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Amendement 1
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat energiebesparende 
maatregelen een kostenefficiënte manier 
zijn om de veiligheid van de 
energievoorziening te vergroten en de 
uitstoot van CO2 te verlagen; is bezorgd 
over de beperkte uitstroom van EFRO-
middelen ten behoeve van maatregelen op 
het gebied van energie-efficiëntie in een 
aantal lidstaten; dringt er bij de lidstaten op 
aan energie-efficiëntie aan te merken als 
prioriteit in hun operationele programma's, 
en roept de Commissie en de nationale 
autoriteiten op om manieren te ontwikkelen 
ten einde de inzet van structuurfondsen 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie te vergemakkelijken, 
zoals betere informatievoorziening op 
lokaal niveau of de invoering van centrale 
loketten;

1. benadrukt dat energiebesparende 
maatregelen een kostenefficiënte manier 
zijn om de veiligheid van de 
energievoorziening te vergroten en de 
uitstoot van CO2 te verlagen; is bezorgd 
over de beperkte uitstroom van EFRO-
middelen ten behoeve van maatregelen op 
het gebied van energie-efficiëntie in een 
aantal lidstaten; dringt er bij de lidstaten op 
aan energie-efficiëntie aan te merken als
horizontale prioriteit in hun operationele 
programma's, en roept de Commissie en de 
nationale autoriteiten op om manieren te 
ontwikkelen ten einde de inzet van 
structuurfondsen voor maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 2
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat energiebesparende 
maatregelen een kostenefficiënte manier 
zijn om de veiligheid van de 
energievoorziening te vergroten en de 
uitstoot van CO2 te verlagen; is bezorgd 
over de beperkte uitstroom van EFRO-

1. benadrukt dat energiebesparende 
maatregelen een kostenefficiënte manier 
zijn om het economisch 
concurrentievermogen te bevorderen, de 
veiligheid van de energievoorziening te 
vergroten en de uitstoot van CO2 te 
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middelen ten behoeve van maatregelen op 
het gebied van energie-efficiëntie in een 
aantal lidstaten; dringt er bij de lidstaten op 
aan energie-efficiëntie aan te merken als 
prioriteit in hun operationele programma's, 
en roept de Commissie en de nationale 
autoriteiten op om manieren te ontwikkelen 
ten einde de inzet van structuurfondsen 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie te vergemakkelijken, 
zoals betere informatievoorziening op 
lokaal niveau of de invoering van centrale 
loketten;

verlagen; is bezorgd over de beperkte 
uitstroom van EFRO-middelen ten behoeve 
van maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie in een aantal lidstaten; dringt er 
bij de lidstaten op aan energie-efficiëntie 
aan te merken als prioriteit in hun 
operationele programma's, en roept de 
Commissie en de nationale autoriteiten op 
om manieren te ontwikkelen ten einde de 
inzet van structuurfondsen voor 
maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie te vergemakkelijken, zoals een
betere verspreiding van informatie op 
lokaal niveau of de invoering van centrale 
loketten;

Or. en

Amendement 3
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat energiebesparende 
maatregelen een kostenefficiënte manier
zijn om de veiligheid van de 
energievoorziening te vergroten en de 
uitstoot van CO2 te verlagen; is bezorgd 
over de beperkte uitstroom van EFRO-
middelen ten behoeve van maatregelen op 
het gebied van energie-efficiëntie in een 
aantal lidstaten; dringt er bij de lidstaten op 
aan energie-efficiëntie aan te merken als 
prioriteit in hun operationele programma's, 
en roept de Commissie en de nationale 
autoriteiten op om manieren te ontwikkelen 
ten einde de inzet van structuurfondsen 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie te vergemakkelijken, 
zoals betere informatievoorziening op 
lokaal niveau of de invoering van centrale 
loketten;

1. benadrukt dat het nemen van
energiebesparende maatregelen niet alleen 
de meest kostenefficiënte manier is om de 
veiligheid van de energievoorziening te 
vergroten en de uitstoot van CO2 te 
verlagen, maar tevens kan zorgen voor 
een miljoen nieuwe banen tegen 2020 en 
een aanzienlijke vermindering van de 
brandstofarrmoede; is bezorgd over de 
beperkte uitstroom van EFRO-middelen 
ten behoeve van maatregelen op het gebied 
van energie-efficiëntie in een aantal 
lidstaten; dringt er bij de lidstaten op aan 
energie-efficiëntie aan te merken als 
prioriteit in hun operationele programma's, 
en roept de Commissie en de nationale 
autoriteiten op om manieren te ontwikkelen 
ten einde de inzet van structuurfondsen 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie te vergemakkelijken, 
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zoals betere informatievoorziening op
regionaal en lokaal niveau of de invoering 
van centrale loketten;

Or. en

Amendement 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat energiebesparende 
maatregelen een kostenefficiënte manier 
zijn om de veiligheid van de 
energievoorziening te vergroten en de 
uitstoot van CO2 te verlagen; is bezorgd 
over de beperkte uitstroom van EFRO-
middelen ten behoeve van maatregelen op 
het gebied van energie-efficiëntie in een 
aantal lidstaten; dringt er bij de lidstaten op 
aan energie-efficiëntie aan te merken als 
prioriteit in hun operationele programma's, 
en roept de Commissie en de nationale 
autoriteiten op om manieren te ontwikkelen 
ten einde de inzet van structuurfondsen 
voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie te vergemakkelijken, 
zoals betere informatievoorziening op 
lokaal niveau of de invoering van centrale 
loketten;

1. benadrukt dat energiebesparende 
maatregelen een kostenefficiënte manier 
zijn om de veiligheid van de 
energievoorziening te vergroten en de 
uitstoot van CO2 te verlagen; is bezorgd 
over de beperkte uitstroom van EFRO-
middelen ten behoeve van maatregelen op 
het gebied van energie-efficiëntie in een 
aantal lidstaten; dringt er bij de lidstaten op 
aan energie-efficiëntie aan te merken als 
prioriteit in hun operationele programma's, 
en roept de Commissie en de nationale en 
regionale autoriteiten op om manieren te 
ontwikkelen ten einde de inzet van 
structuurfondsen voor maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie te 
vergemakkelijken, zoals betere 
informatievoorziening op lokaal niveau of 
de invoering van centrale loketten;

Or. en

Amendement 5
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2



PE450.678v01-00 6/13 AM\834008NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de noodzaak van 
aanloopinvesteringen een van de grootste 
belemmeringen vormt voor de 
verwezenlijking van energiebesparing op 
lokaal en regionaal niveau; is ervan 
overtuigd dat bij maatregelen op EU-
niveau terdege rekening moet worden 
gehouden met de gevolgen voor, en de 
budgettaire beperkingen van, gemeenten 
en regio's;

2. stelt vast dat de noodzaak van 
aanloopinvesteringen een van de grootste 
belemmeringen vormt voor de 
verwezenlijking van energiebesparing op 
lokaal en regionaal niveau; Om die reden 
moet de EU investeringen aanmoedigen 
door deze financieel te ondersteunen via 
de structuurfondsen en de regeling voor 
de handel in emissierechten (GHE).

Or. en

Amendement 6
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de noodzaak van 
aanloopinvesteringen een van de grootste 
belemmeringen vormt voor de 
verwezenlijking van energiebesparing op 
lokaal en regionaal niveau; is ervan 
overtuigd dat bij maatregelen op EU-
niveau terdege rekening moet worden 
gehouden met de gevolgen voor, en de 
budgettaire beperkingen van, gemeenten en 
regio's;

2. stelt vast dat de noodzaak van 
aanloopinvesteringen een van de grootste 
belemmeringen vormt voor de 
verwezenlijking van energiebesparing op 
lokaal en regionaal niveau; is ervan 
overtuigd dat bij maatregelen op EU-
niveau terdege rekening moet worden 
gehouden met de gevolgen voor, en de 
budgettaire beperkingen van, gemeenten en 
regio's; beveelt daarom aan plaatselijke en 
regionale vertegenwoordigers te 
raadplegen bij het opstellen van 
ontwikkelingsrichtsnoeren op het gebied 
van energie, alsmede financiële 
ondersteuning te bieden voor lokale en 
regionale programma's voor het gebruik 
van bestaande energiebronnen;

Or. ro
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Amendement 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de noodzaak van 
aanloopinvesteringen een van de grootste 
belemmeringen vormt voor de 
verwezenlijking van energiebesparing op 
lokaal en regionaal niveau; is ervan 
overtuigd dat bij maatregelen op EU-
niveau terdege rekening moet worden 
gehouden met de gevolgen voor, en de 
budgettaire beperkingen van, gemeenten en 
regio's;

2. stelt vast dat de noodzaak van 
aanloopinvesteringen een van de grootste 
belemmeringen vormt voor de 
verwezenlijking van energiebesparing op 
lokaal en regionaal niveau; is ervan 
overtuigd dat bij maatregelen op EU-
niveau terdege rekening moet worden 
gehouden met de gevolgen voor, en de 
budgettaire beperkingen van, gemeenten en 
regio's; is van mening dat de Commissie 
specifieke financiële innovatieve 
Europese programma's moet ontwikkelen 
om de plaatselijke en regionale 
autoriteiten te ondersteunen;

Or. en

Amendement 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat op lokaal en 
regionaal bestuursniveau technische 
ondersteuning en financiële 
instrumentering moet worden ontwikkeld 
om lokale actoren te steunen bij het 
opzetten van projecten, bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van ELENA, het 
instrument voor technische bijstand van 
de EIB, en van de ervaringen van 
leveranciers van energiediensten;

Or. fr
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Amendement 9
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de verschillende belemmeringen 
op lokaal en regionaal niveau, in het 
bijzonder in de woonsector, tengevolge van 
de financiële kosten en lange 
terugverdientijden, gesplitste stimulansen 
voor huurders en eigenaars of 
gecompliceerde onderhandelingen in 
gebouwen met meerdere appartementen; 
vraagt om innovatieve oplossingen om 
deze belemmeringen op te heffen, zoals 
renovatieplannen voor districten, financiële 
stimulansen en technische bijstand;

4. wijst op de verschillende belemmeringen 
op lokaal en regionaal niveau, in het 
bijzonder in de woonsector, tengevolge van 
de financiële kosten en lange 
terugverdientijden, gesplitste stimulansen 
voor huurders en eigenaars of 
gecompliceerde onderhandelingen in 
gebouwen met meerdere appartementen; 
vraagt om innovatieve, kosteneffectieve
oplossingen om deze belemmeringen op te 
heffen, zoals renovatieplannen voor 
districten, financiële stimulansen en 
technische bijstand;

Or. en

Amendement 10
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt erop aan het groene 
duurzame arbeidspotentieel van hogere 
energie-efficiëntie in de huisvestings- en 
bouwsector volledig te benutten door 
randvoorwaarden voor de lange termijn te 
creëren voor groene banen, teneinde de 
plaatselijke economie te stimuleren;

Or. en
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Amendement 11
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en van 
energie-efficiëntie, zoals het Convenant 
van burgemeesters en het smart cities-
initiatief; benadrukt het belang van een 
bottom-upbenadering van het energiebeleid 
van de EU voor steden en regio's, gericht 
op schone en energie-efficiënte 
investeringen; benadrukt dat afstemming 
van het toekomstige cohesiebeleid op de 
strategie Europa 2020 een belangrijk 
mechanisme zou opleveren voor het 
verlenen van steun ten behoeve van
slimme en duurzame groei in de lidstaten 
en de regio's.

5. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en van 
energie-efficiëntie, zoals het Convenant 
van burgemeesters en het smart cities-
initiatief; benadrukt het belang van een 
bottom-upbenadering van het energiebeleid 
van de EU voor steden en regio's, gericht 
op schone en energie-efficiënte 
investeringen; benadrukt dat afstemming 
van het toekomstige cohesiebeleid op de 
strategie Europa 2020 de lokale en 
regionale ontwikkeling zou bevorderen en 
zou leiden tot slimme en duurzame groei in 
de lidstaten en de regio's.

Or. en

Amendement 12
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en van 
energie-efficiëntie, zoals het Convenant 
van burgemeesters en het smart cities-
initiatief; benadrukt het belang van een 
bottom-upbenadering van het energiebeleid 
van de EU voor steden en regio's, gericht 
op schone en energie-efficiënte 
investeringen; benadrukt dat afstemming 
van het toekomstige cohesiebeleid op de 

5. benadrukt de belangrijke rol van 
regionale en lokale autoriteiten bij de 
verwezenlijking van de 
energiebesparingsdoestellingen en is
daarom voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en van 
energie-efficiëntie, zoals het Convenant 
van burgemeesters en het smart cities-
initiatief; benadrukt het belang van een 
bottom-upbenadering van het energiebeleid 



PE450.678v01-00 10/13 AM\834008NL.doc

NL

strategie Europa 2020 een belangrijk 
mechanisme zou opleveren voor het 
verlenen van steun ten behoeve van slimme 
en duurzame groei in de lidstaten en de
regio's.

van de EU voor steden en regio's, gericht 
op schone en energie-efficiënte 
investeringen; benadrukt dat afstemming 
van het toekomstige cohesiebeleid op de 
strategie Europa 2020 een belangrijk 
mechanisme zou opleveren voor het 
verlenen van steun ten behoeve van slimme 
en duurzame groei in de lidstaten en de
regio’s.

Or. en

Amendement 13
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en van 
energie-efficiëntie, zoals het Convenant 
van burgemeesters en het smart cities-
initiatief; benadrukt het belang van een 
bottom-upbenadering van het energiebeleid 
van de EU voor steden en regio's, gericht 
op schone en energie-efficiënte 
investeringen; benadrukt dat afstemming 
van het toekomstige cohesiebeleid op de 
strategie Europa 2020 een belangrijk 
mechanisme zou opleveren voor het 
verlenen van steun ten behoeve van slimme 
en duurzame groei in de lidstaten en de 
regio's.

5. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en van 
energie-efficiëntie, zoals het Convenant 
van burgemeesters en het smart cities-
initiatief; benadrukt het belang van een 
bottom-upbenadering van het energiebeleid 
van de EU voor steden en regio's, gericht 
op schone en energie-efficiënte 
investeringen; benadrukt dat afstemming 
van het toekomstige cohesiebeleid op de 
strategie Europa 2020 een belangrijk 
mechanisme zou opleveren voor het 
verlenen van steun ten behoeve van 
slimme, economisch concurrerende en 
duurzame groei in de lidstaten en de 
regio's.

Or. en
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Amendement 14
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en van 
energie-efficiëntie, zoals het Convenant 
van burgemeesters en het smart cities-
initiatief; benadrukt het belang van een 
bottom-upbenadering van het energiebeleid 
van de EU voor steden en regio's, gericht 
op schone en energie-efficiënte 
investeringen; benadrukt dat afstemming 
van het toekomstige cohesiebeleid op de 
strategie Europa 2020 een belangrijk 
mechanisme zou opleveren voor het 
verlenen van steun ten behoeve van slimme 
en duurzame groei in de lidstaten en de 
regio's.

5. is voorstander van een 
gedecentraliseerde benadering op meerdere 
niveaus van het energiebeleid en van 
energie-efficiëntie, zoals het Convenant 
van burgemeesters en het smart cities-
initiatief; benadrukt het belang van een 
bottom-upbenadering van het energiebeleid 
van de EU voor steden en regio's, gericht 
op schone en energie-efficiënte 
investeringen; benadrukt dat afstemming 
van het toekomstige cohesiebeleid op de 
strategie Europa 2020 een belangrijk 
mechanisme zou opleveren voor het 
verlenen van steun ten behoeve van slimme 
en duurzame groei in de lidstaten, de 
regio's en de steden.

Or. en

Amendement 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stelt vast dat er tussen de Europese 
regio's aanzienlijke verschillen bestaan en 
dat sommigen zich niets gelegen laten 
liggen aan algemeen bindende 
doelstellingen op het gebied van energie-
efficiëntie, waardoor met name kmo's 
overmatig worden belast; stelt daarom 
voor permanent toezicht te houden op de 
uitvoering van bestaande wetgeving en bij 
niet-naleving inbreukprocedures in te 
leiden;
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Or. en

Amendement 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie in plaats van 
nieuwe wetgeving te creëren, bestaande 
Europese wetgeving, zoals de richtlijn 
inzake ecologisch ontwerp en de richtlijn 
energie-etikettering, te combineren, 
teneinde de EU-wetgeving zo efficiënt 
mogelijk ten uitvoer te leggen en gebruik 
te maken van synergieën, met name voor 
de consument.

Or. en

Amendement 17
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent dat in beleidsmaatregelen 
inzake energie-efficiëntie tot nu toe niet 
voldoende aandacht is besteed aan de 
factor maatschappelijke acceptatie van 
vermindering van het energieverbruik; 
benadrukt dat niet alleen het gedrag van 
consumenten bepalend is voor het succes 
van maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie, maar dat ook het 
vertrouwen van de consument moet 
worden bevorderd; dringt erop aan in het 
toekomstige actieplan inzake energie-
efficiëntie aanvullende ondersteunende 
maatregelen op te nemen ter verbetering 
van de sociale acceptatie; onderstreept de 
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belangrijke rol die de regionale en lokale 
niveaus kunnen spelen bij de 
totstandkoming van een consensus.

Or. en

Amendement 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie maatregelen 
voor te stellen om energiearmoede, een 
probleem waar in Europa de armste 
gezinnen mee te maken hebben, aan te 
pakken en de uitvoering en financiering 
van energie-efficiëntie van woningen 
actief te ondersteunen.

Or. fr

Amendement 19
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat ondernemingen 
vanwege hun inspanningen op het gebied 
van innovatie een belangrijke rol spelen 
bij de ontwikkeling en uitvoering van 
energiebesparende maatregelen; hoopt 
dat de structuurfondsen zullen bijdragen 
aan een actieve deelname van 
ondernemingen aan projecten op het 
gebied van energie-efficiëntie.

Or. fr


