Commissie om de kwestie 
van duidelijke regelgeving voor 
congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen op te lossen door middel 
van bilaterale dialogen met de betrokken 
derde landen; verlangt dat de Commissie er 
in het kader van haar betrekkingen met 
externe partners op toeziet dat EU-
bedrijven overal ter wereld op gelijke voet 
kunnen concurreren;

28. verzoekt de Commissie om in 
samenspraak met de EDEO instrumenten 
voor buitenlands beleid aan te wenden ter 
bevordering van de naleving van regels en 
normen van de interne energiemarkt in 
derde landen; is ervan overtuigd dat 
zonder volledige compatibiliteit met de 
interne markt en zonder dat de externe 
energietoevoer en de transitpartijen zich 
naar de kernbeginselen van de interne 
markt voegen - de beginselen van het 
derde energiepakket in het bijzonder, de 
interne energiemarkt onvoltooid blijft en 
de doeleinden ervan onhaalbaar; vraagt 
de Commissie om de kwestie van 
duidelijke regelgeving voor 
congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen op te lossen door middel 
van bilaterale dialogen met de betrokken 
derde landen; verlangt dat de Commissie er 
in het kader van haar betrekkingen met 
externe partners op toeziet dat EU-
bedrijven overal ter wereld op gelijke voet 
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kunnen concurreren;

Or. en

Amendement 367
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie haar 
instrumenten voor buitenlands beleid aan te 
wenden ter bevordering van de naleving 
van regels en normen van de interne 
energiemarkt in derde landen, in het 
bijzonder in de naburige landen van de EU; 
vraagt de Commissie om de kwestie van 
duidelijke regelgeving voor 
congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen op te lossen door middel 
van bilaterale dialogen met de betrokken 
derde landen; verlangt dat de Commissie er 
in het kader van haar betrekkingen met 
externe partners op toeziet dat EU-
bedrijven overal ter wereld op gelijke voet 
kunnen concurreren;

28. verzoekt de Commissie haar 
instrumenten voor buitenlands beleid aan te 
wenden ter bevordering van de naleving 
van regels en normen van de interne 
energiemarkt in derde landen, in het 
bijzonder in de naburige landen van de EU; 
vraagt de Commissie om de kwestie van 
duidelijke regelgeving voor 
congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen en de toegang van derden 
tot transmissienetten, op te lossen door 
middel van bilaterale dialogen met de 
betrokken derde landen; is buitengewoon 
sterk voorstander van maatregelen door 
de Commissie ter voorkoming van 
mededingingsverstorende praktijken door 
bedrijven uit derde landen die de 
mededinging kunnen schaden, tot hogere 
prijzen kunnen leiden of anderszins tot 
verslechtering van de 
voorzieningszekerheid; verlangt dat de 
Commissie er in het kader van haar 
betrekkingen met externe partners op 
toeziet dat EU-bedrijven overal ter wereld 
op gelijke voet kunnen concurreren;

Or. en

Amendement 368
Rachida Dati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie haar 
instrumenten voor buitenlands beleid aan te 
wenden ter bevordering van de naleving 
van regels en normen van de interne 
energiemarkt in derde landen, in het 
bijzonder in de naburige landen van de EU; 
vraagt de Commissie om de kwestie van 
duidelijke regelgeving voor 
congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen op te lossen door middel 
van bilaterale dialogen met de betrokken 
derde landen; verlangt dat de Commissie er 
in het kader van haar betrekkingen met 
externe partners op toeziet dat EU-
bedrijven overal ter wereld op gelijke voet 
kunnen concurreren;

28. verzoekt de Commissie haar 
instrumenten voor buitenlands beleid aan te 
wenden ter bevordering van de naleving 
van regels en normen van de interne 
energiemarkt in derde landen, in het 
bijzonder in de naburige landen van de EU; 
vraagt de Commissie om de kwestie van 
duidelijke regelgeving voor 
congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen op te lossen door middel 
van bilaterale dialogen met de betrokken 
derde landen; verlangt dat de Commissie er 
in het kader van haar betrekkingen met 
externe partners op toeziet dat EU-
bedrijven overal ter wereld op gelijke voet 
kunnen concurreren; vraagt de Commissie 
alle elementen bekend te maken die nog 
problemen meebrengen in het kader van 
de tenuitvoerlegging van het derde 
energiepakket, voorzien van duidelijke 
cijfers over hun gevolgen voor de prijzen 
voor de consument;

Or. fr

Amendement 369
Algirdas Saudargas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie haar 
instrumenten voor buitenlands beleid aan te 
wenden ter bevordering van de naleving 
van regels en normen van de interne 
energiemarkt in derde landen, in het 
bijzonder in de naburige landen van de EU; 
vraagt de Commissie om de kwestie van 
duidelijke regelgeving voor 

28. verzoekt de Commissie haar 
instrumenten voor buitenlands beleid aan te 
wenden ter bevordering van de naleving 
van regels en normen van de interne 
energiemarkt in derde landen, in het 
bijzonder in de naburige landen van de EU; 
vraagt de Commissie om de kwestie van 
duidelijke regelgeving voor 
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congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen op te lossen door middel 
van bilaterale dialogen met de betrokken 
derde landen; verlangt dat de Commissie er 
in het kader van haar betrekkingen met 
externe partners op toeziet dat EU-
bedrijven overal ter wereld op gelijke voet 
kunnen concurreren;

congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen op te lossen door middel 
van bilaterale dialogen met de betrokken 
derde landen; verlangt dat de Commissie er 
in het kader van haar betrekkingen met 
externe partners op toeziet dat EU-
bedrijven overal ter wereld op gelijke voet 
kunnen concurreren; dringt er bij de 
Commissie op aan de samenwerking met 
naburige landen op het gebied van 
nucleaire veiligheid op een hoger plan te 
brengen;

Or. en

Amendement 370
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie haar 
instrumenten voor buitenlands beleid aan te 
wenden ter bevordering van de naleving 
van regels en normen van de interne 
energiemarkt in derde landen, in het 
bijzonder in de naburige landen van de EU; 
vraagt de Commissie om de kwestie van 
duidelijke regelgeving voor 
congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen op te lossen door middel 
van bilaterale dialogen met de betrokken 
derde landen; verlangt dat de Commissie er 
in het kader van haar betrekkingen met 
externe partners op toeziet dat EU-
bedrijven overal ter wereld op gelijke voet 
kunnen concurreren;

28. verzoekt de Commissie haar 
instrumenten voor buitenlands beleid aan te 
wenden ter bevordering van de naleving 
van regels en normen van de interne 
energiemarkt en de noodzakelijke naleving 
van optimale veiligheidsnormen voor 
kernenergie in derde landen, in het 
bijzonder in de naburige landen van de EU; 
vraagt de Commissie om de kwestie van 
duidelijke regelgeving voor 
congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen op te lossen door middel 
van bilaterale dialogen met de betrokken 
derde landen; verlangt dat de Commissie er 
in het kader van haar betrekkingen met 
externe partners op toeziet dat EU-
bedrijven overal ter wereld op gelijke voet 
kunnen concurreren;

Or. lt
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Amendement 371
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie haar 
instrumenten voor buitenlands beleid aan te 
wenden ter bevordering van de naleving 
van regels en normen van de interne 
energiemarkt in derde landen, in het 
bijzonder in de naburige landen van de EU; 
vraagt de Commissie om de kwestie van 
duidelijke regelgeving voor 
congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen op te lossen door middel 
van bilaterale dialogen met de betrokken 
derde landen; verlangt dat de Commissie er 
in het kader van haar betrekkingen met 
externe partners op toeziet dat EU-
bedrijven overal ter wereld op gelijke voet 
kunnen concurreren;

28. verzoekt de Commissie haar
instrumenten voor buitenlands beleid aan te 
wenden ter bevordering van de naleving 
van regels en normen van de interne 
energiemarkt in derde landen, in het 
bijzonder in de naburige landen van de EU; 
vraagt de Commissie om de kwestie van 
duidelijke regelgeving voor 
congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gas- en elektriciteitsverbindingen op te 
lossen door middel van bilaterale dialogen 
met de betrokken derde landen; verlangt 
dat de Commissie er in het kader van haar 
betrekkingen met externe partners op 
toeziet dat EU-bedrijven overal ter wereld 
op gelijke voet kunnen concurreren;

Or. en

Amendement 372
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met het oog op de interne 
gasmarkt om alle gascontracten die 
gebaseerd zijn op verouderde 
prijsmechanismen - indexering met de 
olieprijs in het bijzonder - die de 
consumenten op hoge kosten drijven, te 
herzien en roept de Commissie op om 
bijstand te verlenen bij het onderzoek 
naar de mogelijkheid tot het 
heronderhandeling van deze contracten 



AM\935846NL.doc 89/138 PE510.735v01-00

NL

ook buiten momenten van verlenging om; 
wijst op de noodzaak van de ontwikkeling 
en ondersteuning van alle producten en 
mechanismen ten faveure van meer 
kortetermijnhandel in gas; benadrukt dat 
bovenstaande maatregelen cruciaal zijn 
om alle consumenten op de interne 
gasmarkt daadwerkelijk concurrerende 
gasprijzen te kunnen bieden;

Or. en

Amendement 373
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. moedigt de Commissie aan de 
achterliggende beginselen van het Besluit 
tot instelling van een mechanisme voor 
informatie-uitwisseling met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten 
volledig te omarmen en maatregelen te 
treffen die verder gaan dan het in dit 
Besluit uiteengezette minimum;  wil de 
lidstaten en het Europese bedrijfsleven 
sterk aanbevelen de Europese Commissie 
nog vóór afronding bij 
energieonderhandelingen te betrekken; 
verzoekt daarnaast om indiening van 
documenten bij de Commissie vóór of op 
het moment van ondertekening ervan en 
niet pas na ratificatie door de nationale 
parlementen; 

Or. en

Amendement 374
Lena Kolarska-Bobińska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. brengt bij de Commissie in 
herinnering dat de interne markt niet 
onafhankelijk is van de wereldmarkt;
verzoekt de Commissie om bij de planning 
van haar maatregelen voor de interne 
markt ten volste rekening te houden met 
de aanbevelingen van het Europees 
Parlement inzake de externe dimensie van 
het energiebeleid1; verzoekt de Commissie 
- de idee onderschrijvend dat wij 
uitsluitend met een volwaardig werkende 
interne markt wereldwijd met één stem 
kunnen spreken - om verdere initiatieven 
te ontplooien op het gebied van het 
externe energiebeleid; 
__________________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2012)0238.

Or. en

Amendement 375
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. is van mening dat de 
toekomstige vrijhandelsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Verenigde 
Staten tevens een hoofdstuk moet bevatten 
dat uitsluitend over energiekwesties gaat 
die mogelijk gevolgen hebben voor de 
interne markt, zoals bijvoorbeeld 
energiegroothandel, grondstoffenhandel, 
regels voor het maritiem vervoer van 
energie, emissiehandelssystemen, 
brandstofveiligheidsnormen, 
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boekhoudkundige praktijken, 
overheidssubsidies voor energie alsook de 
overdracht van het intellectueel eigendom 
in verband met energie-exploratie, -
productie, -transformatie en producten 
aan het einde van de levenscyclus; 

Or. en

Amendement 376
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quinquies. verzoekt de lidstaten en de 
commissie de politieke en financiële steun 
aan de energiegemeenschap te verhogen 
en verdere maatregelen te treffen ter 
ondersteuning van de uitbreiding van de 
regelgeving van de interne markt naar 
Zuidoost- en Oost-Europa;

Or. en

Amendement 377
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Ondertitel 4

Ontwerpresolutie Amendement

 De consument steunen De consument doeltreffend beschermen en
steunen

Or. en
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Amendement 378
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
betrokken belanghebbenden de kwaliteit en 
de beschikbaarheid van de aan 
consumenten verstrekte informatie te 
verbeteren, consumenten duidelijke en 
transparante factureringsmethoden te 
bieden en instrumenten voor 
prijsvergelijking te ontwikkelen, zodat 
consumenten optimaal geïnformeerd een 
keuze kunnen maken, en tevens te zorgen 
voor gebruiksvriendelijke mechanismen 
voor geschillen met leveranciers; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een informatieplatform 
voor consumentenrechten op te richten;

29. vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
betrokken belanghebbenden de kwaliteit en 
de beschikbaarheid van de aan 
consumenten verstrekte informatie te 
verbeteren, consumenten duidelijke en 
transparante factureringsmethoden te 
bieden en instrumenten voor 
prijsvergelijking te ontwikkelen, zodat 
consumenten optimaal geïnformeerd een 
keuze kunnen maken en hen bewust te 
maken van manieren waarop het verbruik 
in de hand kan worden gehouden, energie 
kan worden bespaard, efficiënter kan 
worden omgegaan met energie en er zelf 
op kleine schaal kan worden 
geproduceerd, en tevens te zorgen voor 
gebruiksvriendelijke mechanismen voor 
geschillen met leveranciers; is ingenomen 
met het voorstel van de Commissie om een 
informatieplatform voor 
consumentenrechten op te richten; 
adviseert de Commissie en de lidstaten om 
consumentenvriendelijke 
informatiecampagnes op te zetten met 
actieve deelname daaraan van plaatselijke 
en regionale overheden en de 
desbetreffende regionale 
maatschappelijke organisaties;

Or. en

Amendement 379
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
betrokken belanghebbenden de kwaliteit en 
de beschikbaarheid van de aan 
consumenten verstrekte informatie te 
verbeteren, consumenten duidelijke en 
transparante factureringsmethoden te 
bieden en instrumenten voor 
prijsvergelijking te ontwikkelen, zodat 
consumenten optimaal geïnformeerd een 
keuze kunnen maken, en tevens te zorgen 
voor gebruiksvriendelijke mechanismen 
voor geschillen met leveranciers; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een informatieplatform 
voor consumentenrechten op te richten;

29. vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
betrokken belanghebbenden de 
transparantie, kwaliteit en de 
beschikbaarheid van de aan consumenten 
verstrekte informatie te verbeteren, 
consumenten duidelijke en transparante 
factureringsmethoden te bieden en 
instrumenten voor prijsvergelijking te 
ontwikkelen, zodat consumenten optimaal 
geïnformeerd een keuze kunnen maken;
dringt er bij de lidstaten op aan om de met 
de richtlijn betreffende alternatieve 
geschillenbeslechting alsook de 
Verordening betreffende 
onlinebeslechting van 
consumentengeschillen geïntroduceerde 
maatregelen te gebruiken; is ingenomen 
met het voorstel van de Commissie om een 
informatieplatform voor 
consumentenrechten op te richten;

Or. en

Amendement 380
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
betrokken belanghebbenden de kwaliteit en 
de beschikbaarheid van de aan 
consumenten verstrekte informatie te 
verbeteren, consumenten duidelijke en 
transparante factureringsmethoden te 
bieden en instrumenten voor 
prijsvergelijking te ontwikkelen, zodat 
consumenten optimaal geïnformeerd een 
keuze kunnen maken, en tevens te zorgen 
voor gebruiksvriendelijke mechanismen 
voor geschillen met leveranciers; is 

29. vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
betrokken belanghebbenden de kwaliteit en 
de beschikbaarheid van de aan 
consumenten verstrekte informatie te 
verbeteren, consumenten duidelijke en 
transparante factureringsmethoden te 
bieden en facturering op geregelde 
tijdstippen mogelijk te maken, en
instrumenten voor prijsvergelijking te 
ontwikkelen, zodat consumenten optimaal 
geïnformeerd een keuze kunnen maken, en 
tevens te zorgen voor gebruiksvriendelijke 
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ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een informatieplatform 
voor consumentenrechten op te richten;

mechanismen voor geschillen met 
leveranciers; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de verandering van 
energieleverancier voor consumenten zo 
eenvoudig mogelijk te maken; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een informatieplatform 
voor consumentenrechten op te richten;

Or. nl

Amendement 381
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
betrokken belanghebbenden de kwaliteit en 
de beschikbaarheid van de aan 
consumenten verstrekte informatie te 
verbeteren, consumenten duidelijke en 
transparante factureringsmethoden te 
bieden en instrumenten voor 
prijsvergelijking te ontwikkelen, zodat 
consumenten optimaal geïnformeerd een 
keuze kunnen maken, en tevens te zorgen 
voor gebruiksvriendelijke mechanismen 
voor geschillen met leveranciers; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een informatieplatform 
voor consumentenrechten op te richten;

29. vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
betrokken belanghebbenden de kwaliteit en 
de beschikbaarheid van de aan 
consumenten verstrekte informatie te 
verbeteren, consumenten duidelijke en 
transparante factureringsmethoden te 
bieden en instrumenten voor 
prijsvergelijking te ontwikkelen, zodat 
consumenten optimaal geïnformeerd een 
keuze kunnen maken, en tevens te zorgen 
voor zowel doeltreffende 
klachtenbehandelingsprocedures als 
onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsmechanismen; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een informatieplatform 
voor consumentenrechten op te richten;

Or. en

Amendement 382
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30
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Ontwerpresolutie Amendement

30. moedigt de lidstaten en de Commissie 
aan een omvattende strategie te 
ontwikkelen die erop gericht is 
consumenten en prosumenten actief te 
laten deelnemen aan de energiemarkt, 
onder meer door hen via bestaande 
wetgeving bij de markt te betrekken en 
door de relevante bepalingen van de 
energie-efficiëntierichtlijn ten uitvoer te 
leggen;

30. moedigt de lidstaten en de Commissie 
aan een omvattende strategie te 
ontwikkelen die erop gericht is 
consumenten en prosumenten actief te 
laten deelnemen aan de energiemarkt, 
onder meer door hen via bestaande 
wetgeving bij de markt te betrekken en 
door de relevante bepalingen van de 
energie-efficiëntierichtlijn ten uitvoer te 
leggen; moedigt aan tot het regelmatig 
aanpassen van het prijssignaal voor 
gebruik van de netwerken om bestaande 
en tevens toekomstige gebruikers op 
passende wijze te sturen en zo meer 
samenhang in de ontwikkeling van 
netwerken en individuele besluiten te 
brengen;

Or. fr

Amendement 383
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. vraagt de Commissie nauwere 
samenwerking tussen de energie- en de 
ICT-sector te bevorderen en bestaande 
instrumenten voor financiering van 
energiegerelateerde innovaties te herzien, 
zodat alle consumenten daar profijt van 
hebben en de gebruiksvriendelijke 
invoering van slimme netwerken 
gemakkelijker verloopt;

31. vraagt de Commissie nauwere 
samenwerking tussen de energie- en de 
ICT-sector te bevorderen en bestaande 
instrumenten voor financiering van 
energiegerelateerde innovaties te herzien, 
zodat alle consumenten daar profijt van 
hebben en de gebruiksvriendelijke 
invoering van slimme netwerken 
gemakkelijker verloopt; vraagt de 
Commissie en de lidstaten de juiste 
hefboommechanismen in werking te 
stellen om het particuliere bedrijfsleven 
aan te trekken voor de financiering van 
infrastructuur voor de slimme netwerken 
van morgen;
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Or. fr

Amendement 384
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. vraagt de Commissie nauwere 
samenwerking tussen de energie- en de 
ICT-sector te bevorderen en bestaande 
instrumenten voor financiering van 
energiegerelateerde innovaties te herzien, 
zodat alle consumenten daar profijt van 
hebben en de gebruiksvriendelijke 
invoering van slimme netwerken 
gemakkelijker verloopt;

31. vraagt de Commissie nauwere 
samenwerking tussen de energie- en de 
ICT-sector te bevorderen en bestaande 
instrumenten voor financiering van 
energiegerelateerde innovaties te herzien, 
zodat alle consumenten daar profijt van 
hebben en de gebruiksvriendelijke 
invoering van slimme netwerken 
gemakkelijker verloopt; pleit voor 
samenwerking bij de ontwikkeling van 
slimme netwerken op Europees, nationaal 
en regionaal niveau alsook voor de 
ontwikkeling van Europese normen voor 
slimme netwerken;

Or. en

Amendement 385
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. vraagt de Commissie nauwere 
samenwerking tussen de energie- en de 
ICT-sector te bevorderen en bestaande 
instrumenten voor financiering van
energiegerelateerde innovaties te herzien, 
zodat alle consumenten daar profijt van 
hebben en de gebruiksvriendelijke 
invoering van slimme netwerken 

31. vraagt de Commissie nauwere 
samenwerking tussen de energie- en de 
ICT-sector te bevorderen en bestaande 
regelgevingskaders te herzien teneinde 
energiegerelateerde innovaties te 
bevorderen, zodat alle consumenten daar 
profijt van hebben en de 
gebruiksvriendelijke, veilige en 
betrouwbare invoering van slimme 
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gemakkelijker verloopt; netwerken onder inachtneming van de 
privacy van de consument gemakkelijker 
verloopt;

Or. en

Amendement 386
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. vraagt de Commissie nauwere 
samenwerking tussen de energie- en de 
ICT-sector te bevorderen en bestaande 
instrumenten voor financiering van 
energiegerelateerde innovaties te herzien, 
zodat alle consumenten daar profijt van 
hebben en de gebruiksvriendelijke 
invoering van slimme netwerken
gemakkelijker verloopt;

31. vraagt de Commissie nauwere 
samenwerking tussen de energie- en de 
ICT-sector te bevorderen en bestaande 
instrumenten voor financiering te voorzien, 
zodat alle consumenten daar profijt van 
hebben en de gebruiksvriendelijke 
invoering van slimme netwerken 
gemakkelijker verloopt;

Or. nl

Amendement 387
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. vraagt de Commissie nauwere 
samenwerking tussen de energie- en de 
ICT-sector te bevorderen en bestaande 
instrumenten voor financiering van 
energiegerelateerde innovaties te herzien, 
zodat alle consumenten daar profijt van 
hebben en de gebruiksvriendelijke 
invoering van slimme netwerken 
gemakkelijker verloopt;

31. vraagt de Commissie nauwere 
samenwerking tussen de energie- en de 
ICT-sector te bevorderen en bestaande 
instrumenten voor financiering van 
energiegerelateerde innovaties te herzien, 
zodat alle consumenten daar profijt van 
hebben en een gebruiksvriendelijke 
invoering van slimme netwerken 
gemakkelijker verloopt en geen zware 
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geldelijke gevolgen voor hen heeft;

Or. fr

Amendement 388
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in 
slimme netwerken te bevorderen en te 
streven naar een prosumentenmarkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
stijgende behoefte aan flexibiliteit, energie-
efficiëntie en -besparingen en participatie 
van de vraagzijde;

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in 
slimme netwerken te bevorderen en te 
streven naar een prosumentenmarkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
stijgende behoefte aan flexibiliteit, energie-
efficiëntie en -besparingen en participatie 
van de vraagzijde; vraagt in nieuwe 
marktmechanismen rekening te houden 
met de nieuwe beheertaak van het lokale 
stelsel van distributeurs om de 
voorzieningszekerheid te handhaven en 
dringt aan op het opzetten van een 
openbare gegevensdienst voor het 
waarborgen van niet-discriminerende 
toegang tot informatie;

Or. fr

Amendement 389
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in 
slimme netwerken te bevorderen en te 
streven naar een prosumentenmarkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om innovatieve 
technologische oplossingen in slimme 
netwerken te bevorderen en te streven naar 
een prosumentenmarkt en daarmee naar 
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stijgende behoefte aan flexibiliteit, 
energie-efficiëntie en -besparingen en 
participatie van de vraagzijde;

meer flexibiliteit, energie-efficiëntie en -
besparingen en participatie van de 
vraagzijde;

Or. en

Amendement 390
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in 
slimme netwerken te bevorderen en te 
streven naar een prosumentenmarkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
stijgende behoefte aan flexibiliteit, energie-
efficiëntie en -besparingen en participatie 
van de vraagzijde;

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in 
slimme netwerken te bevorderen en 
financiële stimulansen voor investeringen 
daarin in het leven te roepen, alsook om te 
streven naar een prosumentenmarkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
stijgende behoefte aan flexibiliteit, energie-
efficiëntie en -besparingen en participatie 
van de vraagzijde;

Or. en

Amendement 391
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in 
slimme netwerken te bevorderen en te 
streven naar een prosumentenmarkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
stijgende behoefte aan flexibiliteit, energie-
efficiëntie en -besparingen en participatie 
van de vraagzijde;

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in 
slimme netwerken ten faveure van de 
consument te bevorderen en te streven 
naar een prosumentenmarkt, waarbij 
rekening wordt gehouden met de stijgende 
behoefte aan flexibiliteit, energie-
efficiëntie en -besparingen en participatie 
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van de vraagzijde;

Or. en

Amendement 392
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in 
slimme netwerken te bevorderen en te 
streven naar een prosumentenmarkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
stijgende behoefte aan flexibiliteit, energie-
efficiëntie en -besparingen en participatie 
van de vraagzijde;

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in 
slimme netwerken in te passen en te 
streven naar een prosumentenmarkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
stijgende behoefte aan flexibiliteit, energie-
efficiëntie en -besparingen en participatie 
van de vraagzijde;

Or. nl

Amendement 393
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in 
slimme netwerken te bevorderen en te 
streven naar een prosumentenmarkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
stijgende behoefte aan flexibiliteit, energie-
efficiëntie en -besparingen en participatie 
van de vraagzijde;

32. verzoekt de lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in 
slimme netwerken te bevorderen en te
streven naar een prosumentenmarkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
stijgende behoefte aan flexibiliteit, energie-
efficiëntie en -besparingen en vrijwillige 
participatie van de vraagzijde;

Or. en
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Amendement 394
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. wijst op het feit dat de invoering 
van slimme-metersystemen bij de 
consument uitsluitend gebaseerd moet 
zijn op vrijwilligheid; moedigt de lidstaten 
aan om invoeringsstrategieën op te stellen 
met in het kader daarvan onder meer 
nationale en lokale 
voorlichtingscampagnes waarin het 
gebruik van deze systemen wordt 
uitgelegd;

Or. en

Amendement 395
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie om met het 
oog op bevordering van 
energiegerelateerde innovaties en 
investeringen de huidige regelgeving te 
herzien en zo te zorgen voor een 
gebruiksvriendelijke invoering van 
slimme netwerken;

Or. en

Amendement 396
Laurence J.A.J. Stassen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en biedt de 
lidstaten ondersteuning bij het beter in 
kaart brengen van deze groep; verzoekt de 
Commissie om gelijktijdig bestaande 
mechanismen en instrumenten voor de 
bescherming van deze consumenten te 
herzien, zodat zij maatregelen kan 
voorstellen die gericht zijn op een meer 
samenhangende en omvattender 
benadering op EU-niveau;

Schrappen

Or. en

Amendement 397
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en biedt de 
lidstaten ondersteuning bij het beter in 
kaart brengen van deze groep; verzoekt de 
Commissie om gelijktijdig bestaande
mechanismen en instrumenten voor de 
bescherming van deze consumenten te 
herzien, zodat zij maatregelen kan 
voorstellen die gericht zijn op een meer 
samenhangende en omvattender 
benadering op EU-niveau;

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en biedt de 
lidstaten ondersteuning bij het beter in 
kaart brengen van hun benadering ten 
aanzien van deze groep in het kader van 
de bestaande bevoegdheden;

Or. de
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Amendement 398
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en biedt de 
lidstaten ondersteuning bij het beter in 
kaart brengen van deze groep; verzoekt de 
Commissie om gelijktijdig bestaande 
mechanismen en instrumenten voor de 
bescherming van deze consumenten te 
herzien, zodat zij maatregelen kan 
voorstellen die gericht zijn op een meer 
samenhangende en omvattender 
benadering op EU-niveau;

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en voor het 
bieden van ondersteuning aan de lidstaten 
bij het beter in kaart brengen van deze 
groep; verzoekt de Commissie om 
gelijktijdig bestaande mechanismen en 
instrumenten voor de bescherming van 
deze consumenten te herzien, zodat zij 
maatregelen kan voorstellen die gericht 
zijn op een meer samenhangende en 
omvattender benadering op EU-niveau; 
onderstreept dat deze benadering ten 
behoeve van harmonisatie geen nadelige 
gevolgen mag hebben voor consumenten 
die al van efficiënte 
beschermingsmechanismen en -
instrumenten genieten;

Or. fr

Amendement 399
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en biedt de 
lidstaten ondersteuning bij het beter in 
kaart brengen van deze groep; verzoekt de 
Commissie om gelijktijdig bestaande 
mechanismen en instrumenten voor de 

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en biedt de 
lidstaten ondersteuning bij het beter in 
kaart brengen van deze groep; verzoekt de 
Commissie om gelijktijdig bestaande 
mechanismen en instrumenten voor de 
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bescherming van deze consumenten te 
herzien, zodat zij maatregelen kan 
voorstellen die gericht zijn op een meer 
samenhangende en omvattender 
benadering op EU-niveau;

bescherming van deze consumenten te 
herzien, zodat zij maatregelen kan 
voorstellen die gericht zijn op een meer 
samenhangende en omvattender 
benadering op EU-niveau; voegt hieraan 
toe dat een uitgebreid adviesaanbod voor 
deze groep en de uitwisseling van goede 
praktijken daarbij een wezenlijke rol 
spelen;

Or. de

Amendement 400
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en biedt de 
lidstaten ondersteuning bij het beter in 
kaart brengen van deze groep; verzoekt de 
Commissie om gelijktijdig bestaande 
mechanismen en instrumenten voor de 
bescherming van deze consumenten te 
herzien, zodat zij maatregelen kan 
voorstellen die gericht zijn op een meer 
samenhangende en omvattender 
benadering op EU-niveau;

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten die de lidstaten 
ondersteuning biedt bij het beter in kaart 
brengen van deze groep; verzoekt de 
Commissie om, met het oog op een meer 
samenhangende en omvattendere 
sectoroverschrijdende aanpak binnen de 
onderling verschillende nationale 
systemen, bij de totstandbrenging van 
deze richtsnoeren rekening te houden met 
de bestaande nationale mechanismen en 
instrumenten voor de bescherming van 
deze consumenten;

Or. en

Amendement 401
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33
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Ontwerpresolutie Amendement

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en biedt de 
lidstaten ondersteuning bij het beter in 
kaart brengen van deze groep; verzoekt de 
Commissie om gelijktijdig bestaande 
mechanismen en instrumenten voor de 
bescherming van deze consumenten te 
herzien, zodat zij maatregelen kan 
voorstellen die gericht zijn op een meer 
samenhangende en omvattender 
benadering op EU-niveau;

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en biedt de 
lidstaten ondersteuning bij het beter in 
kaart brengen van deze groep; verzoekt de 
Commissie om gelijktijdig bestaande 
mechanismen en instrumenten voor de 
bescherming van consumenten in 
uiteenlopende kwetsbare situaties te 
herzien, zodat zij maatregelen kan 
voorstellen die gericht zijn op een meer 
samenhangende en omvattender 
benadering op EU-niveau; laat het aan de 
lidstaten om de meest geschikte 
instrumenten hiertoe te kiezen;

Or. en

Amendement 402
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en biedt de 
lidstaten ondersteuning bij het beter in 
kaart brengen van deze groep; verzoekt de 
Commissie om gelijktijdig bestaande 
mechanismen en instrumenten voor de 
bescherming van deze consumenten te 
herzien, zodat zij maatregelen kan 
voorstellen die gericht zijn op een meer 
samenhangende en omvattender 
benadering op EU-niveau;

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de 
Commissie voor het formuleren van 
ambitieuze beleidsdoelen gericht op 
kwetsbare consumenten, en biedt de 
lidstaten ondersteuning bij het beter in 
kaart brengen van deze groep; verzoekt de 
Commissie om gelijktijdig bestaande 
mechanismen en instrumenten voor de 
bescherming van deze consumenten te 
herzien, zodat zij maatregelen kan 
voorstellen die gericht zijn op een meer 
samenhangende en omvattender 
benadering op EU-niveau om zo in elke 
lidstaat de energiearmoede uit te roeien;
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Or. en

Amendement 403
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. onderstreept dat in 2050, 
overeenkomstig de Routekaart energie 
2050, de grootste bijdrage aan de 
energievoorziening afkomstig zal zijn van 
hernieuwbare energiebronnen en dat uit 
de ervaringen met het klimaat- en 
energiepakket blijkt dat een EU-breed 
bindend doel voor het aandeel van 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik tot 2030 noodzakelijk 
is; verlangt dat dit EU-breed bindend doel 
voor het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik tot 
2030 wordt vastgesteld op minstens 40 tot 
45 procent en middels verplichte 
streefwaarden voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie in de EU-lidstaten 
wordt gehaald;

Or. de

Amendement 404
Niki Tzavela, Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is ingenomen met de 
aangekondigde analyse van de Commissie 
over energiearmoede in de EU; is van 
mening dat de Commissie zich er in het 
kader van deze analyse voor moet 
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inspannen dat bestrijding van de
energiearmoede onderdeel wordt van het 
mandje van sociale diensten voor Europa, 
bijvoorbeeld met behulp van de sociale en 
cohesiefondsen; is stellig van mening dat 
bestaande en nieuwe programma's op het 
vlak van energie-efficiëntie te allen tijde 
tevens specifiek op bevolkingsgroepen met 
lage inkomsten moeten zijn gericht;

Or. en

Amendement 405
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. roept de Commissie op een 
passende kleinhandelsmarktstructuur te 
ontwikkelen en aan te bevelen, waarin 
alles om de leverancier draait, dit teneinde 
de Europese kleinhandelsmarkten te 
harmoniseren en zo mede de 
administratieve lasten voor consumenten 
te verlichten door leveranciers in staat te 
stellen alle heffingen rechtstreeks op de 
elektriciteitsfactuur op te nemen;

Or. en

Amendement 406
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en 
de betrokken belanghebbenden de 

Schrappen



PE510.735v01-00 108/138 AM\935846NL.doc

NL

benodigde steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

Or. en

Amendement 407
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid; wijst erop dat 
zulke mechanismen niet mogen 
overlappen en zo eenvoudig mogelijk 
moeten zijn;

Or. sl

Amendement 408
Bernd Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, door meer convergentie 
gekenmerkte mechanismen met het oog op 
de waarborging van eerlijke concurrentie 
en de totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

Or. de

Amendement 409
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante en voorspelbare mechanismen 
met het oog op de totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid; 
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Or. en

Amendement 410
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen voor alle 
elektriciteitsproducenten om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en 
netwerkondersteuningsdiensten, en 
daarbij te zorgen voor onderlinge 
verenigbaarheid;

Or. en

Amendement 411
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de nationale
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
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zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

Or. en

Amendement 412
Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, stabiele en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

Or. en

Amendement 413
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen zo spoedig mogelijk om te 
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transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

zetten in transparante, homogene en 
marktgerichte mechanismen met het oog 
op de totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

Or. en

Amendement 414
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

Or. en

Amendement 415
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34
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Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, samenhangende en 
marktgerichte mechanismen met het oog 
op de totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

Or. en

Amendement 416
Eija-Riitta Korhola,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
flexibiliteit, hernieuwbare energie en 
aanvullende diensten, en daarbij te zorgen 
voor onderlinge verenigbaarheid;

Or. en
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Amendement 417
Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
hernieuwbare energie en aanvullende 
diensten, en daarbij te zorgen voor 
onderlinge verenigbaarheid;

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de 
betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in 
transparante, homogene en marktgerichte 
mechanismen met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten 
zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
gemeenschappelijke opwekking, 
flexibiliteit, hernieuwbare energie en 
aanvullende diensten, en daarbij te zorgen 
voor onderlinge verenigbaarheid;

Or. en

Amendement 418
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de lidstaten de geplande 
richtsnoeren van de Commissie voor 
goede praktijken bij hernieuwbare energie 
toe te passen om de convergentie binnen 
de Europese steunregelingen voor 
hernieuwbare energie te vergroten, een 
technologisch optimale, continue en 
betaalbare energievoorziening te 
verwezenlijken, alsmede het concurrentie-
en innovatievermogen op de interne 
energiemarkt van de EU te versterken; 
voegt hieraan toe dat het de lidstaten moet 
worden toegestaan om bijzondere 
subsidieregels te hanteren die de 
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exploitatie en valorisatie van lokale en 
regionale hulpbronnen mogelijk maken, 
maar dat bestaande nationale 
steunregelingen niet met terugwerkende 
kracht gewijzigd of opgeschort mogen 
worden;

Or. de

Amendement 419
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. onderkent de cruciale rol van de 
energy-onlymarkten die onder 
voorbehoud van goede transparantie en 
markttoezicht marktgebaseerde 
prijssignalen zullen blijven afgeven en zo 
voor de benodigde investeringen in 
elektriciteitsopwekkingsfaciliteiten zorgen 
zullen alsmede voor energie-efficiënte 
productie en energie-efficiënt verbruik 
van elektriciteit; verzoekt de Commissie 
onderzoek te doen naar mogelijke 
toekomstige energiemarktconcepten die in 
tegenstelling tot de huidige nationale 
capaciteitsmechanismen investeerders in 
alle soorten energieopwekking niet-
discriminerende inkomstenstromen 
kunnen bieden en kunnen zorgen voor de 
meeste kostenefficiënte levering van 
flexibiliteit en systeemdiensten in de 
energiesector;

Or. en

Amendement 420
Judith A. Merkies, Claude Turmes
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de nationale toezichthouders de 
huidige indicatoren ter meting van de 
mededinging op de energiemarkten te 
herzien en indicatoren op te nemen zoals 
bijvoorbeeld het percentage consumenten 
dat het goedkoopste tarief heeft, de 
mogelijkheden voor markttoetreding door 
nieuwe bedrijven, alsook het niveau van 
de dienstverlening aan de consument en 
innovatie, aangezien die één voor één 
zullen helpen een reëel beeld te geven van 
de mededinging op de markt;

Or. en

Amendement 421
Eija-Riitta Korhola,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de rol en het potentieel van 
uiteenlopende bronnen van flexibiliteit 
(flexibele opwekking, interconnecties, 
vraagrespons en opslag) ten behoeve van 
een betrouwbare en doeltreffende werking 
van het elektriciteitssysteem te 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 422
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om alle subsidies en andere 
soorten steun en staatssteun aan 
traditionele elektriciteitsopwekking met 
fossiele brandstoffen stop te zetten, omdat 
deze een belemmering kunnen vormen 
voor een transparante prijsvorming en 
een gelijk speelveld tussen leveranciers; 

Or. en

Amendement 423
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme 
energiebronnen, met name hernieuwbare 
energie, in de energienetwerken heeft 
voor de financiële ondersteuning, de 
technische vereisten voor het hele systeem 
en de marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde 
aanpak voor deze energiebronnen hun 
integratie in de Europese energiesystemen 
tot dusver heeft belemmerd;

Schrappen

Or. fr

Amendement 424
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme 
energiebronnen, met name hernieuwbare 
energie, in de energienetwerken heeft voor
de financiële ondersteuning, de technische 
vereisten voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde 
aanpak voor deze energiebronnen hun 
integratie in de Europese energiesystemen 
tot dusver heeft belemmerd;

35. verzoekt de Commissie de integratie 
van hernieuwbare energiebronnen in de 
energienetwerken met het oog op de 
financiële ondersteuning, de technische 
vereisten voor het hele systeem en de 
marktstructuur te optimaliseren; voegt 
hieraan toe dat voornoemde integratie 
moet worden verbeterd door middel van 
meer steun voor de opslag van 
hernieuwbare energie en een 
netwerkinfrastructuur die is aangepast 
aan de toenemende productie en 
nettoevoer van hernieuwbare energie;

Or. de

Amendement 425
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde 
aanpak voor deze energiebronnen hun 
integratie in de Europese energiesystemen 
tot dusver heeft belemmerd;

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en aanpassing van 
de huidige marktstructuur; onderstreept het 
feit dat het huidige Europese 
energiesysteem - dat is opgezet rond de 
behoeften van gecentraliseerde en 
conventionele elektriciteitscentrales -
moet worden aangepast aan de snel 
stijgende bijdragen van verspreid 
opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen;

Or. en
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Amendement 426
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd;

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; verzoekt de Commissie een 
analyse te maken van de behoefte aan 
back-upcapaciteit teneinde het hoofd te 
kunnen bieden aan het fluctuerende 
karakter van hernieuwbare 
energieopwekking; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor emissiearme energiebronnen hun 
integratie in de Europese energiesystemen 
tot dusver heeft belemmerd;

Or. en

Amendement 427
Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme 
energiebronnen, met name hernieuwbare 
energie, in de energienetwerken heeft voor 
de financiële ondersteuning, de technische 
vereisten voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van het groeiende aandeel 
hernieuwbare energie in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
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ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd;

ontbreken van een transparante en 
concurrerende interne energiemarkt hun 
integratie in de Europese energiesystemen 
tot dusver heeft belemmerd;

Or. en

Amendement 428
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd;

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd; is ervan overtuigd dat op 
middellange en lange termijn een 
volledige integratie van deze 
energiebronnen in de interne 
energiemarkt noodzakelijk is;

Or. de

Amendement 429
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
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energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde 
aanpak voor deze energiebronnen hun 
integratie in de Europese energiesystemen 
tot dusver heeft belemmerd;

energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; alsook om mogelijke 
obstakels voor hun integratie in de 
Europese energiesystemen te analyseren;

Or. en

Amendement 430
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd;

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd; onderstreept het belang 
van gas als noodzakelijke back-
upbrandstof ter bevordering van het 
gebruik van variabele hernieuwbare 
bronnen;

Or. en

Amendement 431
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme 
energiebronnen, met name hernieuwbare 
energie, in de energienetwerken heeft voor 
de financiële ondersteuning, de technische 
vereisten voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd;

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van hernieuwbare energie in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen een 
doeltreffende en kostenefficiënte integratie 
ervan in de Europese energiesystemen tot 
dusver heeft belemmerd;

Or. en

Amendement 432
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd;

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun 
harmonieuze integratie in de Europese 
energiesystemen tot dusver heeft 
bemoeilijkt;

Or. fr

Amendement 433
Jerzy Buzek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd;

35. verzoekt de Commissie met het oog op 
de interne elektriciteitsmarkt grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd;

Or. en

Amendement 434
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem en de 
marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd;

35. verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken welke implicaties de 
integratie van emissiearme energiebronnen, 
met name hernieuwbare energie, in de 
energienetwerken heeft voor de financiële 
ondersteuning, de technische vereisten 
voor het hele systeem, de vereisten ten 
aanzien van de ondersteuningscapaciteit
en de marktstructuur; onderstreept dat het 
ontbreken van een gecoördineerde aanpak 
voor deze energiebronnen hun integratie in 
de Europese energiesystemen tot dusver 
heeft belemmerd;

Or. sl
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Amendement 435
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de Commissie vaart te 
zetten achter de discussie over een 
geschikt Europees steunmodel voor 
hernieuwbare energie post 2020 om 
versnippering van de interne 
energiemarkt van de EU tegen te gaan en 
eerlijke concurrentie te waarborgen; stelt 
evenwel nu reeds vast dat toevoersystemen 
in het verleden bijzonder flexibel en 
veelbelovend zijn gebleken te zijn als de 
desbetreffende technologie op brede 
schaal werd bevorderd;

Or. de

Amendement 436
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de Commissie de 
regionale ontwikkelingsfondsen, de 
cohesiefondsen alsook andere Europese 
structuurfondsen te blijven inzetten ter 
ondersteuning van de totstandbrenging 
van slimme gas- en elektriciteitsnetten in 
de komende periode, teneinde de nieuwe 
energietypes en -bronnen beter te kunnen 
opvangen en alle regio's van Europa te 
moderniseren; is van mening dat DNB's 
tevens moeten worden aangemoedigd in te 
stemmen met wijzigingen aan hun netten;
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Or. en

Amendement 437
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de behoeften aan back-
upcapaciteit ter opvang van piekbelasting 
en variabele energiebronnen in kaart te 
brengen; roept de Europese Commissie en 
de lidstaten op consequent aandacht te 
besteden aan de kwestie van passende 
vergoeding voor flexibele voorzieningen 
die nodig zullen zijn ter waarborging van 
de stabiliteit van het systeem en de 
voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 438
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de Commissie in 
toekomstige energiewetgeving van de EU 
aandacht te besteden aan micro-
opwekking, met name in de context van 
het komende klimaat- en energiepakket 
van de EU voor 2030; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een degelijk 
regelgevend kader in te richten ter 
stimulering van lokale energieproductie 
en micro-opwekking;
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Or. en

Amendement 439
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. benadrukt dat om te kunnen 
zorgen voor een stabiel systeem en 
voorzieningszekerheid er niet-bindende 
richtsnoeren moeten worden opgesteld 
inzake capaciteitmechanismen die 
voorzien in gemeenschappelijke 
beginselen voor de desbetreffende 
lidstaten, zoals bijvoorbeeld neutraliteit 
van technologie, toepassing op bestaande 
en nieuwe voorzieningen, opname van 
grensoverschrijdende stromen, 
vraagresponsoplossingen alsook flexibele 
opwekkingscapaciteit;

Or. en

Amendement 440
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. vraagt de Commissie en de lidstaten 
aandacht te besteden aan de noodzaak tot 
verdere ontwikkeling van 
warmtekrachtkoppeling als de efficiëntste 
productiewijze van elektrische energie en 
warmte, en de grootschalige invoering 
van stadsverwarming en -koeling als 
uitgangspunt hiervoor te nemen;

Schrappen
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Or. fr

Amendement 441
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. vraagt de Commissie en de lidstaten 
aandacht te besteden aan de noodzaak tot 
verdere ontwikkeling van 
warmtekrachtkoppeling als de efficiëntste 
productiewijze van elektrische energie en 
warmte, en de grootschalige invoering van 
stadsverwarming en -koeling als 
uitgangspunt hiervoor te nemen;

36. vraagt de Commissie en de lidstaten 
om voorstellen te doen voor stimuli om de 
ongebruikte mogelijkheden van micro-
opwekking te ontsluiten alsook om 
aandacht te besteden aan de noodzaak tot 
verdere ontwikkeling van 
warmtekrachtkoppeling als de efficiëntste 
productiewijze van elektrische energie en 
warmte, en de grootschalige invoering van 
stadsverwarming en -koeling als 
uitgangspunt hiervoor te nemen;

Or. en

Amendement 442
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. vraagt de Commissie en de lidstaten 
aandacht te besteden aan de noodzaak tot 
verdere ontwikkeling van 
warmtekrachtkoppeling als de efficiëntste
productiewijze van elektrische energie en 
warmte, en de grootschalige invoering van 
stadsverwarming en -koeling als 
uitgangspunt hiervoor te nemen;

36. vraagt de Commissie en de lidstaten 
aandacht te besteden aan de noodzaak tot 
verdere ontwikkeling van 
warmtekrachtkoppeling als een van de 
meest efficiënte manieren van productie 
van elektrische energie en warmte, alsook 
om passende maatregelen te treffen voor
de invoering van doeltreffende
stadsverwarming en -koeling;

Or. en
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Amendement 443
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. vraagt de Commissie en de lidstaten 
aandacht te besteden aan de noodzaak tot 
verdere ontwikkeling van 
warmtekrachtkoppeling als de efficiëntste 
productiewijze van elektrische energie en 
warmte, en de grootschalige invoering van 
stadsverwarming en -koeling als 
uitgangspunt hiervoor te nemen;

36. herinnert eraan dat de vaststelling van 
de eigen energiemix de bevoegdheid is 
van de lidstaten; vraagt de Commissie en 
de lidstaten aandacht te besteden aan de 
noodzaak tot verdere ontwikkeling van 
warmtekrachtkoppeling als de efficiëntste 
productiewijze van elektrische energie en 
warmte, en de grootschalige invoering van 
stadsverwarming en -koeling als 
uitgangspunt hiervoor te nemen;

Or. en

Amendement 444
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. wijst op het grote potentieel van 
warmtekrachtkoppeling/stadsverwarming 
en -koeling bij de opvang van het 
groeiende aandeel elektriciteit uit 
fluctuerende bronnen die gelegen is in het 
feit dat deze de energiemarkt flexibel en 
veerkrachtig maken en zuinige 
energieopslagmogelijkheden bieden voor 
overtollige elektriciteit; verzoekt de 
Commissie dit mee te nemen in haar 
aanstaande initiatief met betrekking tot 
het kader voor mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit en op die 
manier te ondersteunen, alsook om dit 
soort sectoroverschrijdende integratie en 
balancering te steunen middels “Horizon 
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2020”.

Or. en

Amendement 445
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. roept de nationale toezichthouders 
op samen te werken met 
consumentenorganisaties om de 
betrokkenheid van consumenten bij de 
ontwikkeling van vraagrespons-, 
vraagbeheersings- en 
energiezuinigheidsprogramma's te 
bevorderen, en om gedurende de 
integratie van de energiemarkten op de 
hoogte te zijn van de verwachtingen van 
de consument en daarop te kunnen 
inspelen;

Or. en

Amendement 446
Eija-Riitta Korhola,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. verzoekt de Commissie een studie 
op te stellen waarin een analyse wordt 
gemaakt van nieuwe, kostenefficiënte 
marktstructuren voor de Europese 
elektriciteitsmarkt waarmee de consument 
verzekerd is van redelijk geprijsde 
elektriciteit en het weglekken van CO2
kan worden voorkomen;
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Or. en

Amendement 447
Fiona Hall, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. wijst op het grote potentieel van 
warmtekrachtkoppeling/stadsverwarming 
en -koeling bij de opvang van het 
groeiende aandeel elektriciteit uit 
fluctuerende bronnen, gelegen in het feit 
dat deze de energiemarkt flexibel en 
veerkrachtig maken;

Or. en

Amendement 448
Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. verzoekt de Commissie onderzoek 
te doen naar nieuwe marktstructuren voor 
de Europese elektriciteitsmarkt om ten 
faveure van de consument een analyse te 
maken van nieuwe, kostenefficiënte 
marktstructuren; 

Or. en

Amendement 449
Gunnar Hökmark
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 450
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. onderstreept dat prijssignalen en 
marktgebaseerde instrumenten de meeste 
kostenefficiënte manier zijn om de 
energie-efficiëntie te verhogen;

Or. en

Amendement 451
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. vraagt de Commissie en de lidstaten 
tevens om steun te bieden aan onderzoek 
naar en de ontwikkeling van innovatieve 
energietechnologieën die buiten het kader 
van 'Horizon 2020' en de EIT-projecten 
vallen, aangezien dit de enige manier is 

Schrappen
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om emissie terug te dringen, de 
continuïteit van de energievoorziening te 
verbeteren en de concurrentiepositie van 
de EU-industrie op de wereldmarkt te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 452
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. vraagt de Commissie en de lidstaten
tevens om steun te bieden aan onderzoek 
naar en de ontwikkeling van innovatieve 
energietechnologieën die buiten het kader 
van 'Horizon 2020' en de EIT-projecten 
vallen, aangezien dit de enige manier is om 
emissie terug te dringen, de continuïteit 
van de energievoorziening te verbeteren en
de concurrentiepositie van de EU-industrie 
op de wereldmarkt te verbeteren;

37. vraagt de Commissie tevens om steun 
te bieden aan onderzoek naar innovatieve 
energietechnologieën op grond van het 
toekomstige kaderprogramma voor 
onderzoek en deze verder te ontwikkelen, 
en verzoekt de lidstaten synergieën tot 
stand te brengen tussen Europese en 
nationale onderzoeksprogramma's, 
aangezien onderzoek de enige manier is 
om emissie terug te dringen, de continuïteit 
van de energievoorziening te verbeteren,
de concurrentiepositie van de EU-industrie 
op de wereldmarkt te verbeteren en 
betaalbare elektriciteitsprijzen op langere 
termijn te garanderen;

Or. de

Amendement 453
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. vraagt de Commissie en de lidstaten 
tevens om steun te bieden aan onderzoek 
naar en de ontwikkeling van innovatieve 
energietechnologieën die buiten het kader 

37. vraagt de Commissie en de lidstaten 
tevens om steun te bieden aan onderzoek 
naar en de ontwikkeling van innovatieve 
energietechnologieën, zoals de transmissie 
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van 'Horizon 2020' en de EIT-projecten 
vallen, aangezien dit de enige manier is om 
emissie terug te dringen, de continuïteit 
van de energievoorziening te verbeteren en
de concurrentiepositie van de EU-industrie 
op de wereldmarkt te verbeteren;

en opslag van koolstofvrije elektriciteit, 
die buiten het kader van 'Horizon 2020' en 
de EIT-projecten vallen, aangezien dit de 
enige manier is om emissie terug te 
dringen, de continuïteit van de 
energievoorziening te verbeteren, de 
concurrentiepositie van de EU-industrie op 
de wereldmarkt te verbeteren, het 
technologisch leiderschap van de EU te 
handhaven en bij te dragen aan de 
Europese agenda voor groei en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 454
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. vraagt de Commissie en de lidstaten 
tevens om steun te bieden aan onderzoek 
naar en de ontwikkeling van innovatieve 
energietechnologieën die buiten het kader 
van 'Horizon 2020' en de EIT-projecten 
vallen, aangezien dit de enige manier is om 
emissie terug te dringen, de continuïteit 
van de energievoorziening te verbeteren en 
de concurrentiepositie van de EU-industrie 
op de wereldmarkt te verbeteren;

37. vraagt de Commissie en de lidstaten 
tevens om steun te bieden aan onderzoek 
naar en de ontwikkeling van innovatieve 
energietechnologieën, alsmede om de 
bestaande technologieën die buiten het 
kader van 'Horizon 2020' en de EIT-
projecten vallen te verbeteren, aangezien 
dit de enige manier is om emissie terug te 
dringen, de continuïteit van de 
energievoorziening te verbeteren en de 
concurrentiepositie van de EU-industrie op 
de wereldmarkt te verbeteren; wijst op het 
feit dat het bedrijfsleven tot na 2020 
rechtszekerheid moet worden geboden;

Or. en

Amendement 455
Adam Gierek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. vraagt de Commissie en de lidstaten 
tevens om steun te bieden aan onderzoek 
naar en de ontwikkeling van innovatieve 
energietechnologieën die buiten het kader 
van 'Horizon 2020' en de EIT-projecten 
vallen, aangezien dit de enige manier is om 
emissie terug te dringen, de continuïteit 
van de energievoorziening te verbeteren en 
de concurrentiepositie van de EU-industrie 
op de wereldmarkt te verbeteren;

37. vraagt de Commissie en de lidstaten 
om steun te bieden aan onderzoek naar en 
de ontwikkeling van innovatieve 
energietechnologieën met een hoge 
productiviteit, zoals schone steenkool 
(clean coal), die buiten het kader van 
'Horizon 2020' en de EIT-projecten vallen, 
aangezien dit de enige manier is om 
emissie terug te dringen, de continuïteit 
van de energievoorziening te verbeteren en 
de concurrentiepositie van de EU-industrie 
op de wereldmarkt te verbeteren;

Or. pl

Amendement 456
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. vraagt de Commissie en de lidstaten 
tevens om steun te bieden aan onderzoek 
naar en de ontwikkeling van innovatieve 
energietechnologieën die buiten het kader 
van 'Horizon 2020' en de EIT-projecten 
vallen, aangezien dit de enige manier is om 
emissie terug te dringen, de continuïteit 
van de energievoorziening te verbeteren en 
de concurrentiepositie van de EU-industrie 
op de wereldmarkt te verbeteren;

37. vraagt de Commissie en de lidstaten 
tevens om steun te bieden aan onderzoek 
naar en de ontwikkeling van innovatieve 
energietechnologieën die buiten het kader 
van 'Horizon 2020' en de EIT-projecten 
vallen, aangezien dit de manier is om 
emissie terug te dringen, de continuïteit 
van de energievoorziening te verbeteren en 
de concurrentiepositie van de EU-industrie 
op de wereldmarkt te verbeteren;

Or. fi

Amendement 457
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. merkt op dat de doelstellingen van 
de interne markt voor elektriciteit en gas, 
de klimaatveranderingdoelstellingen, 
overwegingen op het gebied van 
voorzieningszekerheid, 
consumentenbescherming en de 
bevordering van de werkgelegenheid 
onderling verbonden, wederzijds van 
elkaar afhankelijke doch soms tevens met 
elkaar strijdige elementen zijn; acht het 
daarom noodzakelijk dat de Commissie, 
de lidstaten en alle belanghebbenden 
zoals de publieke en private sector, de 
sociale partners en 
belangenbehartigingsorganisaties voor 
huishoudens met een laag inkomen 
voortdurend op nationaal en Europees 
niveau met elkaar in dialoog zijn; 
verzoekt de Commissie een voorstel in te 
dienen voor een Europese 
Energieadviesraad met daarin een brede 
vertegenwoordiging van betrokken 
partijen, ter advisering van de Commissie 
en het Parlement over de volgende te 
nemen stappen ter liberalisering van de 
interne markt voor gas en elektriciteit;

Or. en

Amendement 458
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om voldoende financiële middelen ter 
beschikking te stellen voor de 
ontwikkeling van slimme 
distributienetten, aangezien deze de meest 
kostenefficiënte manier zijn om 
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elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op 
grote schaal te distribueren, onder 
waarborging van de 
voorzieningszekerheid en de 
daadwerkelijke verwezenlijking van 
energiebesparingsmogelijkheden;

Or. en

Amendement 459
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. adviseert de invoering van 
minimale CO2-prijzen voor veilingen in 
het kader van de EU-ETS;

Or. en

Amendement 460
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om ook voor na 2020 het EU-
energiebeleid op een hoger plan te 
brengen door voorstellen te doen voor 
streefcijfers en bindende doelstellingen 
inzake hernieuwbare energie, energie-
efficiëntie en broeikasgasemissies voor 
het jaar 2030; 

Or. en
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Amendement 461
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 quater. betreurt de lage prijzen in het 
kader van de EU ETS die met name het 
gevolg zijn van de toestroom van 
goedkope internationale kredieten voor 
een bedrag van EUR 1,5 miljard, leidend 
tot een ongelijk speelveld voor met name 
kolen en gas;

Or. en

Amendement 462
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 quinquies. merkt op dat het huidige 
systeem, te weten een gefragmenteerde 
interne markt, de nodige problemen 
oplevert als het erom gaat ondernemingen 
en investeerders voldoende stabiliteit te 
bieden op de lange termijn, hetgeen leiden 
kan tot de sluiting van centrales en 
onzekerheid ten aanzien van 
werkgelegenheid en capaciteiten; verzoekt 
de Commissie een onafhankelijke analyse 
te maken van de toekomst van de interne 
markt voor elektriciteit en gas en daarin 
investeringen, de werkgelegenheid in de 
sector, het milieu en 
consumentenbescherming centraal te 



PE510.735v01-00 138/138 AM\935846NL.doc

NL

stellen; verzoekt de Commissie deze 
analyse tegen maart 2014 klaar te hebben 
en daarin de mening te betrekken van 
belanghebbenden als de sociale partners, 
vertegenwoordigers van huishoudens met 
lage inkomens, milieuorganisaties en het 
MKB;

Or. en


