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Amendement 1
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 16 januari 2013 over de rol 
van het cohesiebeleid van de EU en de 
actoren ervan bij de uitvoering van het 
nieuwe Europese energiebeleid,1

__________________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2013)0017.

Or. en

Amendement 2
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Visum 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 10 september 2013 over de 
tenuitvoerlegging en het effect van de 
energie-efficiëntiemaatregelen in het 
kader van het cohesiebeleid,2

__________________
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0345

Or. en

Amendement 3
Karin Kadenbach



PE524.656v01-00 4/42 AM\1011520NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat persoonsgegevens 
die voor de toepassing van slimme 
energiesystemen verzameld worden, 
uiterst gevoelig zijn, aangezien daaruit 
conclusies over het gebruik getrokken 
kunnen worden; overwegende dat daarom 
een bijzondere bescherming van deze 
gegevens gewaarborgd moet worden;

Or. de

Amendement 4
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. juicht een paradigmawissel voor de 
regio's met betrekking tot de manier 
waarop energie wordt geproduceerd en 
verbruikt toe, waarbij een verschuiving 
plaatsvindt van een niet-flexibel 
traditioneel model dat gebaseerd is op een 
"basislastlogica", naar variabele, 
gedecentraliseerde en lokale productie en 
de integratie van een groot aandeel 
kleinschalige hernieuwbare energie met 
een flexibele en snel reagerende vraag en 
gedecentraliseerde opslag; benadrukt dat 
een slim netwerk essentieel is voor een 
dergelijke paradigmawissel en dat de 
tenuitvoerlegging van slimme netwerken 
onderdeel moet uitmaken van een 
sectoroverschrijdende benadering van 
regionale ontwikkeling teneinde de 
voordelen voor de regio's te optimaliseren;

1. juicht een paradigmawissel voor de 
regio's met betrekking tot de manier 
waarop energie wordt geproduceerd en 
verbruikt toe, waarbij een verschuiving 
plaatsvindt van een niet-flexibel 
traditioneel model dat gebaseerd is op een 
"basislastlogica", naar variabele, 
gedecentraliseerde en lokale productie en 
de integratie van een groot aandeel 
kleinschalige hernieuwbare energie met 
een flexibele en snel reagerende vraag en 
decentrale opslag; benadrukt dat een slim 
netwerk essentieel is voor een dergelijke 
paradigmawissel en dat de 
tenuitvoerlegging van slimme netwerken 
onderdeel moet uitmaken van een 
sectoroverschrijdende benadering van 
regionale ontwikkeling teneinde de 
voordelen voor de regio's te optimaliseren;

(taalkundige aanpassing in de Nederlandse 
versie)
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Or. de

Amendement 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. juicht een paradigmawissel voor de 
regio's met betrekking tot de manier 
waarop energie wordt geproduceerd en 
verbruikt toe, waarbij een verschuiving 
plaatsvindt van een niet-flexibel 
traditioneel model dat gebaseerd is op een 
"basislastlogica", naar variabele, 
gedecentraliseerde en lokale productie en 
de integratie van een groot aandeel 
kleinschalige hernieuwbare energie met 
een flexibele en snel reagerende vraag en 
gedecentraliseerde opslag; benadrukt dat 
een slim netwerk essentieel is voor een 
dergelijke paradigmawissel en dat de 
tenuitvoerlegging van slimme netwerken 
onderdeel moet uitmaken van een 
sectoroverschrijdende benadering van 
regionale ontwikkeling teneinde de 
voordelen voor de regio's te optimaliseren;

1. juicht een paradigmawissel voor de 
regio's met betrekking tot de manier 
waarop energie wordt geproduceerd en 
verbruikt toe, waarbij een verschuiving 
plaatsvindt van een niet-flexibel 
traditioneel model dat gebaseerd is op een 
"basislastlogica", naar variabele, 
gedecentraliseerde en lokale productie en 
de integratie van een groot aandeel 
kleinschalige hernieuwbare energie met 
een flexibele en snel reagerende vraag en 
gedecentraliseerde opslag; benadrukt dat 
een slim netwerk essentieel is voor een 
dergelijke paradigmawissel en dat de 
tenuitvoerlegging van slimme netwerken 
onderdeel moet uitmaken van een 
sectoroverschrijdende en omvattende 
benadering van regionale ontwikkeling 
teneinde de voordelen en de kansen op de 
markt voor de regio's te optimaliseren en te 
zorgen voor duurzaamheid, groei en 
innovatie;

Or. en

Amendement 6
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. juicht een paradigmawissel voor de 1. begrijpt dat om duurzame ontwikkeling 
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regio's met betrekking tot de manier 
waarop energie wordt geproduceerd en 
verbruikt toe, waarbij een verschuiving 
plaatsvindt van een niet-flexibel 
traditioneel model dat gebaseerd is op een 
"basislastlogica", naar variabele,
gedecentraliseerde en lokale productie en 
de integratie van een groot aandeel 
kleinschalige hernieuwbare energie met 
een flexibele en snel reagerende vraag en 
gedecentraliseerde opslag; benadrukt dat 
een slim netwerk essentieel is voor een 
dergelijke paradigmawissel en dat de 
tenuitvoerlegging van slimme netwerken 
onderdeel moet uitmaken van een 
sectoroverschrijdende benadering van 
regionale ontwikkeling teneinde de 
voordelen voor de regio's te optimaliseren;

te handhaven en tegemoet te komen aan 
de eisen van de toekomst, nieuwe 
energieproductie- en -
consumptiemodellen op basis van 
gedecentraliseerde en lokale productie 
dienen te worden bevorderd, die een groot 
aandeel kleinschalige hernieuwbare energie 
met een flexibele en snel reagerende vraag 
en gedecentraliseerde opslag omvatten; 
benadrukt dat een slim netwerk essentieel 
is voor een dergelijke paradigmawissel en 
dat de tenuitvoerlegging van slimme 
netwerken onderdeel dient uit te maken 
van een sectoroverschrijdende benadering 
van regionale ontwikkeling teneinde de 
voordelen voor de regio's te optimaliseren;

Or. en

Amendement 7
Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. Een voorbeeld van een beste 
praktijk geeft de regio Burgenland in 
Oostenrijk die door de vroege toewijzing 
van middelen uit het structuurfonds door 
doelgerichte partnerschappen op 
gemeenschappelijk, regionaal, nationaal 
en Europees niveau, door een efficiënt 
decentraal uitvoeringsbeleid voor het 
winnen van decentraal beschikbare 
energiebronnen, door het gebruik van 
gemeenschappelijke toeleveringssystemen 
en door de voortdurende ontwikkeling van 
praktische toepassingsmogelijkheden met 
lokale spelers, haar doel om de eerste in 
cijfers energieonafhankelijke Europese 
regio te worden, bereikt heeft;
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Or. de

Amendement 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt in dit verband de 
mogelijkheden voor geografische (of 
territoriale) veranderingen in het 
energienetwerk voor achtergestelde regio's, 
die zich van energieconsumenten tot 
energieproducenten kunnen ontwikkelen en 
grote economische voordelen kunnen 
behalen terwijl een continue 
energievoorziening wordt gewaarborgd; 
merkt op dat dit met name kansen biedt 
voor de ultraperifere en perifere regio's en 
eilanden;

2. benadrukt in dit verband de 
mogelijkheden voor geografische (of 
territoriale) veranderingen in het 
energienetwerk voor achtergestelde regio's, 
die zich van energieconsumenten tot 
energieproducenten kunnen ontwikkelen en 
grote economische voordelen kunnen 
behalen terwijl een continue 
energievoorziening en de invoering en het 
gebruik van slimme netwerken wordt 
gewaarborgd; merkt op dat dit met name 
kansen biedt voor de ultraperifere en 
perifere regio's en eilanden;

Or. en

Amendement 9
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt in dit verband de 
mogelijkheden voor geografische (of 
territoriale) veranderingen in het 
energienetwerk voor achtergestelde regio's, 
die zich van energieconsumenten tot 
energieproducenten kunnen ontwikkelen en 
grote economische voordelen kunnen 
behalen terwijl een continue 
energievoorziening wordt gewaarborgd; 
merkt op dat dit met name kansen biedt 

2. benadrukt in dit verband de 
mogelijkheden voor geografische (of 
territoriale) veranderingen in het 
energienetwerk voor achtergestelde regio's, 
die zich van energieconsumenten tot 
energieproducenten kunnen ontwikkelen en 
grote economische en 
concurrentievoordelen kunnen behalen 
terwijl een continue energievoorziening 
wordt gewaarborgd; merkt op dat dit met 
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voor de ultraperifere en perifere regio's en 
eilanden;

name kansen biedt voor de ultraperifere en 
perifere regio's en eilanden;

Or. pt

Amendement 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten en de regio's zo 
snel mogelijk in lokale slimme netwerken 
te investeren door gebruik te maken van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESIF), inclusief financiële instrumenten 
om particuliere investeringen als hefboom 
in te zetten, met inachtneming van de 
behoeften van de specifieke regio op 
milieu-, economisch, sociaal en territoriaal 
gebied, aangezien er niet één 
standaardoplossing voor alle regio's 
bestaat; wenst een flexibele aanpak op 
lokaal niveau om de belemmeringen voor 
het combineren van maatregelen voor 
energieproductie, -opslag en -efficiëntie te 
verminderen en om samen te werken met 
andere sectoren, zoals de informatie- en 
communicatietechnologie- (ICT) en de 
vervoersector;

3. verzoekt de lidstaten en de regio's zo 
snel mogelijk in lokale slimme netwerken 
te investeren door gebruik te maken van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESIF), inclusief financiële instrumenten 
om particuliere investeringen als hefboom 
in te zetten, met inachtneming van de 
behoeften van de specifieke regio op 
milieu-, economisch, sociaal en territoriaal 
gebied en door in te spelen op de 
kenmerken van de desbetreffende regio, 
aangezien er niet één standaardoplossing 
voor alle regio's bestaat; wenst een 
flexibele aanpak op lokaal niveau om, met 
het oog op energie-efficiëntie, de 
belemmeringen voor het combineren van 
maatregelen voor energieproductie en -
opslag, ook op grensoverschrijdend 
gebied, te verminderen en om samen te 
werken met andere sectoren, zoals de 
informatie- en communicatietechnologie-
(ICT) en de vervoersector;

Or. ro

Amendement 11
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3



AM\1011520NL.doc 9/42 PE524.656v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten en de regio's zo 
snel mogelijk in lokale slimme netwerken 
te investeren door gebruik te maken van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESIF), inclusief financiële instrumenten 
om particuliere investeringen als hefboom 
in te zetten, met inachtneming van de 
behoeften van de specifieke regio op 
milieu-, economisch, sociaal en territoriaal 
gebied, aangezien er niet één 
standaardoplossing voor alle regio's 
bestaat; wenst een flexibele aanpak op 
lokaal niveau om de belemmeringen voor 
het combineren van maatregelen voor 
energieproductie, -opslag en -efficiëntie te 
verminderen en om samen te werken met 
andere sectoren, zoals de informatie- en 
communicatietechnologie- (ICT) en de 
vervoersector;

3. verzoekt de lidstaten, de regionale en
plaatselijke overheden zo snel mogelijk in 
lokale slimme netwerken te investeren door 
investeringen die gebruikmaken van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESIF) te stimuleren, inclusief financiële 
instrumenten om particuliere investeringen 
als hefboom in te zetten, met inachtneming 
van de behoeften van de specifieke regio 
op milieu-, economisch, sociaal en 
territoriaal gebied, aangezien er niet één 
standaardoplossing voor alle regio's 
bestaat; wenst een flexibele aanpak op 
lokaal niveau om de belemmeringen voor 
het combineren van maatregelen voor 
energieproductie, -opslag en -efficiëntie te 
verminderen en om samen te werken met 
andere sectoren, zoals de informatie- en 
communicatietechnologie- (ICT) en de 
vervoersector;

Or. en

Amendement 12
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten en de regio's zo 
snel mogelijk in lokale slimme netwerken 
te investeren door gebruik te maken van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESIF), inclusief financiële instrumenten 
om particuliere investeringen als hefboom 
in te zetten, met inachtneming van de 
behoeften van de specifieke regio op 
milieu-, economisch, sociaal en territoriaal 
gebied, aangezien er niet één 
standaardoplossing voor alle regio's 
bestaat; wenst een flexibele aanpak op 

3. verzoekt de lidstaten en de regio's zo 
snel mogelijk in lokale slimme netwerken 
te investeren door gebruik te maken van de
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESIF), inclusief financiële instrumenten 
om particuliere investeringen als hefboom 
in te zetten, met inachtneming van de 
behoeften van de specifieke regio op 
milieu-, economisch, sociaal en territoriaal 
gebied, aangezien er niet één 
standaardoplossing voor alle regio's 
bestaat; wenst een flexibele aanpak op 
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lokaal niveau om de belemmeringen voor 
het combineren van maatregelen voor 
energieproductie, -opslag en -efficiëntie te 
verminderen en om samen te werken met 
andere sectoren, zoals de informatie- en 
communicatietechnologie- (ICT) en de 
vervoersector;

lokaal niveau om de belemmeringen voor 
het combineren van maatregelen voor 
energieproductie, -opslag en -efficiëntie te 
verminderen en om samen te werken met 
andere sectoren, zoals de informatie- en 
communicatietechnologie- (ICT) en de 
vervoersector; wijst in dat verband op het 
belang van omkeerbare systemen voor 
pompaccumulatie voor de exploratie van 
hernieuwbare energie, in het bijzonder 
geothermische energie, met name voor de 
geïsoleerde systemen op de eilanden;

Or. pt

Amendement 13
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten en de regio's zo 
snel mogelijk in lokale slimme netwerken 
te investeren door gebruik te maken van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESIF), inclusief financiële instrumenten 
om particuliere investeringen als hefboom 
in te zetten, met inachtneming van de 
behoeften van de specifieke regio op 
milieu-, economisch, sociaal en territoriaal 
gebied, aangezien er niet één 
standaardoplossing voor alle regio's 
bestaat; wenst een flexibele aanpak op 
lokaal niveau om de belemmeringen voor 
het combineren van maatregelen voor 
energieproductie, -opslag en -efficiëntie te 
verminderen en om samen te werken met 
andere sectoren, zoals de informatie- en 
communicatietechnologie- (ICT) en de 
vervoersector;

3. verzoekt de lidstaten en de regio's om 
grondig te overwegen om in lokale slimme 
netwerken te investeren door gebruik te 
maken van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF), inclusief 
financiële instrumenten om particuliere 
investeringen als hefboom in te zetten, met 
inachtneming van de behoeften van de 
specifieke regio op milieu-, economisch, 
sociaal en territoriaal gebied, aangezien er 
niet één standaardoplossing voor alle 
regio's bestaat; wenst een flexibele aanpak 
op lokaal en regionaal niveau om de 
belemmeringen voor het combineren van 
maatregelen voor energieproductie, -opslag 
en -efficiëntie te verminderen en om samen 
te werken met andere sectoren, zoals 
informatie- en communicatietechnologie
(ICT) en vervoer;

Or. en
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Amendement 14
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. zet aan tot een betere benutting van 
goede praktijken op dit gebied; herinnert 
eraan dat veel regio's in Europa projecten 
hebben ontwikkeld binnen het huidige 
communautaire kader die enerzijds 
synergieën op specifieke terreinen hebben 
bevorderd en anderzijds de 
energieduurzaamheid en hernieuwbare 
energie hebben gestimuleerd, zoals het 
project "MaReS – Onderzoeksstrategie 
voor Macaronesië" en het "Green 
Islands-project".

Or. pt

Amendement 15
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat voor de invoering van 
slimme netwerken een stabiel beleidskader 
voor de lange termijn nodig is; verzoekt de 
Commissie ambitieuze, bindende 
streefdoelen voor 2030 voor energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en de 
uitstoot van broeikasgassen voor te stellen 
teneinde investeerders en verwante 
industrieën zekerheid voor de toekomst te 
bieden en een slim energiesysteem te 
bevorderen;

4. benadrukt dat voor de invoering van 
slimme netwerken een stabiel beleidskader 
voor de lange termijn nodig is; verzoekt de 
Commissie strategieën voor 2030 voor 
energie-efficiëntie, hernieuwbare energie 
en de uitstoot van broeikasgassen voor te 
stellen teneinde investeerders en verwante 
industrieën zekerheid voor de toekomst te 
bieden en een slim energiesysteem te 
bevorderen;

Or. de
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Amendement 16
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat voor de invoering van 
slimme netwerken een stabiel beleidskader 
voor de lange termijn nodig is; verzoekt de 
Commissie ambitieuze, bindende 
streefdoelen voor 2030 voor energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en de 
uitstoot van broeikasgassen voor te stellen 
teneinde investeerders en verwante 
industrieën zekerheid voor de toekomst te 
bieden en een slim energiesysteem te 
bevorderen;

4. benadrukt dat voor de invoering van 
slimme netwerken een stabiel beleidskader 
voor de lange termijn nodig is; verzoekt de 
Commissie ambitieuze beleidslijnen voor 
2030 voor energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie en de uitstoot van 
broeikasgassen voor te stellen teneinde 
investeerders en verwante industrieën 
zekerheid voor de toekomst te bieden en 
een slim energiesysteem te bevorderen;

Or. en

Amendement 17
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat voor de invoering van 
slimme netwerken een stabiel beleidskader 
voor de lange termijn nodig is; verzoekt de 
Commissie ambitieuze, bindende 
streefdoelen voor 2030 voor energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en de 
uitstoot van broeikasgassen voor te stellen 
teneinde investeerders en verwante 
industrieën zekerheid voor de toekomst te 
bieden en een slim energiesysteem te 
bevorderen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de
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Amendement 18
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat voor de invoering van 
slimme netwerken een stabiel beleidskader 
voor de lange termijn nodig is; verzoekt de 
Commissie ambitieuze, bindende 
streefdoelen voor 2030 voor energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en de 
uitstoot van broeikasgassen voor te stellen 
teneinde investeerders en verwante 
industrieën zekerheid voor de toekomst te 
bieden en een slim energiesysteem te 
bevorderen;

4. benadrukt dat voor de invoering van 
slimme netwerken een planning en stabiel 
beleidskader voor de lange termijn nodig 
zijn;

Or. en

Amendement 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept op tot een flexibelere aanpak in 
EU-verordeningen en -richtlijnen op de 
interne markt ter vermindering van de 
belemmeringen voor regiospecifieke 
oplossingen wat betreft de productie, 
aanvoer en opslag van energie, 
efficiëntiemaatregelen en de combinatie 
van dergelijke maatregelen;

5. roept op tot een flexibelere aanpak in 
EU-verordeningen en -richtlijnen op de 
interne markt ter vermindering van de 
belemmeringen voor regiospecifieke 
oplossingen wat betreft de productie, 
aanvoer en opslag van energie, 
efficiëntiemaatregelen en de combinatie 
van dergelijke maatregelen, met inbegrip 
van publiek-private partnerschappen en 
grensoverschrijdende projecten;

Or. ro
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Amendement 20
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de burgers bij alle fasen 
van de energie- en netwerkplanning, 
tenuitvoerlegging en transformatie
moeten worden betrokken, met publieke 
participatie in elk stadium en de actieve 
betrokkenheid van 
distributiesysteembeheerders (DSB's) en 
aanbieders van technologieën op het gebied 
van slimme netwerken; moedigt burgers 
aan "prosumenten" te worden, waarbij 
particulieren en gemeenschappen hun 
eigen hernieuwbare energie produceren en 
het overschot aan het netwerk kunnen 
terugverkopen, gebruikmakend van 
nettobemetering waardoor zij de 
economische kansen benutten en optreden 
als sterke lokale partners op het gebied van 
duurzame energieproductie en 
energiebesparing binnen een algemeen 
regionaal energieconcept;

6. benadrukt dat de burgers bij alle fasen 
van de energie- en netwerkplanning 
moeten worden betrokken, en de actieve 
betrokkenheid van 
distributiesysteembeheerders (DSB's) en 
aanbieders van technologieën op het gebied 
van slimme netwerken; moedigt burgers 
aan "prosumenten" te worden, waarbij 
particulieren en gemeenschappen hun 
eigen hernieuwbare energie produceren en 
het overschot aan het netwerk kunnen 
terugverkopen, gebruikmakend van 
nettobemetering waardoor zij de 
economische kansen benutten en optreden 
als sterke lokale partners op het gebied van 
duurzame energieproductie en 
energiebesparing binnen een algemeen 
regionaal energieconcept;

Or. de

Amendement 21
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de burgers bij alle fasen 
van de energie- en netwerkplanning, 
tenuitvoerlegging en transformatie moeten 
worden betrokken, met publieke 
participatie in elk stadium en de actieve 

6. benadrukt dat de burgers bij alle fasen 
van de energie- en netwerkplanning, 
tenuitvoerlegging en transformatie moeten 
worden betrokken, met publieke 
participatie in elk stadium en de actieve 
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betrokkenheid van 
distributiesysteembeheerders (DSB's) en 
aanbieders van technologieën op het gebied 
van slimme netwerken; moedigt burgers 
aan "prosumenten" te worden, waarbij 
particulieren en gemeenschappen hun 
eigen hernieuwbare energie produceren en 
het overschot aan het netwerk kunnen 
terugverkopen, gebruikmakend van 
nettobemetering waardoor zij de 
economische kansen benutten en optreden 
als sterke lokale partners op het gebied van 
duurzame energieproductie en 
energiebesparing binnen een algemeen 
regionaal energieconcept;

betrokkenheid van 
distributiesysteembeheerders (DSB's) en 
aanbieders van technologieën op het gebied 
van slimme netwerken; moedigt burgers 
aan "prosumenten" te worden, waarbij 
particulieren en gemeenschappen hun 
eigen hernieuwbare energie produceren en 
het overschot aan het netwerk kunnen 
terugverkopen, gebruikmakend van 
nettobemetering waardoor zij de 
economische kansen benutten en optreden 
als sterke lokale partners op het gebied van 
duurzame energieproductie en 
energiebesparing binnen een algemeen 
regionaal energieconcept; is evenwel van 
mening dat de langetermijnopzet van een 
aantal bestaande nationale regelingen ter 
ondersteuning van hernieuwbare 
energiebronnen geleid heeft tot 
overcompensatie en dat de meest 
effectieve manier om hernieuwbare 
technologie toe te passen ten voordele van 
gezinnen in verschillende regio's vaak 
geen prioriteit was;

Or. en

Amendement 22
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de burgers bij alle fasen 
van de energie- en netwerkplanning, 
tenuitvoerlegging en transformatie moeten 
worden betrokken, met publieke 
participatie in elk stadium en de actieve 
betrokkenheid van 
distributiesysteembeheerders (DSB's) en 
aanbieders van technologieën op het gebied 
van slimme netwerken; moedigt burgers 
aan "prosumenten" te worden, waarbij 
particulieren en gemeenschappen hun 

6. benadrukt dat de burgers bij alle fasen 
van de energie- en netwerkplanning, 
tenuitvoerlegging en transformatie moeten 
worden betrokken, met publieke 
participatie in elk stadium en de actieve 
betrokkenheid van 
distributiesysteembeheerders (DSB's) en 
aanbieders van technologieën op het gebied 
van slimme netwerken; moedigt de snelle 
invoering van geavanceerde 
meterinfrastructuur aan die een 
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eigen hernieuwbare energie produceren en 
het overschot aan het netwerk kunnen 
terugverkopen, gebruikmakend van 
nettobemetering waardoor zij de 
economische kansen benutten en optreden 
als sterke lokale partners op het gebied van 
duurzame energieproductie en 
energiebesparing binnen een algemeen 
regionaal energieconcept;

informatiestroom in twee richtingen 
mogelijk maakt en burgers in staat stelt 
om "prosumenten" te worden, waarbij 
particulieren en gemeenschappen hun 
eigen hernieuwbare energie produceren en 
het overschot aan het netwerk kunnen 
terugverkopen, gebruikmakend van 
nettobemetering waardoor zij de 
economische kansen benutten en optreden 
als sterke lokale partners op het gebied van 
duurzame energieproductie en 
energiebesparing binnen een algemeen 
regionaal energieconcept;

Or. en

Amendement 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de burgers bij alle fasen 
van de energie- en netwerkplanning, 
tenuitvoerlegging en transformatie moeten 
worden betrokken, met publieke 
participatie in elk stadium en de actieve 
betrokkenheid van 
distributiesysteembeheerders (DSB's) en 
aanbieders van technologieën op het gebied 
van slimme netwerken; moedigt burgers 
aan "prosumenten" te worden, waarbij 
particulieren en gemeenschappen hun 
eigen hernieuwbare energie produceren en 
het overschot aan het netwerk kunnen 
terugverkopen, gebruikmakend van 
nettobemetering waardoor zij de 
economische kansen benutten en optreden 
als sterke lokale partners op het gebied van 
duurzame energieproductie en 
energiebesparing binnen een algemeen 
regionaal energieconcept;

6. benadrukt dat de burgers bij alle fasen 
van energie- en netwerkplanning, 
tenuitvoerlegging en transformatie, 
productie en verbruik moeten worden 
betrokken, met publieke participatie in elk 
stadium en de actieve betrokkenheid van 
distributiesysteembeheerders (DSB's) en 
aanbieders van technologieën op het gebied 
van slimme netwerken; moedigt burgers 
aan "prosumenten" te worden, waarbij 
particulieren en gemeenschappen hun 
eigen hernieuwbare energie produceren en 
het overschot aan het netwerk kunnen 
terugverkopen, gebruikmakend van 
nettobemetering waardoor zij de 
economische kansen benutten en optreden 
als sterke lokale partners op het gebied van 
duurzame energieproductie en 
energiebesparing binnen een algemeen 
regionaal energieconcept;
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Or. en

Amendement 24
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat Europa een strategie voor 
slimme energiesystemen voor de regio's en 
lokale gemeenschappen moet volgen om 
slimme netwerken succesvol ten uitvoer te 
kunnen leggen, waarbij slimme netwerken 
onderdeel worden van het regionale 
energiesysteem en een groot aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen wordt 
geïntegreerd, inclusief gedecentraliseerde 
opwekkingscapaciteiten, gecombineerd 
met vraagbeheersing, maatregelen ter 
bevordering van energie-efficiëntie, grotere 
energiebesparingen, alsook slimme 
oplossingen voor opslag, de vervoersector 
(e-vervoer) en meer uitwisseling met 
aangrenzende netwerken;

7. benadrukt dat Europa een strategie voor 
de regio's en lokale gemeenschappen 
gericht op slimme energiesystemen dient 
te ontwikkelen om slimme netwerken 
succesvol ten uitvoer te kunnen leggen, 
waarbij slimme netwerken onderdeel 
worden van het regionale energiesysteem
en een aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen wordt geïntegreerd, inclusief 
gedecentraliseerde 
opwekkingscapaciteiten, maatregelen ter 
bevordering van energie-efficiëntie, grotere 
energiebesparingen, alsook slimme 
oplossingen voor opslag, de vervoersector 
(e-vervoer) en meer uitwisseling met 
aangrenzende netwerken;

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat slimme meters een rol 
te spelen hebben in 
tweerichtingscommunicatie, aangezien zij 
consumenten het voordeel van 
nauwkeurige facturen bieden en de 
participatie van de vraagzijde ten goede 
komen, waarbij consumenten hun 
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gewoonten gaan aanpassen aan pieken en 
dalen in de energieproductie; benadrukt 
dat elke burger de volledige voordelen van 
een slim energiesysteem moet genieten en 
dat meer inspraak door de burgers een
gedragswijziging ten goede komt en 
bijgevolg zorgt voor meer 
energiebesparingen; wijst op de noodzaak 
van hoge normen voor slimme meters op 
het gebied van gegevensbescherming en 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en om de burger de controle te
geven over de gegevens die worden 
doorgegeven aan de netwerkbeheerders; 
onderstreept de cruciale rol van DSB's, 
die de eindverantwoordelijkheid dragen 
voor het waarborgen van de veiligheid en 
stabiliteit van het netwerk en daardoor 
rechtstreekse toegang moeten krijgen tot 
verbruiks- en productiegegevens om de 
efficiënte, veilige en beveiligde werking 
van de slimme netwerken te garanderen;

Or. en

Amendement 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en haar taskforce 
voor slimme netwerken de bestaande 
definitie van slimme netwerken bij te 
werken en uit te breiden met het slimme 
energiesysteem; verzoekt de lokale en 
regionale autoriteiten op een slim 
energiesysteem gebaseerde regionale 
strategieën goed te keuren;

8. verzoekt de Commissie en haar taskforce 
voor slimme netwerken de bestaande
definitie van slimme netwerken bij te 
werken en uit te breiden met het slimme 
energiesysteem; verzoekt de lokale en 
regionale autoriteiten om het 
energieverbruik en de afschakelingen te 
beheren en op een slim energiesysteem 
gebaseerde regionale strategieën goed te 
keuren;

Or. en
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Amendement 27
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en haar taskforce 
voor slimme netwerken de bestaande 
definitie van slimme netwerken bij te 
werken en uit te breiden met het slimme 
energiesysteem; verzoekt de lokale en 
regionale autoriteiten op een slim 
energiesysteem gebaseerde regionale 
strategieën goed te keuren;

8. verzoekt de Commissie en haar taskforce 
voor slimme netwerken de bestaande 
definitie van slimme netwerken bij te 
werken en uit te breiden met het slimme 
energiesysteem; verzoekt de lokale en 
regionale autoriteiten te werken aan de 
goedkeuring van op een slim 
energiesysteem gebaseerde regionale 
strategieën;

Or. en

Amendement 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat het voor de waarborging 
van de economische efficiëntie van slimme 
netwerken voor regio's noodzakelijk is de 
directe en indirecte voordelen te 
combineren en de energiesector te 
koppelen met een aantal andere sectoren, 
met name de sectoren woningbouw en 
vervoer, maar ook milieu, stadsplanning, 
sociale inclusie, afvalbeheer en de 
bouwsector, teneinde de streefdoelen op 
het gebied van energiebesparingen te 
verwezenlijken en tegelijkertijd de 
economische voordelen te optimaliseren;

9. benadrukt dat het voor de waarborging 
van de economische efficiëntie van slimme 
netwerken voor regio's noodzakelijk is de 
directe en indirecte voordelen te 
combineren en de energiesector te 
koppelen met een aantal andere sectoren, 
met name de sectoren woningbouw en 
vervoer, maar ook milieu, stadsplanning, 
sociale inclusie, afvalbeheer en de 
bouwsector, teneinde de streefdoelen op 
het gebied van energiebesparingen te 
verwezenlijken en tegelijkertijd de 
economische voordelen te optimaliseren, 
en vraag en aanbod op het gebied van 
energie binnen de regio in evenwicht te 
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brengen;

Or. en

Amendement 29
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de ICT-sector in een 
slim energiesysteemnetwerk een cruciale 
rol vervult, omdat de ICT de bidirectionele 
informatiestroom in een netwerk mogelijk 
maakt bij de realtime digitale 
communicatie tussen alle onderdelen van 
het slimme netwerk, van de productie tot 
de transmissie naar de eindgebruiker; 
verzoekt de regio's derhalve de 
ontwikkeling van verschillende 
commercieel aantrekkelijke, 
interoperabele ICT-technologieën voor de 
totstandbrenging van een slim 
energiesysteem op te nemen in de 
regionale planning met betrekking tot 
slimme netwerken teneinde een zo groot 
mogelijke energiebesparing te realiseren;

Schrappen

Or. de

Amendement 30
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de ICT-sector in een slim 
energiesysteemnetwerk een cruciale rol 
vervult, omdat de ICT de bidirectionele 

10. benadrukt dat de ICT-sector in een slim 
energiesysteem een cruciale rol vervult, 
omdat de ICT de bidirectionele 
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informatiestroom in een netwerk mogelijk 
maakt bij de realtime digitale 
communicatie tussen alle onderdelen van 
het slimme netwerk, van de productie tot 
de transmissie naar de eindgebruiker; 
verzoekt de regio's derhalve de 
ontwikkeling van verschillende 
commercieel aantrekkelijke, interoperabele 
ICT-technologieën voor de 
totstandbrenging van een slim 
energiesysteem op te nemen in de 
regionale planning met betrekking tot 
slimme netwerken teneinde een zo groot 
mogelijke energiebesparing te realiseren;

informatiestroom in een netwerk mogelijk 
maakt bij de realtime digitale 
communicatie tussen alle onderdelen van 
het slimme netwerk, van de productie tot 
de transmissie naar de eindgebruiker; 
verzoekt de regio's derhalve de 
ontwikkeling van verschillende 
commercieel aantrekkelijke, interoperabele 
ICT-technologieën voor de 
totstandbrenging van een slim 
energiesysteem op te nemen in de 
regionale planning met betrekking tot 
slimme netwerken teneinde een zo groot 
mogelijke energiebesparing te realiseren;

Or. en

Amendement 31
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. roept de Commissie op de nodige 
stappen te zetten om ervoor te zorgen dat 
elektrische toestellen (met name boilers, 
wasmachines, afwasmachines, 
warmtepompen, accumulatorkachels, 
enz.) bij elektriciteitsoverschotten 
automatisch worden aangezet en onder 
aansturing van slimme meters op basis 
van door de gebruiker ingegeven 
parameters in de spaarstand hun werk 
doen (ivd-toepassingen).

Or. cs

Amendement 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt alle regio's ten zeerste aan te 
investeren in slimme energiesystemen als 
potentiële bron van lokale en duurzame 
banen; benadrukt dat de bouw een van de 
voornaamste sectoren is waar banen zullen 
ontstaan, niet alleen door directe 
investeringen in slimme energienetwerken, 
maar ook door investeringen in energie-
efficiëntiemaatregelen en renovatie, 
bijvoorbeeld in de woningbouwsector;

12. moedigt alle regio's ten zeerste aan te 
investeren in slimme energiesystemen als 
potentiële bron van lokale en duurzame 
banen; benadrukt dat de bouw een van de 
voornaamste sectoren is waar banen zullen 
ontstaan, niet alleen door directe 
investeringen in slimme energienetwerken, 
maar ook door investeringen in energie-
efficiëntiemaatregelen en renovatie, 
bijvoorbeeld in de woningbouwsector, en 
door de aanpassing van deze sector aan 
nieuwe technologische oplossingen voor 
de bouw van zeer energie-efficiënte 
gebouwen;

Or. ro

Amendement 33
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt alle regio's ten zeerste aan te 
investeren in slimme energiesystemen als 
potentiële bron van lokale en duurzame 
banen; benadrukt dat de bouw een van de 
voornaamste sectoren is waar banen zullen 
ontstaan, niet alleen door directe 
investeringen in slimme energienetwerken, 
maar ook door investeringen in energie-
efficiëntiemaatregelen en renovatie, 
bijvoorbeeld in de woningbouwsector;

12. moedigt alle regio's en plaatselijke 
overheden ten zeerste aan te investeren in 
slimme energiesystemen als potentiële 
bron van lokale en duurzame banen; 
benadrukt dat de bouw een van de 
voornaamste sectoren is waar banen zullen 
ontstaan, niet alleen door directe 
investeringen in slimme energienetwerken, 
maar ook door investeringen in energie-
efficiëntiemaatregelen en renovatie, 
bijvoorbeeld in de woningbouwsector;

Or. en
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Amendement 34
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt alle regio's ten zeerste aan te 
investeren in slimme energiesystemen als 
potentiële bron van lokale en duurzame 
banen; benadrukt dat de bouw een van de 
voornaamste sectoren is waar banen zullen 
ontstaan, niet alleen door directe 
investeringen in slimme energienetwerken, 
maar ook door investeringen in energie-
efficiëntiemaatregelen en renovatie, 
bijvoorbeeld in de woningbouwsector;

12. moedigt alle regio's ten zeerste aan te 
investeren in slimme energiesystemen als 
potentiële bron van lokale groene en 
duurzame banen; benadrukt dat de bouw 
een van de voornaamste sectoren is waar 
banen zullen ontstaan, niet alleen door 
directe investeringen in slimme 
energienetwerken, maar ook door de 
ontwikkeling van technologie en innovatie 
in de EU, door stimulering van het 
concurrentievermogen van het mkb en 
door investeringen in energie-
efficiëntiemaatregelen en renovatie, 
bijvoorbeeld in de woningbouwsector;

Or. en

Amendement 35
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt alle regio's ten zeerste aan te 
investeren in slimme energiesystemen als 
potentiële bron van lokale en duurzame 
banen; benadrukt dat de bouw een van de 
voornaamste sectoren is waar banen zullen 
ontstaan, niet alleen door directe 
investeringen in slimme energienetwerken, 
maar ook door investeringen in energie-
efficiëntiemaatregelen en renovatie, 
bijvoorbeeld in de woningbouwsector;

12. moedigt de regio's aan te overwegen 
om te investeren in slimme 
energiesystemen als potentiële bron van 
lokale en duurzame banen; benadrukt dat 
de bouw een van de voornaamste sectoren 
is waar banen zullen ontstaan, niet alleen 
door directe investeringen in slimme 
energienetwerken, maar ook door 
investeringen in energie-
efficiëntiemaatregelen en renovatie, 
bijvoorbeeld in de woningbouwsector;
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Or. en

Amendement 36
Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de lidstaten en de regio's 
ertoe op om op het gebied van 
hernieuwbare energie 
opleidingsinitiatieven op academisch en 
beroepsniveau te ondersteunen, 
bijvoorbeeld door milieuopleidingen en 
nieuwe beroepsopleidingen in te voeren 
(bv. technicus op het gebied van zonne-
energie);

Or. de

Amendement 37
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de Commissie in 2009 
heeft berekend dat er door het behalen 
van de 2020-streefcijfers voor 
hernieuwbare energie ongeveer 
2,8 miljoen banen zouden ontstaan, 
terwijl daarnaast een totale toegevoegde 
waarde van ongeveer 1,1% van het bbp 
wordt gegenereerd tegen 2030; wijst erop 
dat de Europese Raad voor hernieuwbare 
energie schat dat als in 2030 45% van de 
energie afkomstig zou zijn uit 
hernieuwbare bronnen, er 4,4 miljoen 
banen zouden ontstaan, en als het 
Europese energiesysteem tegen 2050 

Schrappen
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100% hernieuwbaar zou zijn, de sector 
werk zou bieden aan 6,1 miljoen mensen;

Or. de

Amendement 38
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de Commissie in 2009 
heeft berekend dat er door het behalen 
van de 2020-streefcijfers voor 
hernieuwbare energie ongeveer 
2,8 miljoen banen zouden ontstaan, 
terwijl daarnaast een totale toegevoegde 
waarde van ongeveer 1,1% van het bbp 
wordt gegenereerd tegen 2030; wijst erop 
dat de Europese Raad voor hernieuwbare 
energie schat dat als in 2030 45% van de 
energie afkomstig zou zijn uit 
hernieuwbare bronnen, er 4,4 miljoen 
banen zouden ontstaan, en als het 
Europese energiesysteem tegen 2050 
100% hernieuwbaar zou zijn, de sector 
werk zou bieden aan 6,1 miljoen mensen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 39
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de Commissie in 2009 
heeft berekend dat er door het behalen van 
de 2020-streefcijfers voor hernieuwbare 

13. merkt op dat de Commissie in 2009 
heeft berekend dat er door het behalen van 
de 2020-streefcijfers voor hernieuwbare 



PE524.656v01-00 26/42 AM\1011520NL.doc

NL

energie ongeveer 2,8 miljoen banen zouden 
ontstaan, terwijl daarnaast een totale
toegevoegde waarde van ongeveer 1,1% 
van het bbp wordt gegenereerd tegen 2030; 
wijst erop dat de Europese Raad voor 
hernieuwbare energie schat dat als in 
2030 45% van de energie afkomstig zou 
zijn uit hernieuwbare bronnen, er 
4,4 miljoen banen zouden ontstaan, en als 
het Europese energiesysteem tegen 2050 
100% hernieuwbaar zou zijn, de sector 
werk zou bieden aan 6,1 miljoen mensen;

energie ongeveer 2,8 miljoen banen zouden 
ontstaan, terwijl daarnaast een totale 
toegevoegde waarde van ongeveer 1,1% 
van het bbp wordt gegenereerd tegen 2030;

Or. en

Amendement 40
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt alle regio's te investeren in 
vaardigheden en scholing voor deze 
nieuwe banen, met inachtneming van het 
feit dat er ook een aanmerkelijk aantal 
nieuwe lokale banen kan worden gecreëerd 
in de ICT-diensten, de vervoersector en 
sectoren die slimme apparatuur en diensten 
leveren, bijvoorbeeld voor nieuwe 
installaties;

14. verzoekt alle regio's in acht te nemen 
dat er ook een aanmerkelijk aantal nieuwe 
lokale banen kan worden gecreëerd in de 
ICT-diensten, de vervoersector en sectoren 
die slimme apparatuur en diensten leveren, 
bijvoorbeeld voor nieuwe installaties;

Or. de

Amendement 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt alle regio's te investeren in 
vaardigheden en scholing voor deze 
nieuwe banen, met inachtneming van het 
feit dat er ook een aanmerkelijk aantal 
nieuwe lokale banen kan worden gecreëerd 
in de ICT-diensten, de vervoersector en 
sectoren die slimme apparatuur en diensten 
leveren, bijvoorbeeld voor nieuwe 
installaties;

14. verzoekt alle regio's te investeren in 
vaardigheden en scholing voor deze 
nieuwe banen, met inachtneming van het 
feit dat er ook een aanmerkelijk aantal 
nieuwe lokale banen kan worden gecreëerd 
in de ICT-diensten, de vervoersector en 
sectoren die slimme apparatuur en diensten 
leveren, bijvoorbeeld voor nieuwe 
installaties, en derhalve een tekort aan 
gespecialiseerde arbeidskrachten te 
voorkomen en te zorgen voor 
mogelijkheden om zich aan te passen aan 
de behoeften die voortvloeien uit de 
opkomst van nieuwe beroepen in de 
desbetreffende domeinen;

Or. ro

Amendement 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt alle regio's te investeren in 
vaardigheden en scholing voor deze 
nieuwe banen, met inachtneming van het 
feit dat er ook een aanmerkelijk aantal 
nieuwe lokale banen kan worden gecreëerd 
in de ICT-diensten, de vervoersector en 
sectoren die slimme apparatuur en diensten 
leveren, bijvoorbeeld voor nieuwe 
installaties;

14. verzoekt alle regio's te investeren in 
vaardigheden en scholing voor deze 
nieuwe banen, met inachtneming van het 
feit dat er ook een aanmerkelijk aantal 
nieuwe lokale banen kan worden gecreëerd 
in de ICT-diensten, de vervoersector en 
sectoren die slimme apparatuur, slimme 
infrastructuur en diensten leveren, 
bijvoorbeeld voor nieuwe installaties;

Or. en

Amendement 43
Oldřich Vlasák
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt alle regio's te investeren in 
vaardigheden en scholing voor deze 
nieuwe banen, met inachtneming van het 
feit dat er ook een aanmerkelijk aantal 
nieuwe lokale banen kan worden gecreëerd 
in de ICT-diensten, de vervoersector en 
sectoren die slimme apparatuur en diensten 
leveren, bijvoorbeeld voor nieuwe 
installaties;

14. verzoekt de regio's te overwegen om te 
investeren in vaardigheden en scholing 
voor deze nieuwe banen, met inachtneming 
van het feit dat er ook een aanmerkelijk 
aantal nieuwe lokale banen kan worden 
gecreëerd in de ICT-diensten, de 
vervoersector en sectoren die slimme 
apparatuur en diensten leveren, 
bijvoorbeeld voor nieuwe installaties;

Or. en

Amendement 44
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat regio's die erin 
slagen om een slim energiesysteem in te 
voeren meer banen kunnen aantrekken 
via gespecialiseerde opleidingen, door 
technische universiteiten en hogescholen 
op te richten die deskundig zijn op het 
desbetreffende gebied; verzoekt de regio's 
om samen te werken op het gebied van 
slimme specialisatie en is ingenomen met 
regelingen waarbij kennis wordt gedeeld 
tussen verschillende regio's en over de 
grenzen heen;

Or. en

Amendement 45
Justina Vitkauskaite Bernard



AM\1011520NL.doc 29/42 PE524.656v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat overheidsinvesteringen 
in slimme energiesystemen, onder andere 
via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF), de 
mogelijkheden voor lokale duurzame 
banen en de langetermijnvoordelen voor de 
regio's kunnen stimuleren en evenzeer 
kunnen worden gebruikt als instrument om 
economische uitdagingen te overwinnen, 
met name in regio's in de landen die door 
de crisis zijn getroffen;

15. benadrukt dat overheidsinvesteringen 
in slimme energiesystemen, onder andere 
via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF), de 
mogelijkheden voor lokale duurzame 
banen kunnen stimuleren, synergieën tot 
stand kunnen brengen en 
overloopeffecten kunnen hebben op de 
werkgelegenheid en de 
langetermijnvoordelen voor de regio's op 
economisch, sociaal en milieugebied, en 
evenzeer kunnen worden gebruikt als 
instrument om economische uitdagingen te 
overwinnen, met name in regio's in de 
landen die door de crisis zijn getroffen;

Or. en

Amendement 46
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten samen te werken om 
begrotingsaanpassingsmaatregelen te 
treffen, met name via sociale en groene 
innovatieplannen, bijvoorbeeld op basis 
van slimme netwerken;

Or. en

Amendement 47
Inese Vaidere
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat het succes van een slim 
energiesysteem, zoals is aangetoond in 
onderzoeken naar beste praktijken en 
toonaangevende voorbeelden, vaak te 
danken is aan eigen plaatselijke inbreng 
van individuele burgers, een coöperatie, 
een lokale gemeenschap of een combinatie 
van deze actoren; erkent dat door 
dergelijke eigen inbreng de acceptatie van 
investeringen in alle onderdelen van 
slimme energiesystemen wordt vergroot; 
pleit ervoor dat de burger bij alle stadia 
van de ontwikkeling van een slim 
energiesysteem wordt betrokken;

16. benadrukt dat het succes van een slim 
energiesysteem, zoals is aangetoond in 
onderzoeken naar beste praktijken en 
toonaangevende voorbeelden, vaak te 
danken is aan eigen plaatselijke inbreng 
van individuele burgers, een coöperatie, 
een lokale gemeenschap of een combinatie 
van deze actoren; erkent dat door 
dergelijke eigen inbreng de acceptatie van 
investeringen in alle onderdelen van 
slimme energiesystemen wordt vergroot; 
benadrukt dat de burger betere informatie 
moet krijgen en gestimuleerd moet 
worden via bijvoorbeeld dynamische 
prijsstellingsmechanismen en passende 
IT-instrumenten, zodat hij bij alle stadia 
van de ontwikkeling van een slim 
energiesysteem kan worden betrokken;

Or. en

Amendement 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat het succes van een slim 
energiesysteem, zoals is aangetoond in 
onderzoeken naar beste praktijken en 
toonaangevende voorbeelden, vaak te 
danken is aan eigen plaatselijke inbreng 
van individuele burgers, een coöperatie, 
een lokale gemeenschap of een combinatie 
van deze actoren; erkent dat door 
dergelijke eigen inbreng de acceptatie van 
investeringen in alle onderdelen van 
slimme energiesystemen wordt vergroot; 
pleit ervoor dat de burger bij alle stadia van 

16. benadrukt dat het succes van een slim 
energiesysteem, zoals is aangetoond in 
onderzoeken naar beste praktijken en 
toonaangevende voorbeelden, vaak te 
danken is aan eigen plaatselijke inbreng 
van individuele burgers, een coöperatie, 
een lokale gemeenschap of een combinatie 
van deze actoren; erkent dat door 
dergelijke eigen inbreng de acceptatie van 
investeringen in alle onderdelen van 
slimme energiesystemen wordt vergroot; 
pleit ervoor dat de burger bij alle stadia van 
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de ontwikkeling van een slim 
energiesysteem wordt betrokken;

de ontwikkeling van slimme energie-
infrastructuur, productie en energie- en 
netwerkplanningsdistributie en bij alle 
stadia van een slim energiesysteem wordt 
betrokken;

Or. en

Amendement 49
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie de 
belemmeringen voor plaatselijke inbreng in 
de bestaande EU-wetgeving weg te nemen, 
met name in de overheidssteunregels; 
nodigt de lidstaten uit mogelijkheden voor 
lokale energietoevoer te steunen, alsook 
het delen van lokale energie, niet alleen 
bidirectioneel tussen het netwerk en de 
eindgebruiker maar ook 
grensoverschrijdend en tussen eenheden 
van eindgebruikers, waardoor lokale 
inbreng bij energieproductie en het delen 
van lokaal geproduceerde energie worden 
aangemoedigd;

17. verzoekt de Commissie de 
belemmeringen in de regelgeving en de 
juridische problemen voor plaatselijke 
inbreng in de bestaande EU-wetgeving weg 
te nemen, met name in de 
overheidssteunregels; nodigt de lidstaten 
uit mogelijkheden voor lokale 
energietoevoer te steunen, alsook het delen 
van lokale energie, niet alleen 
bidirectioneel tussen het netwerk en de 
eindgebruiker maar ook 
grensoverschrijdend en tussen eenheden 
van eindgebruikers, waardoor lokale 
inbreng bij energieproductie en het delen 
van lokaal geproduceerde energie worden 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement 50
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept dat slimme 
energiesystemen zullen worden beheerd 
met grote hoeveelheden persoonsgegevens 
en vele profielen en een hoog risico op 
inbreuken tegen de gegevensbeveiliging 
zullen inhouden; wijst op verontruste 
geluiden met name in verband met de 
voordelen van slimme meters voor de 
consument en roept op tot een betere 
evaluatie van dit gebied en nader 
onderzoek naar de bescherming en privacy 
van gegevens van slimme meters; 
benadrukt derhalve dat persoonsgegevens 
zonder uitzondering moeten worden 
beschermd, zodat deze beschermd en 
veilig blijven;

19. onderstreept dat slimme 
energiesystemen zullen worden beheerd 
met grote hoeveelheden persoonsgegevens 
en vele profielen en een hoog risico op 
inbreuken tegen de gegevensbeveiliging 
zullen inhouden; wijst op verontruste 
geluiden met name in verband met de 
voordelen van slimme meters voor de 
consument en roept op tot een betere 
evaluatie van dit gebied en nader 
onderzoek naar de bescherming en privacy 
van gegevens van slimme meters;

Or. de

Amendement 51
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept dat slimme 
energiesystemen zullen worden beheerd 
met grote hoeveelheden persoonsgegevens 
en vele profielen en een hoog risico op 
inbreuken tegen de gegevensbeveiliging 
zullen inhouden; wijst op verontruste 
geluiden met name in verband met de 
voordelen van slimme meters voor de 
consument en roept op tot een betere 
evaluatie van dit gebied en nader 
onderzoek naar de bescherming en privacy 
van gegevens van slimme meters; 
benadrukt derhalve dat persoonsgegevens 
zonder uitzondering moeten worden 
beschermd, zodat deze beschermd en veilig 

19. onderstreept dat slimme 
energiesystemen zullen worden beheerd 
met grote hoeveelheden persoonsgegevens 
en vele profielen en een hoog risico op 
inbreuken tegen de gegevensbeveiliging 
zullen inhouden; wijst op verontruste 
geluiden met name in verband met de 
cyberbeveiliging van slimme 
netwerksystemen en de voordelen van 
slimme meters voor de consument en roept 
op tot een betere evaluatie van dit gebied 
en nader onderzoek naar de bescherming 
en privacy van gegevens van slimme 
meters; benadrukt derhalve dat 
persoonsgegevens zonder uitzondering 
moeten worden beschermd, zodat deze 
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blijven; beschermd en veilig blijven, en dat 
cyberbeveiliging moet worden opgenomen 
in de strategieën voor de invoering van 
slimme netwerken;

Or. en

Amendement 52
Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat inzake 
gegevensverzameling voor slimme 
energiesystemen normen moeten worden 
uitgewerkt om te waarborgen dat enkel 
relevante gegevens worden doorgestuurd, 
dat er geen gegevens worden doorgegeven 
aan derden en dat klanten het recht 
hebben om de verzamelde gegevens te 
bekijken en te wissen;

Or. de

Amendement 53
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat de verordening gegevensbescherming 
wordt versterkt en snel wordt 
goedgekeurd; verzoekt de Commissie 
solide richtlijnen te ontwikkelen voor 
gegevensverzameling, 
gegevensminimalisatie, 
gegevensoverdracht en 

Schrappen
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gegevensbeveiliging binnen een slim 
energiesysteem; onderstreept dat 
persoonsgegevens uitsluitend mogen 
worden verwerkt ten behoeve van het 
specifieke doel van energievoorziening en 
alleen voor zover dit strikt noodzakelijk is, 
en dat persoonsgegevens niet voor 
discriminerende prijsbepaling mogen 
worden gebruikt;

Or. de

Amendement 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat de verordening gegevensbescherming 
wordt versterkt en snel wordt goedgekeurd; 
verzoekt de Commissie solide richtlijnen te 
ontwikkelen voor gegevensverzameling, 
gegevensminimalisatie, 
gegevensoverdracht en 
gegevensbeveiliging binnen een slim 
energiesysteem; onderstreept dat 
persoonsgegevens uitsluitend mogen 
worden verwerkt ten behoeve van het 
specifieke doel van energievoorziening en 
alleen voor zover dit strikt noodzakelijk is, 
en dat persoonsgegevens niet voor 
discriminerende prijsbepaling mogen 
worden gebruikt;

20. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat de consument de nodige informatie 
krijgt en dat er duidelijke richtsnoeren 
worden vastgesteld voor 
gegevensoverdracht en gegevensbeveiling, 
en dat de verordening 
gegevensbescherming wordt versterkt en 
snel wordt goedgekeurd verzoekt de 
Commissie solide richtlijnen te 
ontwikkelen voor gegevensverzameling, 
gegevensminimalisatie, 
gegevensoverdracht en 
gegevensbeveiliging binnen een slim 
energiesysteem; onderstreept dat 
persoonsgegevens uitsluitend mogen 
worden verwerkt ten behoeve van het 
specifieke doel van energievoorziening en 
alleen voor zover dit strikt noodzakelijk is, 
en dat persoonsgegevens niet voor 
discriminerende prijsbepaling mogen 
worden gebruikt;

Or. en
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Amendement 55
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat de regeling en praktijk 
van de gegevens- en privacybescherming 
moeten worden verbeterd wanneer slimme 
metersystemen worden geïnstalleerd; 
benadrukt dat het voor de werking en 
invoering van slimme netwerken 
noodzakelijk is dat de bescherming en 
privacy van gegevens voor alle met het 
netwerk verbonden natuurlijke personen en 
huishoudens zijn gewaarborgd; benadrukt 
dat verzamelde gegevens uitsluitend 
mogen worden gebruikt om de 
voorzieningszekerheid van elektriciteit te 
garanderen; verzoekt de lidstaten toe te 
zien op de naleving van de regelgeving 
voor gegevensbescherming en de 
individuele rechten op dit gebied te 
vrijwaren;

21. benadrukt dat de regeling en praktijk 
van de gegevens- en privacybescherming 
moeten worden verbeterd wanneer slimme 
metersystemen worden geïnstalleerd; 
benadrukt dat het voor de werking en 
invoering van slimme netwerken 
noodzakelijk is dat de bescherming en 
privacy van gegevens voor alle met het 
netwerk verbonden natuurlijke personen en 
huishoudens zijn gewaarborgd; benadrukt 
dat verzamelde gegevens uitsluitend 
mogen worden gebruikt om de 
voorzieningszekerheid van elektriciteit te 
garanderen; verzoekt de lidstaten toe te 
zien op de naleving van de regelgeving 
voor gegevensbescherming en de 
individuele rechten op dit gebied te 
vrijwaren; benadrukt dat de burger 
eigenaar moet blijven van zijn gegevens 
en de volledige controle moet hebben over 
wie hij toegang geeft tot die gegevens;

Or. en

Amendement 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat de regeling en praktijk 
van de gegevens- en privacybescherming 
moeten worden verbeterd wanneer slimme 
metersystemen worden geïnstalleerd; 
benadrukt dat het voor de werking en 
invoering van slimme netwerken 

21. benadrukt dat de regeling en praktijk 
van de gegevens- en privacybescherming 
moeten worden verbeterd wanneer slimme 
metersystemen worden geïnstalleerd; 
benadrukt dat het voor de werking en 
invoering van slimme netwerken 
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noodzakelijk is dat de bescherming en 
privacy van gegevens voor alle met het 
netwerk verbonden natuurlijke personen en 
huishoudens zijn gewaarborgd; benadrukt 
dat verzamelde gegevens uitsluitend 
mogen worden gebruikt om de 
voorzieningszekerheid van elektriciteit te 
garanderen; verzoekt de lidstaten toe te 
zien op de naleving van de regelgeving 
voor gegevensbescherming en de 
individuele rechten op dit gebied te 
vrijwaren;

noodzakelijk is dat de bescherming en 
privacy van gegevens voor alle met het 
netwerk verbonden natuurlijke personen en 
huishoudens zijn gewaarborgd; benadrukt 
dat verzamelde gegevens uitsluitend 
mogen worden gebruikt om de 
voorzieningszekerheid van elektriciteit te 
garanderen; verzoekt de lidstaten toe te 
zien op de naleving van de regelgeving 
voor gegevensbescherming en 
tegelijkertijd synergieën te handhaven en 
te ontwikkelen voor de volledige 
telecommunicatie- en energienetwerken, 
en de individuele rechten op dit gebied te 
vrijwaren;

Or. en

Amendement 57
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
zich te richten op onderzoek naar, 
ontwikkeling van en investeringen in 
geavanceerde 
anonimiseringsinstrumenten, waarbij 
rekening wordt gehouden met het belang 
van het anonimiseren van 
persoonsgegevens voor het vergroten van 
de publieke acceptatie van slimme 
energiesystemen;

Schrappen

Or. de

Amendement 58
Jan Olbrycht
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat de lidstaten volgens de 
nieuwe verordeningen betreffende de ESI-
fondsen voor de periode 2014-2020 
verplicht zijn de middelen uit de ESI-
fondsen te concentreren op investeringen in 
een slim, duurzaam en inclusief Europa; is 
verheugd over het minimumaandeel dat 
voor de regio's wordt vastgesteld opdat zij, 
afhankelijk van hun economisch 
ontwikkelingsniveau, maximaal 20% van 
de middelen uit het EFRO zouden 
aanwenden voor de productie en distributie 
van energie uit hernieuwbare bronnen, 
energie-efficiëntie en slimme netwerken op 
distributieniveau; wijst erop dat het 
cohesiefonds ook investeringen op dit 
gebied mogelijk maakt en verzoekt de 
lidstaten optimaal gebruik te maken van 
deze nieuwe mogelijkheid;

23. benadrukt dat de lidstaten volgens de 
nieuwe verordeningen betreffende de ESI-
fondsen voor de periode 2014-2020 
verplicht zijn de middelen uit de ESI-
fondsen te concentreren op investeringen in 
een slim, duurzaam en inclusief Europa; is 
verheugd over het minimumaandeel dat 
voor de regio's wordt vastgesteld opdat zij, 
afhankelijk van hun economisch 
ontwikkelingsniveau, minimaal 20% van 
de middelen uit het EFRO zouden 
aanwenden voor de productie en distributie 
van energie uit hernieuwbare bronnen, 
energie-efficiëntie,
warmtekrachtkoppeling, koolstofarme 
strategieën met bijzondere nadruk op 
stedelijke gebieden en slimme netwerken 
op distributieniveau; wijst erop dat het 
cohesiefonds ook investeringen op dit 
gebied mogelijk maakt en verzoekt de 
lidstaten optimaal gebruik te maken van 
deze nieuwe mogelijkheid; benadrukt dat 
het EFRO in het kader van investeringen 
die niet zijn opgenomen in de verplichte 
thematische concentratie, ook steun kan 
verlenen aan de ontwikkeling van slimme 
netwerken voor distributie, opslag en 
vervoer van energie, alsmede integratie 
van gedecentraliseerde energieproductie 
uit duurzame bronnen;

Or. pl

Amendement 59
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat de lidstaten volgens de 
nieuwe verordeningen betreffende de ESI-

23. benadrukt dat de lidstaten volgens de 
nieuwe verordeningen betreffende de ESI-
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fondsen voor de periode 2014-2020 
verplicht zijn de middelen uit de ESI-
fondsen te concentreren op investeringen in 
een slim, duurzaam en inclusief Europa; is 
verheugd over het minimumaandeel dat
voor de regio's wordt vastgesteld opdat zij, 
afhankelijk van hun economisch 
ontwikkelingsniveau, maximaal 20% van 
de middelen uit het EFRO zouden 
aanwenden voor de productie en 
distributie van energie uit hernieuwbare 
bronnen, energie-efficiëntie en slimme 
netwerken op distributieniveau; wijst erop 
dat het cohesiefonds ook investeringen op 
dit gebied mogelijk maakt en verzoekt de 
lidstaten optimaal gebruik te maken van 
deze nieuwe mogelijkheid;

fondsen voor de periode 2014-2020 
verplicht zijn de middelen uit de ESI-
fondsen te concentreren op investeringen in 
een slim, duurzaam en inclusief Europa; 
merkt op dat het minimumaandeel voor de 
regio's zal worden vastgesteld opdat zij, 
afhankelijk van hun economisch 
ontwikkelingsniveau, maximaal 20% van 
de middelen uit het EFRO zouden 
aanwenden voor energiebesparingen, 
energie-efficiëntie en slimme netwerken op 
distributieniveau; wijst erop dat het 
cohesiefonds ook investeringen op dit 
gebied mogelijk maakt; verzoekt de 
lidstaten optimaal gebruik te maken van 
deze nieuwe mogelijkheid;

Or. en

Amendement 60
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. bepleit dat de steun voor slimme 
netwerken op distributieniveau niet in de 
staatssteun moet worden opgenomen; 
benadrukt dat de invoering van slimme 
netwerken en hernieuwbare energie niet 
negatief mag worden beïnvloed door de 
nieuw voorgestelde hervorming van de 
staatssteun voor energie; verzoekt de 
Commissie in dit verband af te zien van de 
invoering van een technologisch neutraal 
biedsysteem, aangezien kleinschalige 
gedecentraliseerde projecten grotendeels 
zullen worden uitgesloten, hetgeen een 
belemmering voor innovatie en 
regiospecifieke benaderingen vormt;

Schrappen

Or. de
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Amendement 61
Francesca Barracciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie de voorkeur 
te geven aan investeringen in de uitbouw 
van slimme netwerken in de geografisch 
meest achtergestelde gebieden, zoals 
eilanden, gezien de extra kosten die zij 
moeten maken bij de energievoorziening, 
en het feit dat slimme netwerken 
eenvoudiger kunnen worden opgezet in 
kleine, dunbevolkte gebieden;

Or. it

Amendement 62
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat de interoperabiliteit van 
slimme infrastructuur van cruciaal belang 
is, aangezien onzekerheid in de 
regelgeving en uiteenlopende normen de 
verspreiding van slimme infrastructuur 
afremmen; roept derhalve op tot nauwere 
samenwerking tussen de verschillende 
Europese technische 
normalisatieorganisaties; benadrukt dat er 
open normen nodig zijn om de 
interoperabiliteit te bevorderen;

27. benadrukt dat de interoperabiliteit van 
slimme infrastructuur van cruciaal belang 
is, aangezien onzekerheid in de 
regelgeving en uiteenlopende normen de 
verspreiding van slimme infrastructuur 
afremmen; roept derhalve op tot nauwere 
samenwerking tussen de verschillende 
Europese technische 
normalisatieorganisaties; benadrukt dat er 
open normen nodig zijn om de 
interoperabiliteit te bevorderen en de 
ontwikkeling en inzet van technologie te 
versnellen;

Or. en

Amendement 63
Jan Březina
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. herinnert eraan dat het Parlement 
al verslagen heeft aangenomen over de 
rol van het cohesiebeleid van de EU en de 
actoren ervan bij de uitvoering van het 
nieuwe Europese energiebeleid en bij de 
tenuitvoerlegging en de effecten van de 
energie-efficiëntiemaatregelen in het 
kader van het cohesiebeleid, waarin 
verschillende van de hierboven 
aangekaarte thema's worden behandeld;

Or. en

Amendement 64
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. wijst op de initiatieven van het EIT 
in de KIC InnoEnergy voor het onderzoek 
naar en de ontwikkeling van slimme 
netwerken en het opleiden van 
professionals in deze sector;

Or. en

Amendement 65
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. wijst op het belang van de 
thematische concentratie met het oog op 
een verschuiving naar een koolstofarme 
economie, zoals opgenomen in het ESIF, 
waardoor 20% van deze financiële 
middelen geïnvesteerd zal worden in de 
energieovergang, met een grote aandacht 
voor slimme netwerken;

Or. en

Amendement 66
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 quater. onderstreept het belang van 
initiatieven als het Convenant van 
burgemeesters, de belangrijkste Europese 
beweging in de strijd tegen
klimaatverandering waaraan plaatselijke 
en regionale overheden deelnemen; dit 
convenant is gebaseerd op een vrijwillige 
verbintenis van de ondertekenende 
partijen om de doelstelling van de EU om 
de CO2-uitstoot met 20% te beperken te 
verwezenlijken en zelfs meer te doen, via 
meer energie-efficiëntie en de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen die de inspanningen van 
de plaatselijke overheden bij de 
tenuitvoerlegging van duurzaam 
energiebeleid bekrachtigen en 
ondersteunen; benadrukt dat lokale 
regeringen een cruciale rol spelen bij het 
beperken van de gevolgen van 
klimaatverandering, zeker als we weten 
dat 80% van het energieverbruik en de 
CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke 
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activiteiten;

Or. en

Amendement 67
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 quinquies. wijst op het belang van
regio's met een slimme specialisatie in 
energie, zoals Energy Valley in 
Nederland, waar publieke en private 
partners hun krachten bundelen om 
regionale groeimogelijkheden in de 
energiesector te verkennen;

Or. en


