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Amendement 1
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat in een 
aantal landen het niveau van 
interconnectie onder de benedengrens van 
10% ligt; onderstreept dat de regionale en 
lokale autoriteiten in samenwerking met 
nationale centrale loketten een
belangrijke rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek; dringt in dit verband aan op een 
raadplegings- en beoordelingssysteem met 
het oog op het vaststellen en verspreiden 
van beste praktijken en kennis op het 
gebied van de aanvaarding van 
infrastructuur door het publiek;

Or. en

Amendement 2
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en locale autoriteiten de 

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 20-20-20-
doelstelling, alsmede de doelstellingen van 
de Europa 2020-Strategie te halen; 
benadrukt dat niet alleen de 
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belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

grensoverschrijdende infrastructuur moet 
worden verbeterd maar ook de 
infrastructuur die de transmissie van en 
naar transmissiewegen en de distributie 
op nationaal niveau mogelijk maakt;
merkt op dat de regionale en lokale
autoriteiten de belangrijkste rol spelen in 
de vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten bij het publiek;

Or. en

Amendement 3
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; wijst met name op de 
noodzaak zich te concentreren op 
hernieuwbare energie-infrastructuur, 
teneinde de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen te verminderen en 
verontreinigende emissies te reduceren;
merkt op dat de regionale en lokale
autoriteiten de belangrijkste rol spelen in 
de vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

Or. en
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Amendement 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur, 
met name een intelligente, 
gedecentraliseerde energie-infrastructuur, 
gekoppeld aan de bevordering van 
energie-efficiëntie, van essentieel belang 
zijn om de doelstellingen van de Europa 
2020-Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en lokale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in duurzame 
planning, de vergunningenprocedures, 
alsook in het promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

Or. en

Amendement 5
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen en wijst er nogmaals op 
dat het van groot belang is dat de 
Europese Unie over adequate, 
geïntegreerde en betrouwbare 
energienetwerken kan beschikken in alle 
regio's; merkt op dat de regionale en locale 
autoriteiten de belangrijkste rol spelen in 
de vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
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infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

Or. pt

Amendement 6
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur, 
de ontwikkeling van ontbrekende elektra-
en gaskoppelingen en de aansluiting van 
regio's van de EU die geïsoleerd zijn op 
energiegebied op de energiemarkt van de 
EU van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

Or. lt

Amendement 7
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen, en dat daarom beslist 



AM\862114NL.doc 7/39 PE462.568v01-00

NL

regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

voorrang verleend moet worden aan 
netten met effectieve interne koppelingen 
die intact en betrouwbaar zijn; Het EU-
beleid voor energie-infrastructuur moet 
ook worden gecoördineerd en vastgesteld 
op continentaal niveau; Europese 
netwerken die verbonden zijn met 
naburige landen zullen ook de 
concurrentie op de interne markt van de 
EU vergemakkelijken en de solidariteit 
tussen de lidstaten versterken; merkt op 
dat de regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

Or. lt

Amendement 8
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur, 
evenals de bevordering van trans-
Europese energienetwerken en 
hernieuwbare energie van essentieel 
belang zijn om de doelstellingen van de 
Europa 2020-Strategie te halen; merkt op 
dat de regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

Or. es
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Amendement 9
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek;

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en lokale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
publiek; is in dit verband van mening dat 
de Unie tevens moet samenwerken met 
lidstaten en regionale autoriteiten, niet 
alleen aan de grensoverschrijdende, maar 
ook aan de nationale en regionale 
infrastructuur die energiewegen verbindt 
met de nationale distributienetwerken;

Or. en

Amendement 10
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 

1. onderstreept dat de verbetering en 
vernieuwing van de energie-infrastructuur 
van essentieel belang zijn om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
Strategie te halen; merkt op dat de 
regionale en locale autoriteiten de 
belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het 
promoten van de energie-
infrastructuurprojecten (EIP's) bij het 
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publiek; publiek, waarbij het voor het bewaren van 
de territoriale samenhang absoluut 
noodzakelijk is om alle regio's – ook de 
meest afgelegen gebieden - in alle stadia 
en bij alle tenuitvoerleggingsbepalingen te 
betrekken;

Or. pt

Amendement 11
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis benadrukt de noodzaak om het EU-
energienet in zijn geheel te moderniseren 
en voor de Unie om lidstaten en regio's in 
deze taak te ondersteunen in het kader 
van territoriale cohesie; onderstreept dat 
hernieuwbare energieprojecten 
uitsluitend kunnen slagen als de nationale 
transmissienetwerken modern genoeg zijn 
om de aard van deze nieuwe energie te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 12
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat de grootste 
uitdaging ligt in het verkrijgen van 
acceptatie voor energie-
infrastructuurprojecten bij het lokale 
publiek; is ervan overtuigd dat acceptatie 
en vertrouwen van burgers en 
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besluitvormende organen slechts kunnen 
ontstaan door open en transparante 
debatten voorafgaand aan een beslissing 
over energie-infrastructuurprojecten;

Or.  de

Amendement 13
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. spreekt zich uit voor een snellere 
(max. 5 jaar) en eenvoudigere ("one-stop-
shop") vergunningenprocedure; 
beklemtoont echter uitdrukkelijk de 
wetgeving inzake ruimtelijke ordening 
van lidstaten en regio's en het feit dat een 
EU-brede harmonisatie van de 
vergunningenprocedures slechts mogelijk 
is met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. de

Amendement 14
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter onderstreept de noodzaak voor de 
Commissie om bij de ontwikkeling van 
infrastructuur uit te gaan van het model 
van governance op meerdere niveaus, 
aangezien lokale en regionale autoriteiten 
noodzakelijke partners zijn op het gebied 
van planning, financiering en 
communicatie; benadrukt dat deze 
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benadering tevens gevolgd moet worden 
met het oog op het stellen en eerbiedigen 
van EU-brede energiedoelstellingen en -
prioriteiten;

Or. en

Amendement 15
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis onderstreept de noodzaak van een 
grondige milieueffectbeoordeling van 
energie-infrastructuurprojecten, en het 
belang van het opstellen van adequate 
interventieplannen voor noodgevallen die 
verband houden met de energie-
infrastructuur, met name om 
milieurampen te voorkomen; benadrukt 
dat de interventieplannen moeten 
voorzien in methoden om voor dergelijke 
gebeurtenissen vanuit technisch en 
economisch oogpunt oplossingen te 
vinden.

Or. en

Amendement 16
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis herinnert eraan dat veilige, 
duurzame en concurrerende energie een 
van de voornaamste toekomstige 
uitdagingen voor EU-regio's is; dringt er 
bij de Commissie op aan rekening te 
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houden met de doelstelling het 
energieverbruik tegen 2020 met ten 
minste 20% te verminderen door het 
stellen van prioriteiten voor investeringen 
in energie-infrastructuur voor 2020 en 
daarna; wijst op de belangrijke rol van het 
cohesiebeleid op lokaal en regionaal 
niveau om de energie-efficiëntie te 
vergroten en de doelstellingen van de 
Unie op het gebied van hernieuwbare 
energie te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 17
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat een regionale en 
lokale aanpak van essentieel belang is bij 
het vaststellen van de prioriteiten voor 
energie-infrastructuurprojecten en de 
uitvoering van projecten van Europees 
belang; vestigt in dat kader de aandacht 
op hernieuwbare energiebronnen en het 
potentieel daarvan in verschillende 
Europese regio's, zoals eilandregio's en 
ultraperifere regio's, alsmede op het feit 
dat deze regio's moeten kunnen 
beschikken over op adequate wijze aan 
elkaar gekoppelde intelligente netwerken 
en over voldoende productiecapaciteit;

Or. pt

Amendement 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de nationale en 
regionale ontwikkelingsplannen voor het 
netwerk periodiek geharmoniseerd 
moeten worden, afhankelijk van de 
veranderingen op de consumentenmarkt 
en in de lokale en regionale 
energieprioriteiten;

Or. ro

Amendement 19
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt het dat het beleid op het 
gebied van energie-efficiëntie 
onvoldoende ondersteund wordt, ondanks 
het enorme potentieel daarvan voor het 
scheppen van duurzame werkgelegenheid 
op plaatselijk niveau, en de noodzakelijke 
complementariteit met investeringen op 
het gebied van energie-infrastructuur, om 
enerzijds bij te dragen aan de 
onafhankelijkheid van de EU op 
energiegebied en anderzijds de 
energieschaarste aan te pakken, in het 
bijzonder in de huisvesting;

Or. fr

Amendement 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter benadrukt dat het ontwikkelen van 
infrastructuur voor verwarming en 
koeling (d.w.z. stadsverwarming) en het 
wijzigen van op fossiele brandstoffen 
gebaseerde infrastructuursystemen voor 
verwarming in infrastructuur die op 
hernieuwbare energie is gebaseerd een 
aanzienlijke bijdrage zou leveren aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU op het gebied van 
energievoorziening en broeikasreductie, 
met name in stedelijke gebieden; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan een 
ambitieuze strategie te presenteren voor 
de verwarming- en koelingsector;

Or. en

Amendement 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater wijst op het enorme economische 
potentieel voor regionale ontwikkeling op 
het gebied van de productie van 
hernieuwbare energie, in 
overeenstemming met de specifieke 
kenmerken van de regio; stelt voor 
prioriteit te geven aan toekomstige 
financieringsmogelijkheden voor 
gedecentraliseerde, intelligente energie-
infrastructuur om te zorgen voor 
energietransport en toegang tot onderling 
verbonden elektriciteitsnetten en -opslag; 
steunt in dit verband verbindingen tussen 
elektriciteitsnetten met faciliteiten voor 
hydro-energieopslag in de Alpiene regio 
en de Noord-Europese landen;
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Or. en

Amendement 22
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. Benadrukt dat de ontwikkeling van 
regionale energieproductie belangrijk is 
om zelfvoorziening op energiegebied in de 
verschillende Europese regio's te 
waarborgen; houdt rekening met de 
gevarieerde resources en de 
mogelijkheden van natuurlijke 
hulpbronnen in de regio's, die in de 
toekomst volledig moeten worden benut 
om de energieproductie te diversifiëren;

Or. fi

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijke element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten;

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's op nationaal en Europees 
niveau helpt een einde te maken aan 
energie-eilanden en bijdraagt aan de 
voltooiing van de interne energiemarkt en 
een noodzakelijk element vormt van een 
geslaagde uitvoering van EIP's en is van 
mening dat macroregionale strategieën 
kunnen dienen als samenwerkingsplatform 
voor grensoverschrijdende projecten;

Or. en
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Amendement 24
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijke element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor
grensoverschrijdende projecten;

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijk element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
de territoriale doelstelling in het kader 
van het cohesiebeleid en macroregionale 
strategieën de mogelijkheden voor 
samenwerking bij grensoverschrijdende 
projecten kunnen vergroten;

Or. en

Amendement 25
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijke element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten;

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijk element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën, die in de 
toekomst naar andere geografische 
gebieden moeten worden uitgebreid,
kunnen dienen als samenwerkingsplatform 
voor grensoverschrijdende projecten;

Or. es
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Amendement 26
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijke element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten;

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijk element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten; benadrukt 
in dit verband het belang van een goede 
coördinatie van infrastructuurprojecten, 
teneinde de best mogelijke kosten-
batenverhouding te kunnen waarborgen 
alsmede een zo efficiënt mogelijke 
besteding van EU-middelen;

Or. en

Amendement 27
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijke element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten;

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijk element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten; is echter 
van mening dat verbetering van de 
regionale samenwerking gewenst is, 
vooral wat betreft de samenhang tussen 
de vastgestelde prioriteiten en de 
Europese regio's;

Or. pt
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Amendement 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijke element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten;

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijk element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten, om 
efficiënte en intelligente verbindingen tot 
stand te brengen tussen lokale en 
regionale onconventionele 
energiebronnen en de grote 
energienetwerken;

Or. ro

Amendement 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijke element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten;

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijk element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten;
onderstreept het belang van een grotere 
verbindingscapaciteit van de 
grensoverschrijdende energienetwerken 
door het toekennen van voldoende 
financiering om de doelstelling van 
territoriale cohesie te bereiken;
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Or. ro

Amendement 30
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijke element is van een geslaagde 
uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen 
als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten;

2. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de gemeenten en regio's in de lidstaten en 
in de EU een noodzakelijk element is van 
een geslaagde uitvoering van EIP's en is 
van mening dat macroregionale strategieën 
kunnen dienen als samenwerkingsplatform 
voor grensoverschrijdende projecten;

Or. en

Amendement 31
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat haar beleid inzake energie-
infrastructuur iedere regio de 
mogelijkheid biedt zowel een producent 
als een verbruiker van duurzame energie 
te zijn; benadrukt dat dit noodzakelijk is 
om zowel economische als 
veiligheidsredenen;

Or. en
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Amendement 32
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. juicht het toe dat men zich tot 2020 
beperkt tot en concentreert op een klein 
aantal infrastructuurprioriteiten inzake de 
"projecten van Europees belang";  roept 
de Commissie op om voor de selectie van 
die projecten nauwkeurige criteria te 
ontwikkelen en daarbij intensief te 
overleggen met zowel de lidstaten als de 
regionale en locale actoren;

Or. de

Amendement 33
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. Merkt op dat de Baltische regio op 
energiegebied nog steeds geïsoleerd blijft 
van de overige delen van Europa en
afhankelijk van één leverancier; 
onderstreept de noodzaak voor elke regio 
van de EU om een infrastructuur te 
ontwikkelen die voor gegarandeerde 
toegang zorgt tot minstens twee 
verschillende leveranciers en die een 
transportmogelijkheid met verschillende 
systemen voor gas garandeert

Or. lt
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Amendement 34
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. roept de Commissie op om de 
huidige energie-infrastructuur van de 
Europese unie te beoordelen en 
aanbevelingen te doen met betrekking tot 
de ontwikkeling van nieuwe capaciteit 
voor de infrastructuur

Or. lt

Amendement 35
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat de interne 
energiemarkt verder moet worden 
geïntegreerd, in het bijzonder middels de 
bevordering van projecten waarmee wordt 
gezorgd voor een homogene nationale 
energiemix in buurlanden;

Or. it

Amendement 36
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept dat de aanleg van de 
zuidelijke gascorridor essentieel is voor 
het verwezenlijken van de EU-doelstelling 
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om de kanalen voor de energieleveranties 
aan de EU te diversifiëren;

Or. it

Amendement 37
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Unie en de lidstaten om 
bindende doelstellingen vast te stellen 
voor de interconnecties tussen de 
lidstaten, hetzij via gespecialiseerde 
regionale platforms, hetzij via regionale 
initiatieven, teneinde de planning, 
uitvoering en monitoring van de 
geselecteerde prioriteiten, het opstellen 
van investeringsplannen en het uitwerken 
van concrete projecten te 
vergemakkelijken;

Or. es

Amendement 38
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst erop dat eilanden en 
berggebieden als gevolg van hun 
specifieke geografische handicaps 
moeilijk in het energienetwerk van de 
Unie kunnen integreren. Om die reden 
moeten wij aandringen op de 
ontwikkeling van een strategie op 
communautair niveau die eveneens
rekening houdt met de problemen van 
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dunbevolkte gebieden en die is gebaseerd 
op een grotere diversificatie van de 
energiebronnen en de bevordering van 
hernieuwbare energie, teneinde hun 
afhankelijkheid van energie uit derde 
landen te verminderen;

Or. es

Amendement 39
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. constateert dat het 
nastrevenswaardig en noodzakelijk is dat 
de Europese Unie op de middellange 
termijn afscheid neemt van kernenergie; 
eist daarom dat er nu al aanpassingen op 
het gebied van het energie-
infrastructuurbeleid in die richting 
doorgevoerd worden; 

Or. de

Amendement 40
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpvies Amendement

3. onderstreept dat het cohesiebeleid een 
geheel vormt en verzoekt de Commissie 
dringend geen nieuwe sectorale fondsen, 
bijvoorbeeld voor energie of klimaat, op te 
zetten; spoort de Commissie aan lering te 
trekken uit de ervaringen met het 
cohesiebeleid bij het opzetten van 
maatregelen voor energiebeleid, in het 

3. wijst er op dat het EFRO een 
belangrijke rol speelt in de financiering 
van infrastructuurprojecten, onder andere 
op het gebied van energie; onderstreept 
dat het cohesiebeleid een geheel vormt en 
verzoekt de Commissie dringend geen 
nieuwe sectorale fondsen, bijvoorbeeld 
voor energie of klimaat, op te zetten; 
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bijzonder met betrekking tot de selectie 
van projecten;

spoort de Commissie aan lering te trekken 
uit de ervaringen met het cohesiebeleid bij 
het opzetten van maatregelen voor 
energiebeleid, in het bijzonder met 
betrekking tot de selectie van projecten;

Or. fr

Amendement 41
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat het cohesiebeleid een 
geheel vormt en verzoekt de Commissie 
dringend geen nieuwe sectorale fondsen, 
bijvoorbeeld voor energie of klimaat, op te 
zetten; spoort de Commissie aan lering te 
trekken uit de ervaringen met het 
cohesiebeleid bij het opzetten van
maatregelen voor energiebeleid, in het 
bijzonder met betrekking tot de selectie 
van projecten;

3. onderstreept de geïntegreerde aanpak 
van het cohesiebeleid waarbij 
verschillende fondsen betrokken zijn, en 
verzoekt de Commissie deze aanpak te 
handhaven; spoort de Commissie aan 
lering te trekken uit de ervaringen met het 
cohesiebeleid bij het opzetten van 
maatregelen voor energiebeleid, in het 
bijzonder met betrekking tot de selectie 
van projecten;

Or. fr

Amendement 42
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat het cohesiebeleid een 
geheel vormt en verzoekt de Commissie 
dringend geen nieuwe sectorale fondsen, 
bijvoorbeeld voor energie of klimaat, op te 
zetten; spoort de Commissie aan lering te 
trekken uit de ervaringen met het 
cohesiebeleid bij het opzetten van 

3. onderstreept dat het cohesiebeleid een 
geheel vormt en verzoekt de Commissie 
dringend geen nieuwe sectorale fondsen, 
bijvoorbeeld voor energie of klimaat, op te 
zetten; spoort de Commissie aan lering te 
trekken uit de ervaringen met het 
cohesiebeleid bij het opzetten van 
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maatregelen voor energiebeleid, in het 
bijzonder met betrekking tot de selectie 
van projecten;

maatregelen voor energiebeleid, in het 
bijzonder met betrekking tot de selectie 
van projecten en onderstreept het belang 
van adequate financiële steun voor de 
verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen;

Or. es

Amendement 43
Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. ziet mogelijkheden voor de 
structuurfondsen om speciale 
investeringen in de energie-infrastructuur 
te doen; deze moeten echter beperkt 
blijven tot die regio's waar om politieke en 
geografische redenen marktconforme 
oplossingen voor de energievoorziening 
aanzienlijk ingeperkt zijn; eist bovendien 
dat subsidie uit de structuurfondsen altijd 
verbonden wordt aan de voorwaarde dat 
in principe een commerciële aanpak 
gekozen wordt en het beginsel van 
gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
middelen in acht genomen wordt;

Or. de

Amendement 44
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept op om financiering vanuit de 
EU te garanderen om onaantrekkelijke en 
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private investeerders te kunnen weren uit 
energieprojecten, wat noodzakelijk is voor 
de aansluiting van regionen van de EU 
die geïsoleerd zijn op energiegebied op de 
Europese elektra- en gasnetwerken als 
onafscheidelijk deel van de ene Europese 
energiemarkt

Or. lt

Amendement 45
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept op tot een nauwere en 
efficiëntere samenwerking met de private 
sector en met de financiële instellingen, 
vooral met de Europese Investeringsbank 
en met de Europese Bank voor 
Reconstructie en Ontwikkeling, om de 
benodigde financiering met name voor 
prioritaire projecten te bevorderen;

Or. ro

Amendement 46
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de betreffende partners op 
aan meer gebruik te maken van de 
voordelen die JESSICA kan bieden voor 
de stedelijke energie-infrastructuur, en 
deze beter te promoten; wijst op de 
potentiële kansen van grensoverschrijdende 
financiering met buurlanden in het kader 

4. dringt er bij de betreffende partners op 
aan meer gebruik te maken van de 
voordelen die JESSICA en ELENA 
kunnen bieden om burgers en regio's te 
helpen bij het opzetten van haalbare 
investeringsprojecten op het gebied van 
energie-efficiëntie, schone 
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van het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument;

verbrandingsenergie, hernieuwbare 
energie en duurzaam stadsvervoer, en 
deze beter te promoten; wijst op de 
potentiële kansen van grensoverschrijdende 
financiering met buurlanden in het kader 
van het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument;

Or. es

Amendement 47
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de betreffende partners op 
aan meer gebruik te maken van de 
voordelen die JESSICA kan bieden voor de
stedelijke energie-infrastructuur, en deze 
beter te promoten; wijst op de potentiële 
kansen van grensoverschrijdende 
financiering met buurlanden in het kader 
van het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument;

4. dringt er bij de betreffende partners op 
aan meer gebruik te maken van de 
voordelen die JESSICA en de technische 
faciliteit ELENA kan bieden voor 
investeringen in duurzame energie op 
lokaal niveau, en deze voordelen beter te 
promoten; wijst op de potentiële kansen 
van grensoverschrijdende financiering met 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument;

Or. en

Amendement 48
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de betreffende partners op 
aan meer gebruik te maken van de 
voordelen die JESSICA kan bieden voor de 
stedelijke energie-infrastructuur, en deze 
beter te promoten; wijst op de potentiële 

4. steunt de snelle invoering van het 
innovatiepartnerschap voor slimme steden 
en dringt er bij de betreffende partners op 
aan meer gebruik te maken van de 
voordelen die JESSICA kan bieden voor de 



PE462.568v01-00 28/39 AM\862114NL.doc

NL

kansen van grensoverschrijdende 
financiering met buurlanden in het kader 
van het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument; 

stedelijke energie-infrastructuur, en deze 
beter te promoten; wijst op de potentiële 
kansen van grensoverschrijdende 
financiering met buurlanden in het kader 
van het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument;

Or. de

Amendement 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de betreffende partners op 
aan meer gebruik te maken van de 
voordelen die JESSICA kan bieden voor de 
stedelijke energie-infrastructuur, en deze 
beter te promoten; wijst op de potentiële 
kansen van grensoverschrijdende 
financiering met buurlanden in het kader 
van het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument;

4. dringt er in het kader van het 
planningsproces voor duurzame 
stadsontwikkeling bij de betreffende 
partners op aan meer gebruik te maken van 
de voordelen die JESSICA kan bieden voor 
de stedelijke energie-infrastructuur en 
projecten voor energie-efficiëntie, en deze 
voordelen beter te promoten; wijst op de 
potentiële kansen van grensoverschrijdende 
financiering met buurlanden in het kader 
van het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument;

Or. en

Amendement 50
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de betreffende partners op 
aan meer gebruik te maken van de 
voordelen die JESSICA kan bieden voor de 
stedelijke energie-infrastructuur, en deze 

4. dringt er bij de betreffende partners op 
aan meer gebruik te maken van de 
voordelen die JESSICA kan bieden voor de 
stedelijke energie-infrastructuur, en deze 
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beter te promoten; wijst op de potentiële 
kansen van grensoverschrijdende 
financiering met buurlanden in het kader 
van het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument;

beter te promoten; wijst op de potentiële 
kansen van grensoverschrijdende 
financiering met buurlanden in het kader 
van het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument; verzoekt de 
Commissie andere innovatieve financiële 
instrumenten te onderzoeken en een 
bijdrage te leveren aan het bevorderen 
van publiek-private samenwerking;

Or. pt

Amendement 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis wijst, gezien het belang van 
duurzame energiestrategieën voor het 
ontwikkelingspotentieel van de regio's, op 
de noodzaak een platform op te zetten 
voor de uitwisseling van goede praktijken 
die in de regio's ontwikkeld zijn, waarbij 
succesvolle voorbeelden van gemeenten 
en regio's die zich gespecialiseerd hebben 
in hernieuwbare energie,
energiebesparing en efficiënt 
energiegebruik, in aanmerking worden 
genomen;

Or. en

Amendement 52
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter benadrukt de noodzaak technische 



PE462.568v01-00 30/39 AM\862114NL.doc

NL

bijstand en financiële engineering te 
ontwikkelen op het niveau van de lokale 
en regionale overheid om lokale actoren 
te ondersteunen bij het opzetten van 
projecten voor energie-efficiëntie –
bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
ELENA, de faciliteit voor technische 
bijstand van de EIB en de ervaring van 
ESCO indien het infrastructuur voor 
energie-efficiëntie betreft;

Or. en

Amendement 53
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 quater dringt er bij de Commissie op 
aan een speciale begrotingsreserve voor 
energie-efficiëntie aan te leggen;

Or. en

Amendement 54
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat de nationale 
reguleringssystemen nog onvoldoende 
stimulansen bevatten, in het bijzonder voor 
riskantere, innovatieve projecten zoals 
slimme netten; benadrukt dat nationale 
reguleringskaders aangepast moeten 
worden;

5. merkt op dat de nationale 
reguleringssystemen nog onvoldoende 
stimulansen bevatten, in het bijzonder voor 
riskantere, innovatieve projecten zoals 
slimme netten; benadrukt dat nationale 
reguleringskaders aangepast moeten 
worden en verzoekt de Commissie in dit 
verband na te gaan in hoeverre 
stimulansen voor nationale regelgeving 
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bevredigend en afdoende zijn;

Or. en

Amendement 55
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat de nationale 
reguleringssystemen nog onvoldoende 
stimulansen bevatten, in het bijzonder voor 
riskantere, innovatieve projecten zoals 
slimme netten; benadrukt dat nationale 
reguleringskaders aangepast moeten 
worden;

5. merkt op dat de nationale 
reguleringssystemen nog onvoldoende 
stimulansen bevatten, in het bijzonder voor 
riskantere, innovatieve projecten zoals 
slimme netten; benadrukt dat nationale 
reguleringskaders aangepast moeten 
worden; beveelt in dit verband aan, aan 
regionale en lokale activiteiten een groter 
gewicht toe te kennen bij bijvoorbeeld de 
vaststelling van de prioriteiten op het 
gebied van de veiligheid van de 
energievoorziening, voorzieningsroutes, 
en installaties voor de productie en 
transformatie van energieproducten, 
opslag en afvalverwerking; de regio's 
dienen betrokken te worden bij elk 
stadium van de ontwikkeling en 
uitvoering van de projecten - in het 
bijzonder bij de vaststelling van de 
prioriteiten, de uitwerking van projecten, 
het besluitvormingsproces, toepassing en 
financiering, uitvoering en evaluatie - die 
zullen worden aangewezen als project van 
Europees belang;

Or. pt

Amendement 56
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 
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Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat de nationale 
reguleringssystemen nog onvoldoende 
stimulansen bevatten, in het bijzonder voor 
riskantere, innovatieve projecten zoals 
slimme netten; benadrukt dat nationale 
reguleringskaders aangepast moeten 
worden;

5. merkt op dat de nationale 
reguleringssystemen nog onvoldoende 
stimulansen bevatten, in het bijzonder voor 
riskantere, innovatieve projecten zoals 
slimme netten; benadrukt dat nationale 
reguleringskaders aangepast moeten 
worden; verzoekt de Commissie om 
onderzoek te doen naar de ontwikkeling 
van een stelsel van beloningen en 
stimulansen  voor regio's en lidstaten die 
niet alleen snel een vergunning voor 
projecten van Europees belang kunnen 
afgeven, maar die tevens technologische 
investeringen, evenals een 
kwaliteitsverbetering en vernieuwing van 
de energie-infrastructuur bevorderen;

Or. es

Amendement 57
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat de nationale 
reguleringssystemen nog onvoldoende 
stimulansen bevatten, in het bijzonder voor 
riskantere, innovatieve projecten zoals 
slimme netten; benadrukt dat nationale 
reguleringskaders aangepast moeten 
worden;

5. merkt op dat de nationale 
reguleringssystemen nog onvoldoende 
stimulansen bevatten, in het bijzonder voor 
riskantere, innovatieve projecten zoals 
slimme netten; benadrukt dat nationale 
reguleringskaders aangepast moeten 
worden en dat beste praktijken waar 
mogelijk moeten worden uitgewisseld en 
overgenomen;

Or. en
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Amendement 58
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het moderniseren en 
opwaarderen van bestaande 
energiecorridors te prefereren is boven 
nieuwe corridors vanuit het oogpunt van 
kostenefficiëntie en aanvaarding door het 
publiek; verzoekt voorts om een 
beoordeling van de capaciteiten van de 
regio's om de corridors onderling te 
verbinden;

Or. en

Amendement 59
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter herinnert eraan dat het derde 
energiepakket regelgevers verplicht bij het 
vaststellen van tarieven investeringen niet 
uitsluitend te beoordelen op basis van de 
voordelen voor hun lidstaten maar op 
basis van voordelen voor de gehele EU; 
dring er bij het ACER op aan ervoor te 
zorgen dat hun leden deze verplichting 
nakomen, en verzoekt de Commissie 
compensatiemechanismen door middel 
van tariefvaststelling te overwegen indien 
de kosten en baten niet eerlijk kunnen 
worden toegewezen, en dat deze 
compensatie wordt gedeeld met de 
getroffen steden en regio's;

Or. en



PE462.568v01-00 34/39 AM\862114NL.doc

NL

Amendement 60
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. in verband met de huidige 
economische situatie is een geïntegreerde 
aanpak van energievraagstukken, waarin 
de economische, milieu- en sociale 
aspecten daarvan worden meegenomen, 
van des te groter belang; daarbij moet er 
absoluut rekening gehouden worden met 
indirecte positieve en negatieve gevolgen 
voor de uitvoering van activiteiten die 
nodig zijn om op de middellange en lange 
termijn de voorziening van duurzame en 
betaalbare energie voor alle Europese 
burgers veilig te stellens;

Or. pt

Amendement 61
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beveelt aan dat de financiering van 
projecten wordt bewerkstelligd door 
middel van publiek-private 
partnerschappen, die van de lokale, 
regionale of nationale autoriteiten de 
nodige stimulansen, politieke steun en 
wettelijke inkadering moeten krijgen;

Or. ro
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Amendement 62
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de financiering van infrastructurele 
investeringen marktconform zijn, mits het 
openbaar belang – in het bijzonder lokaal 
en regionaal – ook gewaarborgd is. 

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de financiering van infrastructurele 
investeringen marktconform is om 
concurrentievervalsing en verkeerde 
investeringsprikkels te vermijden, mits het 
openbaar belang – in het bijzonder lokaal 
en regionaal – ook gewaarborgd is. 

Or. de

Amendement 63
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de financiering van infrastructurele 
investeringen marktconform zijn, mits het 
openbaar belang – in het bijzonder lokaal 
en regionaal – ook gewaarborgd is.

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de financiering van infrastructurele 
investeringen marktconform zijn, 
onderworpen aan democratische controle 
en in overeenstemming met de behoeften 
van gebruikers, mits het openbaar belang –
in het bijzonder lokaal en regionaal – ook 
gewaarborgd is.

Or. en

Amendement 64
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de financiering van infrastructurele 
investeringen marktconform zijn, mits het 
openbaar belang – in het bijzonder lokaal 
en regionaal – ook gewaarborgd is.

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de financiering van infrastructurele 
investeringen marktconform zijn, mits 
zonder de concurrentie en de 
evenwichtige concurrentiemogelijkheden 
in de markt te verstoren, het openbaar 
belang – in het bijzonder lokaal en
regionaal – gewaarborgd is door middel 
van een beperkte hoeveelheid 
overheidsfinanciën die moet leiden tot een 
innovatieve combinatie van financiële 
instrumenten met een hefboomwerking op 
particuliere investeringen;

Or. en

Amendement 65
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de financiering van infrastructurele 
investeringen marktconform zijn, mits het 
openbaar belang – in het bijzonder lokaal 
en regionaal – ook gewaarborgd is.

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de financiering van infrastructurele 
investeringen marktconform zijn en dat 
ongerechtvaardigde verschillen tussen 
lidstaten derhalve worden voorkomen, 
mits het openbaar belang – in het bijzonder 
lokaal en regionaal – ook gewaarborgd is.

Or. en

Amendement 66
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de financiering van infrastructurele 
investeringen marktconform zijn, mits het 
openbaar belang – in het bijzonder lokaal 
en regionaal – ook gewaarborgd is.

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de financiering van infrastructurele 
investeringen marktconform zijn, mits het 
openbaar belang – in het bijzonder lokaal 
en regionaal en in gebieden met specifieke 
geografische kenmerken zoals eilanden, 
bergachtige gebieden en regio's met een 
zeer lage bevolkingsdichtheid – ook 
gewaarborgd is.

Or. en

Amendement 67
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis neemt nota van de problemen in de 
regio's die gedomineerd worden door een 
beperkt aantal marktdeelnemers, hetgeen 
leidt tot trage ontwikkeling en 
vernieuwing van de infrastructuur; 
betreurt dat dit voorkomt dat het beginsel 
dat "de gebruiker betaalt" universeel kan 
worden toegepast en is derhalve van 
mening dat in dergelijke gevallen 
overheidsfinanciering nog steeds nodig 
kan zijn om de infrastructuur aan te 
leggen die nodig is om deze nationale en 
regionale energiemarkten als onderdeel 
van de Europese energiemarkten te 
ontwikkelen; verzoekt de Commissie de 
regels voor staatssteun in dit opzicht te 
herzien en, indien noodzakelijk, met 
voorstellen te komen om deze regels aan 
te passen opdat lidstaten de modernisering 
van infrastructuur kunnen stimuleren;

Or. en
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Amendement 68
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter verzoekt de Commissie een nieuw 
richtsnoerdocument uit te geven over 
overheidsfinanciering van projecten en 
wetgeving op het gebied van 
overheidssteun waarin duidelijke criteria 
zijn opgenomen voor 
overheidsfinanciering van energie-
infrastructuur; benadrukt dat dit 
document gezamenlijk door DG Energie, 
DG Concurrentie en DG Regionaal beleid 
moet worden ontwikkeld om te voorkomen 
dat de regels van de Commissie strijdig 
zijn met elkaar;

Or. en

Amendement 69
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt aan op de naleving van 
internationale overeenkomsten, zoals het 
Verdrag van Espoo, voor de bouw of 
afbouw van grensoverschrijdende 
projecten en wijst op de noodzaak om bij 
de voltooiing van energienetten te streven 
naar een nauwere samenwerking, vooral 
van Rusland en Wit-Rusland met de 
Baltische staten, en daarvoor ook de 
energiedialoog tussen de EU en Rusland 
intensiever te gebruiken, vooral met het 
oog op de energiezekerheid van de EU-
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lidstaten en de regio's;

Or. de

Amendement 70
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie in het licht 
hiervan om in het bijzonder rekening te 
houden met de uiteenlopende situaties van 
de regio's en om in dit verband bijzondere 
aandacht te schenken aan regio's met 
specifieke geografische en demografische 
kenmerken, waaronder eilanden, 
berggebieden en dunbevolkte gebieden.

Or. es

Amendement 71
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de Europese Commissie 
op aan de bijzondere situatie van de 
energiesystemen op de eilanden mee te 
nemen in haar prioriteiten voor energie-
infrastructuurprojecten;

Or. pt


