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Amendement 1
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het Stappenplan 
Energie 2050 en het hierin vervatte doel 
om een gelijke en universele toegang tot 
energie voor alle Europese burgers te 
waarborgen;

1. is ingenomen met het Stappenplan 
Energie 2050 en het hierin vervatte doel 
om een gelijke en universele toegang tot 
een duurzame energievoorziening voor 
alle Europese burgers te waarborgen;

Or. en

Amendement 2
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de toepassing van 
de klimaatdoelstellingen en de behoefte 
aan duurzame en concurrerende groei en 
energiezekerheid in de regio's; betreurt het 
in dit verband ten zeerste dat het 
stappenplan alleen is gebaseerd op EU-
brede scenario's en dat de gevolgen van 
beleidskeuzes voor individuele lidstaten en 
hun regio's niet worden weergegeven;

2. benadrukt dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de toepassing van 
de klimaatdoelstellingen en de behoefte 
aan duurzame en concurrerende groei en 
energiezekerheid in de regio's; betreurt het 
in dit verband ten zeerste dat het 
stappenplan alleen is gebaseerd op EU-
brede scenario's en dat de gevolgen van 
beleidskeuzes voor individuele lidstaten en 
hun regio's niet worden weergegeven; 
hecht zijn steun aan de aanbeveling van 
de adviesgroep voor het Stappenplan 
Energie om eventuele afwegingen tussen 
koolstofreductie, voorzieningszekerheid 
en concurrentievermogen voor elk 
scenario expliciet te bespreken en 
transparant te maken;

Or. en

Amendement 3
Jean-Jacob Bicep
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de toepassing van 
de klimaatdoelstellingen en de behoefte 
aan duurzame en concurrerende groei en 
energiezekerheid in de regio's; betreurt het 
in dit verband ten zeerste dat het 
stappenplan alleen is gebaseerd op EU-
brede scenario's en dat de gevolgen van 
beleidskeuzes voor individuele lidstaten en 
hun regio's niet worden weergegeven;

2. benadrukt dat de toepassing van de 
klimaatdoelstellingen en de behoefte aan 
duurzame en concurrerende groei en 
energiezekerheid in de regio's op hetzelfde 
niveau moeten worden gesteld; betreurt 
het in dit verband ten zeerste dat het 
stappenplan alleen is gebaseerd op EU-
brede scenario's en dat de gevolgen van 
beleidskeuzes voor individuele lidstaten en 
hun regio's niet worden weergegeven; 
spoort ten zeerste aan de conclusies van 
het werkdocument van de diensten van de 
Commissie "Regio 2020 - Evaluatie en 
uitdagingen waarvoor de regio's van de 
EU zullen komen te staan" op te nemen 
inzake het belang rekening te houden met 
het potentieel van de ultraperifere regio's 
op het gebied van de energievoorziening 
in de komende jaren;

Or. fr

Amendement 4
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de toepassing van 
de klimaatdoelstellingen en de behoefte 
aan duurzame en concurrerende groei en 
energiezekerheid in de regio's; betreurt het 
in dit verband ten zeerste dat het 
stappenplan alleen is gebaseerd op EU-
brede scenario's en dat de gevolgen van 
beleidskeuzes voor individuele lidstaten en 
hun regio's niet worden weergegeven;

2. benadrukt dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de toepassing van 
de klimaatdoelstellingen en de behoefte 
aan duurzame en concurrerende groei en 
energiezekerheid in de regio's; betreurt het 
in dit verband ten zeerste dat het 
stappenplan alleen is gebaseerd op EU-
brede scenario's en dat de gevolgen van 
beleidskeuzes voor individuele lidstaten en 
hun regio's niet worden weergegeven, 
aangezien het van essentieel belang is dat 
die regio's bij alle fases van de uitvoering 
en bij alle uitvoeringsbepalingen worden 
betrokken om de territoriale samenhang 
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te vrijwaren;

Or. pt

Amendement 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de toepassing van 
de klimaatdoelstellingen en de behoefte 
aan duurzame en concurrerende groei en 
energiezekerheid in de regio's; betreurt het 
in dit verband ten zeerste dat het 
stappenplan alleen is gebaseerd op EU-
brede scenario's en dat de gevolgen van 
beleidskeuzes voor individuele lidstaten en 
hun regio's niet worden weergegeven;

2. benadrukt dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de toepassing van 
de klimaatdoelstellingen en de behoefte 
aan duurzame en concurrerende groei en 
energiezekerheid in de regio's; betreurt het 
in dit verband ten zeerste dat het 
stappenplan alleen is gebaseerd op EU-
brede scenario's,dat de gevolgen van 
beleidskeuzes voor individuele lidstaten en 
hun regio's niet worden weergegeven en 
dat er geen rekening wordt gehouden met 
specifieke omstandigheden op plaatselijk 
en regionaal niveau;

Or. ro

Amendement 6
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij alle toekomstige actie 
op het gebied van energie een eerlijke 
lastenverdeling tussen de Europese regio's 
moet worden toegepast;

3. benadrukt dat bij alle toekomstige actie 
op het gebied van energie een eerlijke 
lastenverdeling tussen de Europese regio's 
moet worden toegepast, rekening 
houdende met hun specifieke 
omstandigheden;

Or. ro

Amendement 7
Jean-Jacob Bicep
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat speciale aandacht 
moet worden geschonken aan die regio's 
waarin steenkool op dit moment de 
belangrijkste energiebron is en/of waarin 
de steenkoolproductie en 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool vitale regionale bronnen van
werkgelegenheid zijn; meent dat 
aanvullende, door de EU gesteunde sociale 
maatregelen nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat de scenario's van het 
Stappenplan Energie 2050 door de 
bevolking van deze regio's worden 
geaccepteerd;

4. is van mening dat speciale aandacht 
moet worden geschonken aan die regio's 
waarin steenkool nog steeds de 
belangrijkste energiebron is en/of waarin 
de steenkoolproductie en 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool vitale regionale bronnen van 
werkgelegenheid zijn; meent dat 
aanvullende, door de EU gesteunde sociale 
maatregelen nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat regionale arbeidsmarkten zich 
kunnen aanpassen aan de groene banen 
en opleidingen en dat de scenario's van het 
Stappenplan Energie 2050 aldus door de 
bevolking van deze regio's worden 
geaccepteerd;

Or. fr

Amendement 8
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat speciale aandacht 
moet worden geschonken aan die regio's 
waarin steenkool op dit moment de 
belangrijkste energiebron is en/of waarin 
de steenkoolproductie en 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool vitale regionale bronnen van 
werkgelegenheid zijn; meent dat 
aanvullende, door de EU gesteunde sociale 
maatregelen nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat de scenario's van het 
Stappenplan Energie 2050 door de 
bevolking van deze regio's worden 
geaccepteerd;

4. is van mening dat speciale aandacht 
moet worden geschonken aan die regio's 
waarin steenkool op dit moment de 
belangrijkste energiebron is en/of waarin 
de steenkoolproductie en 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool vitale regionale bronnen van 
werkgelegenheid zijn; meent dat 
aanvullende, door de lidstaten getroffen
sociale maatregelen met duidelijke steun 
van de Unie nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat de scenario's van het 
Stappenplan Energie 2050 geen gevolgen 
hebben voor de bevolking van deze regio's;

Or. ro
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Amendement 9
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat speciale aandacht 
moet worden geschonken aan die regio's 
waarin steenkool op dit moment de 
belangrijkste energiebron is en/of waarin 
de steenkoolproductie en 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool vitale regionale bronnen van 
werkgelegenheid zijn; meent dat 
aanvullende, door de EU gesteunde 
sociale maatregelen nodig zijn om ervoor 
te zorgen dat de scenario's van het 
Stappenplan Energie 2050 door de 
bevolking van deze regio's worden 
geaccepteerd;

4. is van mening dat speciale aandacht 
moet worden geschonken aan het 
bevorderen van hernieuwbare energie en 
energiebesparingen in overeenstemming 
met de doelstelling om tegen 2020 een 
energie-efficiëntie van 20% te 
bewerkstelligen en onmiddellijke 
bindende doelstellingen vast te stellen 
voor 2030, 2040 en om een energie-
efficiëntie van 40% te bereiken tegen 
2050, ook in regio's waar steenkool 
momenteel een van de belangrijkste 
energiebronnen is en/of waarin 
steenkoolproductie en 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool worden toegepast;

Or. en

Amendement 10
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de meeste scenario's van 
het Stappenplan Energie niet haalbaar zijn 
zonder de ontwikkeling van plaatselijke en 
regionale slimme distributienetten voor 
elektriciteit en gas; is van mening dat de 
Unie naast grensoverschrijdende projecten 
maatregelen moet aannemen ter 
ondersteuning van de ontwikkeling of 
renovatie van plaatselijke netten en de 
toegang hiertoe van beschermde 
consumenten in het bijzonder;

6. benadrukt dat de meeste scenario's van 
het Stappenplan Energie niet haalbaar zijn 
zonder de ontwikkeling van plaatselijke en 
regionale slimme distributienetten voor 
elektriciteit, gas en meer in het bijzonder 
hernieuwbare energie; is van mening dat 
de Unie naast grensoverschrijdende 
projecten maatregelen moet aannemen ter 
ondersteuning van de ontwikkeling of 
renovatie van plaatselijke netten en de 
toegang hiertoe van beschermde 
consumenten in het bijzonder;
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Or. fr

Amendement 11
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de meeste scenario's van 
het Stappenplan Energie niet haalbaar zijn 
zonder de ontwikkeling van plaatselijke en 
regionale slimme distributienetten voor 
elektriciteit en gas; is van mening dat de 
Unie naast grensoverschrijdende 
projecten maatregelen moet aannemen ter 
ondersteuning van de ontwikkeling of 
renovatie van plaatselijke netten en de 
toegang hiertoe van beschermde 
consumenten in het bijzonder;

6. benadrukt dat de meeste scenario's van 
het Stappenplan Energie niet haalbaar zijn 
zonder een verhoogde connectiviteit en 
zonder het volledige potentieel van 
gedecentraliseerde energieproductie, 
energieproductie op microschaal en 
slimme energie-infrastructuren in alle 
Europese regio's te benutten;

Or. en

Amendement 12
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat, om de 
continuïteit van de energievoorziening te 
verzekeren, de regio's aan de 
buitengrenzen van de EU bijzondere 
aandacht moeten krijgen in de vorm van 
steun voor de aansluiting en de 
ontwikkeling van nieuwe energie-
infrastructuur, in samenwerking met de 
buurlanden;

Or. ro

Amendement 13
Luís Paulo Alves



AM\916284NL.doc 9/14 PE497.999v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. In de huidige economische context 
wordt nog maar eens duidelijk hoe 
belangrijk het is om een geïntegreerde 
aanpak van de energievraagstukken te 
hanteren, waarin rekening wordt 
gehouden met de economische, milieu- en 
sociale aspecten van de 
energieproblematiek. Er moet absoluut 
rekening worden gehouden met de 
positieve en negatieve secundaire 
gevolgen van de werkzaamheden die op 
middellange en lange termijn nodig zijn 
om de toegang tot veilige, duurzame en 
betaalbare energie te verzekeren voor alle 
Europese burgers;

Or. pt

Amendement 14
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. merkt op dat de verschillende 
geografische omstandigheden het 
onmogelijk maken om één enkel 
energiebeleid voor alle regio's toe te 
passen; is van mening dat elke Europese 
regio moet worden toegestaan een 
individueel plan na te streven dat is 
aangepast aan zijn situatie en economie, en 
die energiebronnen te ontwikkelen, die de 
doelstellingen van het Stappenplan Energie 
2050 op de meest effectieve wijze kunnen 
bereiken; verzoekt de Commissie daarom 
de strategie van regionale 
energiespecialisatie aan te nemen; is van 
mening dat de EU, op basis van een 
dergelijke specialisatie, de Europese 
energiedoelstellingen op EU-brede basis 
moet beoordelen, in plaats van nationale 

9. merkt op dat de verschillende 
geografische omstandigheden het 
onmogelijk maken om één enkel 
energiebeleid voor alle regio's toe te 
passen; is van mening dat elke Europese 
regio moet worden toegestaan een 
individueel plan na te streven dat is 
aangepast aan zijn situatie en economie, en 
die energiebronnen te ontwikkelen, die de 
doelstellingen van het Stappenplan Energie 
2050 op de meest effectieve wijze kunnen 
bereiken; verzoekt de regio's daarom 
energiestrategieën te ontwikkelen en in te 
voeren, en te overwegen energie op te 
nemen in hun strategieën voor onderzoek 
en innovatie op het vlak van slimme 
specialisatie; is van mening dat de EU, op 
basis van een dergelijke specialisatie, de 
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doelstellingen; Europese energiedoelstellingen op EU-
brede basis moet beoordelen, in plaats van 
nationale doelstellingen;

Or. en

Amendement 15
Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. merkt op dat de verschillende 
geografische omstandigheden het 
onmogelijk maken om één enkel 
energiebeleid voor alle regio's toe te 
passen; is van mening dat elke Europese 
regio moet worden toegestaan een 
individueel plan na te streven dat is 
aangepast aan zijn situatie en economie, en 
die energiebronnen te ontwikkelen, die de 
doelstellingen van het Stappenplan Energie 
2050 op de meest effectieve wijze kunnen 
bereiken; verzoekt de Commissie daarom 
de strategie van regionale 
energiespecialisatie aan te nemen; is van 
mening dat de EU, op basis van een 
dergelijke specialisatie, de Europese 
energiedoelstellingen op EU-brede basis 
moet beoordelen, in plaats van nationale 
doelstellingen.

9. merkt op dat de verschillende 
geografische omstandigheden het 
onmogelijk maken om één enkel 
energiebeleid voor alle regio's toe te 
passen; is van mening dat elke Europese 
regio moet worden toegestaan een 
individueel plan na te streven dat is 
aangepast aan zijn situatie en economie, en 
die energiebronnen te ontwikkelen, die de 
doelstellingen van het Stappenplan Energie 
2050 op de meest effectieve wijze kunnen 
bereiken; herinnert eraan dat met name 
de opwekking van hernieuwbare energie 
zeer belangrijk is voor de ontwikkeling en 
de werkgelegenheid in 
plattelandsgebieden; verzoekt de 
Commissie daarom de strategie van 
regionale energiespecialisatie aan te 
nemen; is van mening dat de EU, op basis 
van een dergelijke specialisatie, de 
Europese energiedoelstellingen op EU-
brede basis moet beoordelen, in plaats van 
nationale doelstellingen.

Or. fi

Amendement 16
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 9



AM\916284NL.doc 11/14 PE497.999v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

9. merkt op dat de verschillende 
geografische omstandigheden het 
onmogelijk maken om één enkel 
energiebeleid voor alle regio's toe te 
passen; is van mening dat elke Europese 
regio moet worden toegestaan een 
individueel plan na te streven dat is 
aangepast aan zijn situatie en economie, en 
die energiebronnen te ontwikkelen, die de 
doelstellingen van het Stappenplan Energie 
2050 op de meest effectieve wijze kunnen 
bereiken; verzoekt de Commissie daarom 
de strategie van regionale 
energiespecialisatie aan te nemen; is van 
mening dat de EU, op basis van een 
dergelijke specialisatie, de Europese 
energiedoelstellingen op EU-brede basis 
moet beoordelen, in plaats van nationale 
doelstellingen;

9. merkt op dat de verschillende 
geografische omstandigheden het 
onmogelijk maken om één enkel 
energiebeleid voor alle regio's toe te 
passen; is van mening dat elke Europese 
regio moet worden toegestaan een 
individueel plan na te streven dat is 
aangepast aan zijn situatie en economie, en 
duurzame energiebronnen te ontwikkelen, 
die de doelstellingen van het Stappenplan 
Energie 2050 kunnen bereiken; verzoekt de 
Commissie daarom de strategie van 
regionale energiespecialisatie aan te 
nemen;

Or. en

Amendement 17
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. merkt op dat de verschillende 
geografische omstandigheden het 
onmogelijk maken om één enkel 
energiebeleid voor alle regio's toe te 
passen; is van mening dat elke Europese 
regio moet worden toegestaan een 
individueel plan na te streven dat is 
aangepast aan zijn situatie en economie, en 
die energiebronnen te ontwikkelen, die de 
doelstellingen van het Stappenplan Energie 
2050 op de meest effectieve wijze kunnen 
bereiken; verzoekt de Commissie daarom 
de strategie van regionale 
energiespecialisatie aan te nemen; is van 
mening dat de EU, op basis van een 
dergelijke specialisatie, de Europese 

9. merkt op dat de verschillende 
geografische omstandigheden het 
onmogelijk maken om één enkel 
energiebeleid voor alle regio's toe te 
passen; is van mening dat elke Europese 
regio, zonder de criteria voor een 
gemeenschappelijk optreden uit het oog te 
verliezen, moet worden toegestaan een 
individueel plan na te streven dat is 
aangepast aan zijn situatie en economie, en 
die energiebronnen te ontwikkelen, die de 
doelstellingen van het Stappenplan Energie 
2050 op de meest effectieve wijze kunnen 
bereiken; verzoekt de Commissie daarom 
de strategie van regionale 
energiespecialisatie aan te nemen; is van 
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energiedoelstellingen op EU-brede basis 
moet beoordelen, in plaats van nationale 
doelstellingen;

mening dat de EU, op basis van een 
dergelijke specialisatie, de Europese 
energiedoelstellingen op EU-brede basis 
moet beoordelen, in plaats van nationale 
doelstellingen; vraagt om rekening te 
houden met de specifieke omstandigheden 
van de regio's met specifieke geografische 
kenmerken, in overeenstemming met het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.

Or. es

Amendement 18
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. betreurt dat de Commissie de 
aanbevelingen van zijn aan peer review 
onderworpen adviesgroep voor het 
Stappenplan Energie 2050 niet heeft 
toegepast; verzoekt de Commissie om een 
bijgewerkte versie van het Stappenplan 
Energie op te stellen waarin de 
aanbevelingen worden meegenomen.

Or. en

Amendement 19
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. herinnert eraan dat de regionale 
dimensie van de uitdaging op het vlak van 
energie sterk wordt bepaald door 
nationale keuzes ten aanzien van de 
energiemix en het energiebeleid; hierbij 
zijn West- en Noord-Europa beter 
toegerust dan de perifere regio's om de 
uitdagingen met betrekking tot energie in 
de komende jaren het hoofd te bieden; 
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benadrukt dat de Europese Unie een 
gedegen gemeenschappelijk energiebeleid 
moet invoeren, waarin de werking van de 
interne markt en de zekerheid van de 
energievoorziening voor alle regio's wordt 
gewaarborgd;

Or. fr

Amendement 20
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. betreurt, ondanks zijn steun voor 
een internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering, dat in het 
Stappenplan geen scenario is opgenomen 
waarin een dergelijke overeenkomst wordt 
bereikt; onderstreept het risico op 
koolstoflekkage voor de Europese zware 
industrie en de gevolgen daarvan voor de 
regionale ontwikkeling en de sociale 
samenhang;

Or. en

Amendement 21
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen om de efficiëntie van 
het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen binnen de EU en haar 
regio's te vergroten door te streven naar 
een systeem van EU-brede gezamenlijke 
initiatieven voor hernieuwbare 
energiebronnen, om zo die soorten 
hernieuwbare energiebronnen te 
gebruiken die typisch zijn voor die regio's, 
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voor zover die het meest kostenefficiënt 
zijn, om zo de elektriciteitsprijzen te 
drukken; is van mening dat op de 
middellange termijn regionale 
marktgroepen voor hernieuwbare energie 
gevormd zouden kunnen worden;

Or. en


