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Amendement 1
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 15 december 2011 getiteld 
"Stappenplan Energie 2050" 
(COM(2011)0885),

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 2
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het Europese 
energiebeleid ook moet zorgen voor de 
veiligheid van de energiebronnen, 
diversificatie van bevoorrading en 
betaalbare prijzen voor de eindgebruiker;

Or. en

Amendement 3
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
gemeenschappelijke doelstellingen van het 
Europese cohesiebeleid bestaan uit de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang van de Europese regio's via 
investeringen in groei en werkgelegenheid;

B. overwegende dat de 
gemeenschappelijke doelstellingen van het 
Europese cohesiebeleid bestaan uit de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang van de Europese regio's via 
investeringen in duurzame groei en 
werkgelegenheid;

Or. es
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Amendement 4
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
gemeenschappelijke doelstellingen van het 
Europese cohesiebeleid bestaan uit de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang van de Europese regio's via 
investeringen in groei en werkgelegenheid;

B. overwegende dat de 
hoofddoelstellingen van het Europese 
cohesiebeleid bestaan uit de economische, 
sociale en territoriale samenhang van de 
Europese regio's via investeringen in groei 
en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 5
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
cohesiebeleidsinvesteringen inzake energie 
het beleid op beide terreinen kunnen 
helpen verwezenlijken door groei in 
achtergebleven regio's en lokale 
werkgelegenheid te bevorderen en de 
energiebevoorrading in de hele EU veilig 
te stellen;

C. overwegende dat de 
cohesiebeleidsinvesteringen inzake energie 
het beleid op beide terreinen kunnen 
helpen verwezenlijken door groei en lokale 
werkgelegenheid te bevorderen en de 
energiebevoorrading in de hele EU veilig 
te stellen;

Or. fr

Amendement 6
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
cohesiebeleidsinvesteringen inzake energie 
het beleid op beide terreinen kunnen 
helpen verwezenlijken door groei in 
achtergebleven regio's en lokale 

C. overwegende dat de 
cohesiebeleidsinvesteringen inzake energie 
het beleid op beide terreinen kunnen 
helpen verwezenlijken door groei in 
minder ontwikkelde regio's en lokale 
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werkgelegenheid te bevorderen en de 
energiebevoorrading in de hele EU veilig 
te stellen;

werkgelegenheid te bevorderen, de 
overgang naar duurzame energiebronnen 
te verzekeren en de energiebevoorrading in 
de hele EU veilig te stellen;

Or. en

Amendement 7
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
cohesiebeleidsinvesteringen inzake energie 
het beleid op beide terreinen kunnen
helpen verwezenlijken door groei in 
achtergebleven regio's en lokale 
werkgelegenheid te bevorderen en de 
energiebevoorrading in de hele EU veilig te 
stellen;

C. overwegende dat de 
cohesiebeleidsinvesteringen inzake energie 
de doelstellingen van het beleid op beide 
terreinen moeten helpen verwezenlijken en 
groei in regio's met een achterstand en 
lokale werkgelegenheid moeten
bevorderen, terwijl de energiebevoorrading 
in de hele EU wordt veiliggesteld;

Or. en

Amendement 8
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
cohesiebeleidsinvesteringen inzake energie 
het beleid op beide terreinen kunnen 
helpen verwezenlijken door groei in 
achtergebleven regio's en lokale 
werkgelegenheid te bevorderen en de 
energiebevoorrading in de hele EU veilig te
stellen;

C. overwegende dat de 
cohesiebeleidsinvesteringen inzake energie 
het beleid op beide terreinen kunnen 
helpen verwezenlijken door groei in 
achtergebleven regio's, lokale 
werkgelegenheid en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te 
bevorderen en de energiebevoorrading in 
de hele EU te garanderen;

Or. it
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Amendement 9
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
cohesiebeleidsinvesteringen inzake energie 
het beleid op beide terreinen kunnen 
helpen verwezenlijken door groei in
achtergebleven regio's en lokale 
werkgelegenheid te bevorderen en de 
energiebevoorrading in de hele EU veilig 
te stellen;

C. overwegende dat de 
cohesiebeleidsinvesteringen inzake energie 
het beleid op beide terreinen kunnen 
helpen verwezenlijken door duurzame
groei in alle regio's en lokale 
werkgelegenheid te bevorderen en de 
energiebevoorrading in de hele EU veilig 
te stellen;

Or. fr

Amendement 10
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de energiemarkten 
van de Europese Unie in toenemende 
mate buiten de nationale grenzen treden 
en dat deze tendens zich in de komende 
periode flink zal doorzetten;

Or. ro

Amendement 11
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat, volgens het 
oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie, minstens 80% van de EFRO-
middelen in meer ontwikkelde en 50% in 
minder ontwikkelde regio's moet worden 
besteed aan een "koolstofarme 
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economie";
Or. en

Amendement 12
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de Europese 
Commissie 20% van de EU-fondsen heeft 
toegewezen aan de strijd tegen de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 13
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de energieprijs de 
afgelopen jaren sterk is gestegen en nu 
historische waarden heeft bereikt, wat het 
Europese bedrijfsleven voor grote 
problemen stelt;

Or. ro

Amendement 14
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat, in deze context, 
minstens 20% en 6% van de middelen 
moet worden besteed aan respectievelijk 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, wat een aanzienlijk 
financieringsbedrag is;



PE501.895v01-00 8/62 AM\920967NL.doc

NL

Or. en

Amendement 15
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de herziene 
energie-efficiëntierichtlijn er niet in is 
geslaagd bindende doelstellingen voor de 
lidstaten vast te stellen;

Or. en

Amendement 16
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat het 
minimumbedrag voor een project om in 
aanmerking te komen voor ELENA 
50 miljoen euro is, en voor het 
programma intelligente energie meer dan 
6 miljoen euro, wat meer is dan veel 
projecten in kleine en landelijke 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 17
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat meerdere 
lidstaten achterstand hebben in het 
behalen van de doelstellingen in Richtlijn 
2009/28/EG inzake hernieuwbare energie;

Or. en
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Amendement 18
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat lidstaten 
hun steun voor hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie hebben verlaagd als 
gevolg van de economische vertraging;

Or. en

Amendement 19
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat in het 
Stappenplan Energie 2050 hernieuwbare 
energie wordt aangemerkt als een 
belangrijke factor in het toekomstige 
energiebeleid;

Or. en

Amendement 20
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, 
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die bijdragen tot groei en werkgelegenheid;

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis; is van mening dat 
Europese energieprojecten tot regionale 
ontwikkeling kunnen bijdragen, via 
investeringen in gedecentraliseerde 
energiebronnen, energie-efficiëntie en 
andere maatregelen die bijdragen tot groei 
en werkgelegenheid;
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Or. fr

Amendement 21
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, 
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die bijdragen tot groei en werkgelegenheid;

1. benadrukt dat de EU de economische, 
sociale en territoriale cohesie sterk moet 
ondersteunen, gezien de negatieve invloed 
van de crisis, die de lokale en regionale 
verschillen in Europa doet toenemen; is 
van mening dat Europese energieprojecten 
tot regionale ontwikkeling kunnen 
bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, 
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die bijdragen tot groei en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 22
Ana Miranda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, 
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die bijdragen tot groei en werkgelegenheid;

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, de 
ontwikkeling van lokale en regionale 
slimme vervoersnetwerken, energie-
efficiëntie en andere maatregelen die 
bijdragen tot groei en werkgelegenheid;

Or. es
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Amendement 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, 
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die bijdragen tot groei en werkgelegenheid;

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
en een nauwere grensoverschrijdende 
samenwerking kunnen bijdragen, via 
investeringen in gedecentraliseerde 
energiebronnen, de ontwikkeling van 
projecten van gemeenschappelijk belang,
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die bijdragen tot groei en werkgelegenheid;

Or. ro

Amendement 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, 
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die bijdragen tot groei en werkgelegenheid;

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen of 
energiebronnen met een kleine CO2-
voetafdruk, energie-efficiëntie en andere 
maatregelen die bijdragen tot duurzame 
groei en werkgelegenheid;

Or. fr
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Amendement 25
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, 
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die bijdragen tot groei en 
werkgelegenheid;

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen als gevolg van de 
negatieve invloed van de crisis, die de 
lokale en regionale verschillen in Europa 
doet toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, 
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die leiden tot de ondersteuning van groei 
en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 26
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen,
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die bijdragen tot groei en 
werkgelegenheid;

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen en is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde en hernieuwbare
energiebronnen en energie-efficiëntie,
waarbij groei en het creëren van
werkgelegenheid worden ondersteund;

Or. it
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Amendement 27
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, 
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die bijdragen tot groei en werkgelegenheid;

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen en regio's kunnen 
helpen om hun autonome vermogen om 
energiebronnen te beheren, te vergroten, 
via investeringen in gedecentraliseerde 
energiebronnen, energie-efficiëntie en 
andere maatregelen die bijdragen tot groei 
en werkgelegenheid;

Or. ro

Amendement 28
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, 
energie-efficiëntie en andere maatregelen 
die bijdragen tot groei en 
werkgelegenheid;

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk 
moet ondersteunen, gezien de negatieve 
invloed van de crisis, die de lokale en 
regionale verschillen in Europa doet 
toenemen; is van mening dat Europese 
energieprojecten tot regionale ontwikkeling 
kunnen bijdragen, via investeringen in 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie 
en andere maatregelen die bijdragen tot 
groei en plaatsen van tewerkstelling;

Or. en
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Amendement 29
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont evenwel dat de 
programma's van het cohesiebeleid niet 
als een substituut voor voldoende 
financiering van de voorstellen uit hoofde 
van het Europese energiebeleid mogen 
worden beschouwd; onderstreept dat 
vanuit het cohesiebeleid aanvullende 
financiering kan worden verstrekt ter 
ondersteuning van acties zoals 
maatregelen inzake energie-efficiëntie, 
maar alleen wanneer deze programma's 
de doelstellingen van het cohesiebeleid 
bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont evenwel dat de 
programma's van het cohesiebeleid niet als 
een substituut voor voldoende financiering 
van de voorstellen uit hoofde van het 
Europese energiebeleid mogen worden 
beschouwd; onderstreept dat vanuit het 
cohesiebeleid aanvullende financiering kan 
worden verstrekt ter ondersteuning van 
acties zoals maatregelen inzake energie-
efficiëntie, maar alleen wanneer deze 
programma's de doelstellingen van het 
cohesiebeleid bevorderen;

2. beklemtoont evenwel dat de 
programma's van het cohesiebeleid niet als 
een substituut voor voldoende financiering 
van de voorstellen uit hoofde van het 
Europese energiebeleid of nationale 
steunregelingen voor hernieuwbare 
energie mogen worden beschouwd; 
onderstreept dat vanuit het cohesiebeleid 
aanvullende financiering kan worden 
verstrekt ter ondersteuning van acties zoals 
maatregelen inzake energie-efficiëntie, 
maar alleen wanneer deze programma's de 
doelstellingen van het cohesiebeleid 
bevorderen;

Or. en
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Amendement 31
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont evenwel dat de 
programma's van het cohesiebeleid niet als 
een substituut voor voldoende financiering 
van de voorstellen uit hoofde van het 
Europese energiebeleid mogen worden 
beschouwd; onderstreept dat vanuit het 
cohesiebeleid aanvullende financiering kan 
worden verstrekt ter ondersteuning van 
acties zoals maatregelen inzake energie-
efficiëntie, maar alleen wanneer deze 
programma's de doelstellingen van het 
cohesiebeleid bevorderen;

2. beklemtoont evenwel dat de 
programma's van het cohesiebeleid niet als 
een substituut voor voldoende financiering 
van de voorstellen uit hoofde van het 
Europese energiebeleid mogen worden 
beschouwd; onderstreept dat vanuit het 
cohesiebeleid aanvullende financiering kan 
worden verstrekt ter ondersteuning van 
acties zoals maatregelen inzake energie-
efficiëntie of inzake grensoverschrijdende 
energieoverdracht, maar alleen wanneer 
deze programma's de doelstellingen van het 
cohesiebeleid bevorderen;

Or. en

Amendement 32
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont evenwel dat de 
programma's van het cohesiebeleid niet als 
een substituut voor voldoende financiering 
van de voorstellen uit hoofde van het 
Europese energiebeleid mogen worden 
beschouwd; onderstreept dat vanuit het 
cohesiebeleid aanvullende financiering kan 
worden verstrekt ter ondersteuning van 
acties zoals maatregelen inzake energie-
efficiëntie, maar alleen wanneer deze 
programma's de doelstellingen van het 
cohesiebeleid bevorderen;

2. beklemtoont evenwel dat de 
programma's van het cohesiebeleid niet als 
een substituut voor voldoende financiering 
van de voorstellen uit hoofde van het 
Europese energiebeleid mogen worden 
beschouwd; onderstreept dat vanuit het 
cohesiebeleid aanvullende financiering kan 
worden verstrekt ter ondersteuning van 
energieacties, indien deze programma's de 
doelstellingen van het cohesiebeleid 
bevorderen;

Or. it
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Amendement 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont evenwel dat de 
programma's van het cohesiebeleid niet als 
een substituut voor voldoende financiering 
van de voorstellen uit hoofde van het 
Europese energiebeleid mogen worden 
beschouwd; onderstreept dat vanuit het 
cohesiebeleid aanvullende financiering 
kan worden verstrekt ter ondersteuning 
van acties zoals maatregelen inzake
energie-efficiëntie, maar alleen wanneer 
deze programma's de doelstellingen van 
het cohesiebeleid bevorderen;

2. beklemtoont evenwel dat de 
programma's van het cohesiebeleid een 
aanvulling moeten vormen op voldoende 
financiering van de voorstellen uit hoofde 
van het Europese energiebeleid; stemt in 
met het voorstel van de Commissie om een 
gedeelte van de financiering uit het
cohesiebeleid te gebruiken voor 
maatregelen die zijn gericht op de 
overgang naar een koolstofarme 
economie in alle sectoren, en met name 
op de bevordering van energie-efficiëntie,
die de doelstellingen van het cohesiebeleid 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 34
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten;

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten; pleit 
ervoor de inzet van hernieuwbare 
energiebronnen binnen de EU efficiënter 
te maken door toe te werken naar een 
systeem van EU-brede 
stimuleringsregelingen voor 
hernieuwbare energiebronnen, op basis 
waarvan in die delen van de EU waar zij 
het meest doeltreffend zijn specifieke 
vormen van hernieuwbare energie zouden 
worden ontwikkeld, waardoor de kosten 
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voor de bevordering daarvan kunnen 
worden gedrukt en efficiënte allocatie van 
middelen kan worden gegarandeerd; 

Or. en

Amendement 35
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten;

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten; 
benadrukt dat alle regio's ernaar moeten 
streven de voorkeur te geven aan 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. de

Amendement 36
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de Europese regio's zich
moeten kunnen richten op die 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden zijn aangepast, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten;

3. vindt dat de Europese regio's een 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
moeten stimuleren waarin rekening wordt 
gehouden met de specifieke kenmerken en
de lokale omstandigheden en dat de EU de 
Europese energiedoelstellingen op EU-
niveau moet beginnen te meten;

Or. es
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Amendement 37
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten;

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn met 
inachtneming van de territoriale 
hulpbronnen, en dat de EU de Europese 
energiedoelstellingen op EU-niveau moet 
beginnen te meten;

Or. it

Amendement 38
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de Europese regio's zich
moeten kunnen richten op de 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten;

3. vindt dat de Europese regio's over 
voldoende flexibiliteit moeten beschikken 
om zich te richten op de energiebronnen 
die het best aan de lokale omstandigheden 
aangepast zijn om de Europa 2020-
doelstellingen en een duurzame en 
schone, volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde economie tegen 2050 te 
bereiken;

Or. en

Amendement 39
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de 

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de 
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energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten;

energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Amendement 40
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten;

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de duurzame 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten;

Or. fr

Amendement 41
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten;

3. vindt dat de Europese regio's over 
voldoende flexibiliteit moeten beschikken 
om zich te richten op de energiebronnen 
die het best aan de lokale omstandigheden 
aangepast zijn om de Europa 2020-
doelstellingen en een duurzame en 
schone, volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde economie tegen 2050 te 
bereiken; verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel voor te stellen met een 
klimaat- en energiebeleidsregeling voor 
de periode na 2020 zodat investeerders en 
vernieuwers langetermijnzekerheid 
hebben; verzoekt om het klimaat- en 
energiepakket te herzien zodat bindende 
doelstellingen voor een aandeel van 
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hernieuwbare energie van 45% tegen 
2030 en aanvullende indicatieve 
doelstellingen voor 2040 en 2050 kunnen 
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 42
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vindt dat de Europese regio's zich 
moeten kunnen richten op de 
energiebronnen die het best aan de lokale 
omstandigheden aangepast zijn, en dat de 
EU de Europese energiedoelstellingen op 
EU-niveau moet beginnen te meten;

3. vindt dat de Europese regio's zich 
hoofdzakelijk moeten richten op de 
hernieuwbare energiebronnen die het best 
aan de lokale en regionale omstandigheden 
aangepast zijn, en dat de EU de Europese 
energiedoelstellingen op EU-niveau moet 
beginnen te meten;

Or. en

Amendement 43
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. beveelt aan om rekening te houden 
met het feit dat de Europese 
energiemarkten zijn georganiseerd in 
regionale groepen en is van mening dat 
meer aandacht moet blijven uitgaan naar 
de specifieke kenmerken van nationale en 
regionale markten, zodat de handhaving 
van wettelijke regelingen kan worden 
gegarandeerd;

Or. ro
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Amendement 44
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is van mening dat de Europese Unie 
zo spoedig mogelijk actie moet 
ondernemen om haar energievoorziening 
in de toekomst veilig te stellen en haar 
energiebelangen te beschermen, waarvoor 
extra druk moet worden uitgeoefend op 
plaatselijke en regionale 
vertegenwoordigers om aan de EU-
richtsnoeren te voldoen; is van mening 
dat zij tegelijkertijd aanzienlijke 
financiële steun moeten krijgen voor de 
uitwerking van projecten;

Or. ro

Amendement 45
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de ontwikkelingen inzake 
energietarieven als gevolg van de 
Europese doelstellingen inzake 
klimaatverandering extra nadelig dreigen 
uit te vallen voor de inwoners van de 
minder ontwikkelde gebieden van de 
Unie; verzoekt daarom dat daarmee 
rekening wordt gehouden in de planning 
van het cohesiebeleid;

Schrappen

Or. en
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Amendement 46
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de ontwikkelingen inzake 
energietarieven als gevolg van de 
Europese doelstellingen inzake 
klimaatverandering extra nadelig dreigen 
uit te vallen voor de inwoners van de 
minder ontwikkelde gebieden van de Unie; 
verzoekt daarom dat daarmee rekening 
wordt gehouden in de planning van het 
cohesiebeleid;

4. wijst erop dat de inwoners van de 
minder ontwikkelde gebieden als gevolg
van de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering in een bijzonder 
nadelige situatie kunnen terechtkomen; 
verzoekt daarom dat daarmee rekening 
wordt gehouden in de planning van het
energie- en cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 47
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de ontwikkelingen inzake 
energietarieven als gevolg van de Europese 
doelstellingen inzake klimaatverandering 
extra nadelig dreigen uit te vallen voor de 
inwoners van de minder ontwikkelde 
gebieden van de Unie; verzoekt daarom dat 
daarmee rekening wordt gehouden in de 
planning van het cohesiebeleid;

4. wijst erop dat de ontwikkelingen inzake 
energietarieven als gevolg van de Europese 
doelstellingen inzake klimaatverandering 
extra nadelig dreigen uit te vallen voor de 
inwoners van de minder ontwikkelde 
gebieden van de Unie; verzoekt daarom dat 
daarmee rekening wordt gehouden in de 
planning van het cohesiebeleid en dat 
lidstaten aanvullende maatregelen treffen 
om de gevolgen op de bevolking van de 
Europese Unie en in het bijzonder 
beschermde consumenten te beperken;

Or. en
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Amendement 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de ontwikkelingen inzake 
energietarieven als gevolg van de Europese 
doelstellingen inzake klimaatverandering 
extra nadelig dreigen uit te vallen voor de 
inwoners van de minder ontwikkelde
gebieden van de Unie; verzoekt daarom dat 
daarmee rekening wordt gehouden in de 
planning van het cohesiebeleid;

4. wijst erop dat de ontwikkelingen inzake 
energietarieven als gevolg van de Europese 
doelstellingen inzake klimaatverandering 
extra nadelig dreigen uit te vallen voor de 
inwoners van de gebieden van de Unie; 
verzoekt daarom dat daarmee rekening 
wordt gehouden in de planning van het 
cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 49
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt voor om een tweesporenbeleid 
voor de ontwikkeling van de toekomstige 
Europese energie-infrastructuur te 
aanvaarden, dat zich tegelijkertijd richt op 
de bouw van trans-Europese 
energietransmissienetwerken en 
ondersteuning van kleinschalige 
complementaire generatie onder lokale 
omstandigheden;

Or. pl

Amendement 50
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat de toekomstige 
energiedoelstellingen op een eerlijke 

5. benadrukt dat de toekomstige 
energiedoelstellingen op een eerlijke 
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verdeling van de lasten tussen de Europese 
regio's moeten berusten en hun 
toekomstige ontwikkeling niet mogen 
beknotten; is er daarom vast van overtuigd 
dat in elke meerjarige financiële toewijzing 
niet alleen rekening moet worden 
gehouden met de algemene Europese 
doelstellingen maar ook met de 
institutionele capaciteit van de regio's in de 
hele EU;

verdeling van de lasten tussen de Europese 
regio's moeten berusten en hun 
toekomstige ontwikkeling niet mogen 
beknotten; is er daarom vast van overtuigd 
dat in elke meerjarige financiële toewijzing 
niet alleen rekening moet worden 
gehouden met de algemene Europese 
doelstellingen maar ook met de 
institutionele capaciteit van de regio's in de 
hele EU die moet worden versterkt;

Or. en

Amendement 51
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat de toekomstige 
energiedoelstellingen op een eerlijke 
verdeling van de lasten tussen de Europese 
regio's moeten berusten en hun 
toekomstige ontwikkeling niet mogen 
beknotten; is er daarom vast van 
overtuigd dat in elke meerjarige financiële 
toewijzing niet alleen rekening moet 
worden gehouden met de algemene 
Europese doelstellingen maar ook met de 
institutionele capaciteit van de regio's in 
de hele EU;

5. benadrukt dat de Europa 2020-
doelstellingen en toekomstige 
energiedoelstellingen na deze datum op 
een eerlijke verdeling van de lasten tussen 
de Europese regio's moeten berusten;

Or. en

Amendement 52
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat de toekomstige
energiedoelstellingen op een eerlijke 
verdeling van de lasten tussen de Europese 
regio's moeten berusten en hun 
toekomstige ontwikkeling niet mogen 

5. benadrukt dat de huidige klimaat- en 
energiedoelstellingen, alsook toekomstige
doelstellingen na 2020 op een eerlijke 
verdeling van de lasten tussen de Europese 
regio's moeten berusten en hun 
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beknotten; is er daarom vast van overtuigd 
dat in elke meerjarige financiële toewijzing 
niet alleen rekening moet worden 
gehouden met de algemene Europese 
doelstellingen maar ook met de 
institutionele capaciteit van de regio's in de 
hele EU;

toekomstige ontwikkeling niet mogen 
beknotten; is er daarom vast van overtuigd 
dat in elke meerjarige financiële toewijzing 
niet alleen rekening moet worden 
gehouden met de algemene Europese 
doelstellingen maar ook met de 
institutionele capaciteit van de regio's in de 
hele EU;

Or. en

Amendement 53
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst er in verband met grootschalige 
energieprojecten op dat verscheidene 
regionale en lokale autoriteiten mogelijk 
tekortschieten qua capaciteit, wat de 
tenuitvoerlegging ernstig kan belemmeren; 
is daarom van mening dat de programma's 
JESSICA, ELENA en IEE-MLEI moeten 
worden versterkt, en dat alle toewijzingen 
voor energie in het cohesiebeleid tegen 
2018 moeten worden herzien in het licht 
van hun opnemingspercentages;

6. wijst er in verband met grootschalige 
energieprojecten op dat verscheidene 
regionale en lokale autoriteiten mogelijk 
tekortschieten qua capaciteit, wat de 
tenuitvoerlegging ernstig kan belemmeren; 
is daarom van mening dat de programma's 
JESSICA, ELENA en IEE-MLEI moeten 
worden versterkt, en dat alle toewijzingen 
voor financiering van thematische 
concentraties voor een emissiearme 
economie in het cohesiebeleid tegen 2018 
moeten worden herzien in het licht van hun 
opnemingspercentages en, indien nodig, 
worden aangepast en ten laatste bij 
toekomstige algemene herzieningen van 
het MFK;

Or. en

Amendement 54
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst er in verband met grootschalige 
energieprojecten op dat verscheidene 
regionale en lokale autoriteiten mogelijk 

6. wijst er in verband met grootschalige 
energieprojecten op dat verscheidene 
regionale en lokale autoriteiten mogelijk 
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tekortschieten qua capaciteit, wat de 
tenuitvoerlegging ernstig kan belemmeren; 
is daarom van mening dat de programma's 
JESSICA, ELENA en IEE-MLEI moeten 
worden versterkt, en dat alle toewijzingen 
voor energie in het cohesiebeleid tegen 
2018 moeten worden herzien in het licht 
van hun opnemingspercentages;

tekortschieten qua capaciteit, wat de 
tenuitvoerlegging ernstig kan belemmeren; 
is daarom van mening dat de programma's 
JESSICA, ELENA en IEE-MLEI moeten 
worden versterkt, en dat andere 
steunprogramma's moeten worden
overwogen;

Or. en

Amendement 55
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst er in verband met grootschalige 
energieprojecten op dat verscheidene 
regionale en lokale autoriteiten mogelijk 
tekortschieten qua capaciteit, wat de 
tenuitvoerlegging ernstig kan belemmeren; 
is daarom van mening dat de programma's 
JESSICA, ELENA en IEE-MLEI moeten 
worden versterkt, en dat alle toewijzingen 
voor energie in het cohesiebeleid tegen 
2018 moeten worden herzien in het licht 
van hun opnemingspercentages;

6. wijst er in verband met grootschalige 
energieprojecten op dat verscheidene 
regionale en lokale autoriteiten mogelijk 
tekortschieten qua capaciteit, wat de 
tenuitvoerlegging ernstig kan belemmeren; 
is daarom van mening dat de programma's 
JESSICA, ELENA en IEE-MLEI moeten 
worden versterkt;

Or. it

Amendement 56
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt weliswaar nieuwe financiële 
instrumenten voor energieprojecten maar 
beklemtoont dat die bovenop rechtstreekse 
subsidies voor en medefinanciering van 
energieprojecten moeten komen en deze 
niet mogen vervangen; vestigt de aandacht 
van de lidstaten en de Commissie erop dat 
particulieren, kleine en middelgrote steden 

7. ondersteunt weliswaar nieuwe financiële 
instrumenten (leningen, leninggaranties 
en aandelen) maar beklemtoont dat die 
bovenop rechtstreekse subsidies voor en 
medefinanciering van energieprojecten 
moeten komen en deze niet mogen 
vervangen; vestigt de aandacht van de 
lidstaten en de Commissie erop dat 
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en plattelandsgemeenschappen in 
aanmerking moeten komen voor 
rechtstreekse financieringssteun voor 
projecten op het vlak van energie-
efficiëntie en gebouwenrenovatie omdat zij 
waarschijnlijk niet de administratieve 
capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten;

particulieren, kleine en middelgrote steden 
en plattelandsgemeenschappen in 
aanmerking moeten komen voor 
rechtstreekse financieringssteun voor 
projecten op het vlak van energie-
efficiëntie en gebouwenrenovatie omdat zij 
waarschijnlijk niet de nodige
administratieve capaciteit hebben om 
andere financiële instrumenten ten volle te 
benutten;

Or. en

Amendement 57
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt weliswaar nieuwe 
financiële instrumenten voor 
energieprojecten maar beklemtoont dat 
die bovenop rechtstreekse subsidies voor 
en medefinanciering van energieprojecten 
moeten komen en deze niet mogen 
vervangen; vestigt de aandacht van de 
lidstaten en de Commissie erop dat 
particulieren, kleine en middelgrote steden 
en plattelandsgemeenschappen in 
aanmerking moeten komen voor 
rechtstreekse financieringssteun voor 
projecten op het vlak van energie-
efficiëntie en gebouwenrenovatie omdat zij 
waarschijnlijk niet de administratieve 
capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten;

7. vestigt de aandacht van de lidstaten en 
de Commissie erop dat particulieren, kleine 
en middelgrote steden en 
plattelandsgemeenschappen in aanmerking 
moeten komen voor rechtstreekse 
financieringssteun voor projecten op het 
vlak van energie-efficiëntie en 
gebouwenrenovatie omdat zij 
waarschijnlijk niet de administratieve 
capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten;

Or. en
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Amendement 58
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt weliswaar nieuwe financiële 
instrumenten voor energieprojecten maar 
beklemtoont dat die bovenop rechtstreekse 
subsidies voor en medefinanciering van 
energieprojecten moeten komen en deze 
niet mogen vervangen; vestigt de aandacht 
van de lidstaten en de Commissie erop dat 
particulieren, kleine en middelgrote steden 
en plattelandsgemeenschappen in 
aanmerking moeten komen voor 
rechtstreekse financieringssteun voor 
projecten op het vlak van energie-
efficiëntie en gebouwenrenovatie omdat zij 
waarschijnlijk niet de administratieve 
capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten;

7. ondersteunt weliswaar nieuwe financiële 
instrumenten voor energieprojecten maar 
beklemtoont dat die bovenop rechtstreekse 
subsidies voor en medefinanciering van 
energieprojecten moeten komen en deze 
niet mogen vervangen; vestigt de aandacht 
van de lidstaten en de Commissie erop dat 
particulieren, kleine en middelgrote steden 
en plattelandsgemeenschappen in 
aanmerking moeten komen voor 
rechtstreekse financieringssteun voor 
projecten op het vlak van energie-
efficiëntie en gebouwenrenovatie, evenals 
voor transregionale en 
grensoverschrijdende projecten, omdat zij 
waarschijnlijk niet de administratieve 
capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten;

Or. ro

Amendement 59
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt weliswaar nieuwe financiële 
instrumenten voor energieprojecten maar 
beklemtoont dat die bovenop rechtstreekse 
subsidies voor en medefinanciering van 
energieprojecten moeten komen en deze 
niet mogen vervangen; vestigt de aandacht 
van de lidstaten en de Commissie erop dat 
particulieren, kleine en middelgrote steden 
en plattelandsgemeenschappen in 
aanmerking moeten komen voor 
rechtstreekse financieringssteun voor 

7. ondersteunt weliswaar nieuwe financiële 
instrumenten voor energieprojecten maar 
beklemtoont dat die bovenop rechtstreekse 
subsidies voor en medefinanciering van 
energieprojecten moeten komen en deze 
niet mogen vervangen; vestigt de aandacht 
van de lidstaten en de Commissie erop dat 
particulieren, kleine en middelgrote steden 
en plattelandsgemeenschappen in 
aanmerking moeten komen voor 
rechtstreekse financieringssteun voor 
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projecten op het vlak van energie-
efficiëntie en gebouwenrenovatie omdat zij 
waarschijnlijk niet de administratieve 
capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten;

projecten op het vlak van energie-
efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare 
energie en gebouwenrenovatie omdat zij 
waarschijnlijk niet de administratieve 
capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten;

Or. en

Amendement 60
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt weliswaar nieuwe financiële 
instrumenten voor energieprojecten maar 
beklemtoont dat die bovenop rechtstreekse 
subsidies voor en medefinanciering van 
energieprojecten moeten komen en deze 
niet mogen vervangen; vestigt de aandacht 
van de lidstaten en de Commissie erop dat 
particulieren, kleine en middelgrote steden 
en plattelandsgemeenschappen in 
aanmerking moeten komen voor
rechtstreekse financieringssteun voor 
projecten op het vlak van energie-
efficiëntie en gebouwenrenovatie omdat zij 
waarschijnlijk niet de administratieve 
capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten;

7. ondersteunt weliswaar nieuwe financiële 
instrumenten voor energieprojecten maar 
beklemtoont dat die bovenop rechtstreekse 
subsidies voor en medefinanciering van 
energieprojecten moeten komen en deze 
niet mogen vervangen; vestigt de aandacht 
van de lidstaten en de Commissie erop dat 
particulieren, kleine en middelgrote steden 
en plattelandsgemeenschappen in staat
moeten worden gesteld om
financieringssteun te krijgen voor 
projecten op het vlak van energie-
efficiëntie en gebouwenrenovatie en dat zij 
ondersteund moeten worden omdat zij 
waarschijnlijk niet de administratieve 
capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten;

Or. it

Amendement 61
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt weliswaar nieuwe financiële 
instrumenten voor energieprojecten maar 
beklemtoont dat die bovenop rechtstreekse 
subsidies voor en medefinanciering van 

7. ondersteunt weliswaar nieuwe financiële 
instrumenten voor energieprojecten maar 
beklemtoont dat die bovenop rechtstreekse 
subsidies voor en medefinanciering van 
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energieprojecten moeten komen en deze 
niet mogen vervangen; vestigt de aandacht 
van de lidstaten en de Commissie erop dat 
particulieren, kleine en middelgrote steden 
en plattelandsgemeenschappen in 
aanmerking moeten komen voor 
rechtstreekse financieringssteun voor 
projecten op het vlak van energie-
efficiëntie en gebouwenrenovatie omdat zij 
waarschijnlijk niet de administratieve 
capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten;

energieprojecten moeten komen en deze 
niet mogen vervangen; vestigt de aandacht 
van de lidstaten en de Commissie erop dat 
particulieren, kleine en middelgrote steden 
en plattelandsgemeenschappen in 
aanmerking moeten komen voor 
rechtstreekse financieringssteun voor 
projecten op het vlak van energie-
efficiëntie en gebouwenrenovatie omdat zij 
waarschijnlijk niet de administratieve 
capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten; 
adviseert de Commissie in dit verband om 
een energie-efficiëntiestrategie voor 
kleinere steden op te stellen;

Or. ro

Amendement 62
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat initiatieven die de 
lokale en regionale capaciteiten 
ondersteunen om energiebesparingen 
teweeg te brengen, moeten worden 
ondersteund door onder andere EFRO-
en ESF-investeringen;

Or. en

Amendement 63
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Partnerschapsovereenkomsten Samenwerking met lidstaten en regio's
Or. en
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Amendement 64
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Partnerschapsovereenkomsten Partnerschapscontracten
Or. en

Amendement 65
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het voor de adequate 
uitvoering van projecten belangrijk is 
regionale en lokale autoriteiten over 
partnerschapsovereenkomsten te 
raadplegen, om hen werkelijk de kans te 
bieden de doelstellingen, de inhoud van de 
uitgaven en de uitvoering van het project 
te beïnvloeden;

8. merkt op dat het voor de adequate 
uitvoering van projecten belangrijk is 
regionale en lokale autoriteiten over 
partnerschapsovereenkomsten te 
raadplegen;

Or. fr

Amendement 66
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het voor de adequate 
uitvoering van projecten belangrijk is 
regionale en lokale autoriteiten over 
partnerschapsovereenkomsten te 
raadplegen, om hen werkelijk de kans te 
bieden de doelstellingen, de inhoud van de 
uitgaven en de uitvoering van het project te 
beïnvloeden;

8. merkt op dat het voor de adequate 
uitvoering van projecten belangrijk is 
regionale en lokale autoriteiten over 
partnerschapsovereenkomsten te 
raadplegen, om hen werkelijk de kans te 
bieden de doelstellingen, de inhoud van de 
uitgaven en de uitvoering van het project te 
beïnvloeden; is daarom voorstander van 
een gedecentraliseerde benadering op 
meerdere bestuursniveaus van het 
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energiebeleid en van energie-efficiëntie, 
zoals het Convenant van burgemeesters 
en de verdere ontwikkeling van het 
"slimme steden"-initiatief;

Or. en

Amendement 67
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het voor de adequate 
uitvoering van projecten belangrijk is 
regionale en lokale autoriteiten over 
partnerschapsovereenkomsten te 
raadplegen, om hen werkelijk de kans te 
bieden de doelstellingen, de inhoud van de 
uitgaven en de uitvoering van het project te 
beïnvloeden;

8. merkt op dat het voor de adequate 
uitvoering van projecten belangrijk is 
regionale en lokale autoriteiten over 
partnerschapsovereenkomsten te 
raadplegen, om hen werkelijk de kans te 
bieden de doelstellingen, de inhoud van de 
uitgaven en de uitvoering van het project te 
beïnvloeden; verzoekt daarom het 
partnerschapsbeginsel te versterken;

Or. en

Amendement 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat het voor de adequate 
uitvoering van projecten belangrijk is 
regionale en lokale autoriteiten over 
partnerschapsovereenkomsten te 
raadplegen, om hen werkelijk de kans te 
bieden de doelstellingen, de inhoud van de 
uitgaven en de uitvoering van het project te 
beïnvloeden;

8. merkt op dat het voor de adequate 
uitvoering van projecten belangrijk is 
regionale en lokale autoriteiten over 
partnerschapsovereenkomsten te 
raadplegen, om hen werkelijk de kans te 
bieden de doelstellingen, de inhoud van de 
uitgaven en de uitvoering van het project te 
beïnvloeden en de beste oplossingen op 
regionaal en lokaal niveau middels 
voorlichtingscampagnes te bevorderen;

Or. ro
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Amendement 69
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat in financieringsregelingen 
uit hoofde van het cohesiebeleid terdege 
rekening moet worden gehouden met de 
uiteenlopende economische, sociale en 
territoriale kenmerken van regio's;

9. wijst erop dat in financieringsregelingen 
uit hoofde van het cohesiebeleid terdege 
rekening moet worden gehouden met de 
uiteenlopende economische, sociale en 
territoriale kenmerken van regio's; 
benadrukt in dit kader de rol van de 
regio's aan de buitengrenzen van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 70
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat terwijl het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
voorziet in de algemene toewijzing en 
afbakening van middelen en andere 
thematische doelstellingen, deze 
maatregelen soepel moeten worden 
toegepast in partnerschapsovereenkomsten 
zodat de lidstaten hun eigen nationale weg 
naar de doelstellingen van Europa 2020 
kunnen bewandelen;

10. is van oordeel dat terwijl de huidige 
voorstellen voor de volgende meerjarige 
financiële programmeringsperiode 
voorzien in de algemene toewijzing en 
afbakening van middelen en andere 
thematische doelstellingen, deze 
maatregelen soepel moeten worden 
toegepast in partnerschapsovereenkomsten 
zodat de lidstaten hun eigen nationale weg 
naar de doelstellingen van Europa 2020 
kunnen bewandelen;

Or. en
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Amendement 71
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat terwijl het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
voorziet in de algemene toewijzing en 
afbakening van middelen en andere 
thematische doelstellingen, deze 
maatregelen soepel moeten worden 
toegepast in partnerschapsovereenkomsten 
zodat de lidstaten hun eigen nationale weg 
naar de doelstellingen van Europa 2020 
kunnen bewandelen;

10. is van oordeel dat terwijl het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
voorziet in de algemene toewijzing en 
afbakening van middelen en andere 
thematische doelstellingen, deze 
maatregelen soepel moeten worden 
toegepast in partnerschapsovereenkomsten 
zodat de lidstaten hun eigen nationale weg 
naar de doelstellingen van Europa 2020 en 
van het cohesiebeleid kunnen bewandelen;

Or. it

Amendement 72
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat terwijl het 
gemeenschappelijk strategisch kader
voorziet in de algemene toewijzing en 
afbakening van middelen en andere 
thematische doelstellingen, deze 
maatregelen soepel moeten worden 
toegepast in
partnerschapsovereenkomsten zodat de
lidstaten hun eigen nationale weg naar de 
doelstellingen van Europa 2020 kunnen 
bewandelen;

10. is van oordeel dat terwijl de 
verordening gemeenschappelijke 
bepalingen voorziet in de algemene 
toewijzing en afbakening van middelen en 
andere thematische doelstellingen, deze 
maatregelen soepel moeten worden 
toegepast in partnerschapscontracten
zodat de regio's de meest doeltreffende
weg naar het behalen van de 
doelstellingen van Europa 2020 kunnen 
bewandelen;

Or. en
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Amendement 73
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stipt aan dat bij de energieprojecten 
die voor financiering uit hoofde van het 
cohesiebeleid worden voorgesteld, de 
breedst mogelijke taakomschrijving en 
definities moeten worden gehanteerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 74
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stipt aan dat bij de energieprojecten die 
voor financiering uit hoofde van het 
cohesiebeleid worden voorgesteld, de 
breedst mogelijke taakomschrijving en 
definities moeten worden gehanteerd;

11. stipt aan dat bij de energieprojecten die 
voor financiering uit hoofde van het 
cohesiebeleid worden voorgesteld, de 
breedst mogelijke beoordelingscriteria 
voor de doelstellingen moeten worden 
gehanteerd;

Or. it

Amendement 75
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stipt aan dat bij de energieprojecten die 
voor financiering uit hoofde van het 
cohesiebeleid worden voorgesteld, de 
breedst mogelijke taakomschrijving en 
definities moeten worden gehanteerd;

11. stipt aan dat bij de energieprojecten die 
voor financiering uit hoofde van het 
cohesiebeleid worden voorgesteld, de 
breedst mogelijke taakomschrijving en 
definities moeten worden gehanteerd; 
merkt met name op dat de verschillende 
geografische omstandigheden het 
onmogelijk maken om één enkel 
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energiebeleid voor alle regio's toe te 
passen;

Or. en

Amendement 76
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar 
hun energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten 
worden, ook die van tijdelijke aard;

Schrappen

Or. de

Amendement 77
Ana Miranda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar 
hun energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn, maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten 
worden, ook die van tijdelijke aard;

Schrappen

Or. es
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Amendement 78
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten worden, 
ook die van tijdelijke aard;

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten worden, 
ook die van tijdelijke aard; benadrukt dat 
de exploratie van schaliegas niet alleen 
zal leiden tot energiezekerheid in bepaalde 
regio's, maar ook tot regionale 
ontwikkeling, wat zelfs belangrijker is in 
deze crisistijden in Europa; merkt ook op 
dat dankzij schaliegas de regio's die 
fossiele brandstoffen, zoals steenkool en 
olie, als belangrijkste energiebron 
hebben, hun emissies zullen kunnen 
verminderen door over te schakelen op 
aardgas; onderstreept dat Europa 
energiediversificatie moet bevorderen en 
op geen enkele weg naar een emissiearme 
economie belemmeringen mag opwerpen;

Or. en

Amendement 79
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
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maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten worden, 
ook die van tijdelijke aard;

maar alle emissiearme en hernieuwbare 
energiebronnen aanvaard moeten worden;

Or. it

Amendement 80
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme
maar alle emissiearme energiebronnen,
zoals schaliegas, aanvaard moeten 
worden, ook die van tijdelijke aard;

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn, maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat de overgang naar koolstofarme 
energiebronnen moet worden gestimuleerd 
door middel van maatregelen die de 
productie, het vervoer en het verbruik van 
energie efficiënter en milieuvriendelijker 
maken en die het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen stimuleren;

Or. es

Amendement 81
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten 
worden, ook die van tijdelijke aard;

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's nog steeds
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen; 
is daarom van mening dat meer 
inspanningen moeten worden geleverd om 
tot een koolstofarme economie te komen;

Or. en
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Amendement 82
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten worden, 
ook die van tijdelijke aard;

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, ook 
die van tijdelijke aard, aanvaard moeten 
worden, indien is bewezen dat zij geen 
neveneffecten of negatieve gevolgen 
hebben op de gebieden en de mensen 
waar ze opgewekt of gebruikt worden;

Or. en

Amendement 83
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten 
worden, ook die van tijdelijke aard;

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's nog steeds
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen; 
is daarom van mening dat meer 
inspanningen moeten worden geleverd om 
tot een op hernieuwbare energie 
gebaseerde economie te komen; 
onderstreept dat subsidies voor fossiele 
brandstoffen moeten worden stopgezet, en 
dat opleidings- en andere maatregelen 
moeten worden getroffen om werknemers 
te helpen zich om te scholen naar nieuwe 
groene banen in de opkomende sectoren;

Or. en
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Amendement 84
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten 
worden, ook die van tijdelijke aard;

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat al deze regio's aangemoedigd
moeten worden gebruik te maken van 
energiebronnen die verenigbaar zijn met 
de doelstellingen voor een intelligente,
duurzame en inclusieve groei;

Or. fr

Amendement 85
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten worden, 
ook die van tijdelijke aard;

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten worden, 
ook die van tijdelijke aard; is op de hoogte 
van de recente reacties met betrekking tot 
de mogelijke effecten van 
schaliegaswinning en stelt voor dat de 
lidstaten openbare raadplegingen houden 
met het oog op een grotere transparantie 
ten aanzien van exploitatiemethoden;

Or. ro
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Amendement 86
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen; is daarom van 
mening dat niet uitsluitend koolstofarme 
maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten 
worden, ook die van tijdelijke aard;

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun 
energiemix aan de Europese 
klimaatdoelstellingen aan het aanpassen 
zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 87
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat een doordachte 
keuze voor lokale bronnen van 
energiegeneratie nodig is, die de best 
mogelijke inpassing ervan in het 
regionale landschap waarborgt;

Or. pl

Amendement 88
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat er op Europees 
niveau behoefte is aan samenhangende 
voorschriften en een mechanisme dat 
overheidsinstanties toegang geeft tot 
informatie uit de hele Unie om hen een 
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goed inzicht te geven in de 
energiemarktontwikkelingen;

Or. ro

Amendement 89
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie om op basis 
van diepgaande onderzoeken en 
zaakanalyses kenbaar te maken of 
schaliegas mag worden geproduceerd en 
onder welke omstandigheden; is van 
mening dat dergelijke activiteiten moeten 
worden vermeden totdat er een specifieke 
EU-wetgeving is;

Or. en

Amendement 90
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. is van mening dat het cohesiebeleid 
een belangrijke rol kan vervullen bij het 
benutten van de mogelijkheden die 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling 
bieden, zodat toekomstige uitdagingen op 
energiegebied omgezet kunnen worden in 
een kans om de economische kracht van 
de Unie nieuw leven in te blazen;

Or. ro
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Amendement 91
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. benadrukt dat onderzoek en 
innovatie in de energiesector moeten 
worden ondersteund als instrument om tot 
zekere, veilige, concurrerende en 
duurzame nieuwe energiebronnen te 
komen; onderstreept de belangrijke rol die 
het cohesiebeleid op dit gebied kan 
spelen;

Or. en

Amendement 92
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. ondersteunt de aanwending van 
middelen uit het cohesie- en het 
energiebeleid voor grensoverschrijdende 
projecten met derde partnerlanden; 
benadrukt dat aangrenzende regio's in het 
EU-systeem moeten worden opgenomen 
om duurzame ontwikkeling aan 
weerszijden van de grens te garanderen; 
beklemtoont dat voor dergelijke 
financiering de EU-voorschriften inzake de 
energiemarkt moeten worden toegepast;

13. ondersteunt de aanwending van 
middelen uit het cohesie- en het 
energiebeleid voor grensoverschrijdende 
projecten met derde partnerlanden; 
benadrukt dat aangrenzende regio's in het 
EU-systeem moeten worden opgenomen 
om duurzame ontwikkeling aan 
weerszijden van de grens te garanderen; 
beklemtoont dat voor dergelijke 
financiering de EU-voorschriften inzake de 
energiemarkt, met inbegrip van het derde 
energiepakket, moeten worden toegepast;

Or. en
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Amendement 93
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. ondersteunt de aanwending van 
middelen uit het cohesie- en het 
energiebeleid voor grensoverschrijdende 
projecten met derde partnerlanden; 
benadrukt dat aangrenzende regio's in het 
EU-systeem moeten worden opgenomen 
om duurzame ontwikkeling aan 
weerszijden van de grens te garanderen; 
beklemtoont dat voor dergelijke 
financiering de EU-voorschriften inzake de 
energiemarkt moeten worden toegepast;

13. ondersteunt de aanwending van 
middelen uit het cohesie- en het 
energiebeleid voor grensoverschrijdende 
projecten met derde partnerlanden; 
benadrukt dat de duurzame ontwikkeling 
aan weerszijden van de grens moet worden 
gegarandeerd; beklemtoont dat voor 
dergelijke financiering de EU-
voorschriften inzake de energiemarkt 
moeten worden toegepast;

Or. it

Amendement 94
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. ondersteunt de aanwending van 
middelen uit het cohesie- en het 
energiebeleid voor grensoverschrijdende 
projecten met derde partnerlanden; 
benadrukt dat aangrenzende regio's in het 
EU-systeem moeten worden opgenomen 
om duurzame ontwikkeling aan 
weerszijden van de grens te garanderen; 
beklemtoont dat voor dergelijke 
financiering de EU-voorschriften inzake de 
energiemarkt moeten worden toegepast;

13. ondersteunt de aanwending van 
middelen uit het cohesie- en het 
energiebeleid voor grensoverschrijdende 
projecten met derde partnerlanden en
onderlinge verbindingen tussen de 
nationale netten; benadrukt dat 
aangrenzende regio's in het EU-systeem 
moeten worden opgenomen om duurzame 
ontwikkeling aan weerszijden van de grens 
te garanderen; beklemtoont dat voor 
dergelijke financiering de EU-
voorschriften inzake de energiemarkt 
moeten worden toegepast;

Or. ro
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Amendement 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. spoort aan tot uitvoering van 
grensoverschrijdende strategieën voor de 
efficiënte productie, distributie en 
toepassing van energie in het kader van 
de doelstelling met betrekking tot de 
Europese territoriale samenwerking en 
die van de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen; wijst op de 
noodzaak om de Europese voorschriften 
voor energie-infrastructuurbeheerders 
aan de grensoverschrijdende context aan 
te passen;

Or. fr

Amendement 96
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. vindt dat de middelen van het 
cohesiebeleid moeten worden ingezet om 
kmo's en particulieren in te lichten over 
nationale projecten in verband met 
hernieuwbare energie; stipt aan dat dit 
vooral nodig is in lidstaten waar een 
systeem van certificaten van oorsprong is 
aangenomen;

14. vindt dat de middelen van het 
cohesiebeleid moeten worden ingezet om 
kmo's en particulieren in te lichten over 
nationale projecten in verband met 
hernieuwbare energie; stipt aan dat dit 
vooral nodig is in lidstaten waar een 
systeem van certificaten van oorsprong is 
aangenomen, dat uitsluitend grootschalige 
energieprojecten zou kunnen 
bevoordelen;

Or. en
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Amendement 97
Jens Nilsson, Constanze Angela Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. vindt dat de middelen van het 
cohesiebeleid moeten worden ingezet om 
kmo's en particulieren in te lichten over 
nationale projecten in verband met 
hernieuwbare energie; stipt aan dat dit 
vooral nodig is in lidstaten waar een 
systeem van certificaten van oorsprong is 
aangenomen;

14. vindt dat de middelen van het 
cohesiebeleid moeten worden ingezet om 
kmo's en particulieren goed in te lichten 
over nationale projecten in verband met 
hernieuwbare energie; stipt aan dat dit 
vooral nodig is in lidstaten waar een 
systeem van certificaten van oorsprong is 
aangenomen;

Or. en

Amendement 98
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. vindt dat de middelen van het 
cohesiebeleid moeten worden ingezet om 
kmo's en particulieren in te lichten over 
nationale projecten in verband met 
hernieuwbare energie; stipt aan dat dit 
vooral nodig is in lidstaten waar een 
systeem van certificaten van oorsprong is 
aangenomen;

14. vindt dat de middelen van het 
cohesiebeleid moeten worden ingezet om 
lokale en regionale overheden, kmo's en 
particulieren op een gestructureerde 
manier in te lichten over nationale 
projecten in verband met hernieuwbare 
energie; stipt aan dat dit vooral nodig is in 
lidstaten waar een systeem van certificaten 
van oorsprong is aangenomen;

Or. en

Amendement 99
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. pleit ervoor dat bij de financiering 
van energieprojecten de synergie tussen 
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publieke en private middelen volledig 
wordt benut;

Or. pl

Amendement 100
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. staat achter de herziening van de btw-
richtlijn (2006/112/EG) om een verlaagd 
btw-tarief mogelijk te maken voor 
regionale en lokale projecten ter verhoging 
van de energie-efficiëntie en voor de 
aankoop van producten die op grond van 
Richtlijn 2010/30/EU tot de hoogste 
energie-efficiëntieklasse behoren;

15. staat achter de herziening van de btw-
richtlijn (2006/112/EG) om een verlaagd 
btw-tarief mogelijk te maken voor 
regionale, lokale en grensoverschrijdende
projecten ter verhoging van de energie-
efficiëntie en voor de aankoop van 
producten die op grond van Richtlijn 
2010/30/EU tot de hoogste energie-
efficiëntieklasse behoren;

Or. ro

Amendement 101
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat als projecten die 
onder Richtlijn 2003/87/EG zouden 
kunnen vallen, van het EFRO en het 
Cohesiefonds worden uitgesloten, dit 
waarschijnlijk een disproportioneel effect 
op de minder ontwikkelde regio's zal 
hebben en hun overgang naar emissiearme 
regio's zal vertragen; verzoekt de 
Commissie nader te verduidelijken en te 
bepalen welke energiesectoren niet voor 
financiering uit hoofde van het 
cohesiebeleid in aanmerking zouden 
komen, en deze uitsluiting te schrappen 
voor projecten in convergentieregio's;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 102
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat als projecten die 
onder Richtlijn 2003/87/EG zouden 
kunnen vallen, van het EFRO en het 
Cohesiefonds worden uitgesloten, dit 
waarschijnlijk een disproportioneel effect 
op de minder ontwikkelde regio's zal 
hebben en hun overgang naar emissiearme
regio's zal vertragen; verzoekt de 
Commissie nader te verduidelijken en te 
bepalen welke energiesectoren niet voor 
financiering uit hoofde van het 
cohesiebeleid in aanmerking zouden 
komen, en deze uitsluiting te schrappen 
voor projecten in convergentieregio's;

16. is van mening dat de uitsluiting van het 
EFRO en het Cohesiefonds van projecten 
die gericht zijn op de terugdringing van 
broeikasgassen zich moet beperken tot 
projecten die betrekking hebben op de in 
bijlage 1 van Richtlijn 2003/87/EG 
genoemde installaties om geen
disproportioneel effect op de minder 
ontwikkelde regio's teweeg te brengen en 
hun overgang naar emissiearme
energiebronnen niet te vertragen; verzoekt 
de Commissie nader te verduidelijken en te 
bepalen welke energiesectoren niet voor 
financiering uit hoofde van het 
cohesiebeleid in aanmerking zouden 
komen, en deze uitsluiting te schrappen 
voor projecten in convergentieregio's;

Or. fr

Amendement 103
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat als projecten die 
onder Richtlijn 2003/87/EG zouden 
kunnen vallen, van het EFRO en het 
Cohesiefonds worden uitgesloten, dit 
waarschijnlijk een disproportioneel effect 
op de minder ontwikkelde regio's zal 
hebben en hun overgang naar emissiearme 
regio's zal vertragen; verzoekt de 
Commissie nader te verduidelijken en te 
bepalen welke energiesectoren niet voor 
financiering uit hoofde van het 
cohesiebeleid in aanmerking zouden 
komen, en deze uitsluiting te schrappen 

16. is van mening dat als projecten die 
onder Richtlijn 2003/87/EG zouden 
kunnen vallen, van steun uit het EFRO en 
het Cohesiefonds worden uitgesloten, dit 
waarschijnlijk een disproportioneel effect 
op de minder ontwikkelde regio's zal 
hebben en hun overgang naar emissiearme 
regio's zal vertragen; verzoekt de 
Commissie nader te verduidelijken en te 
bepalen welke energiesectoren niet voor 
financiering uit hoofde van het 
cohesiebeleid in aanmerking zouden 
komen, en deze uitsluiting te schrappen 
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voor projecten in convergentieregio's; voor projecten in convergentieregio's;
Or. en

Amendement 104
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat stadsverwarming en 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties 
wijdverspreid zijn, vooral in 
middenoostelijk Europa; is van mening 
dat hun modernisering en de 
modernisering van hun distributienetten, 
en waar nodig de oprichting van 
hoogrenderende nieuwe installaties, een 
positief milieueffect zouden hebben en 
daarom moeten worden aangemoedigd en 
door het cohesiebeleid moeten worden 
ondersteund;

Or. en

Amendement 105
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat de 
belemmeringen die eilanden en 
berggebieden vanwege hun geografische 
ligging ondervinden, de aansluiting van 
die gebieden op het energienet van de 
Unie ernstig bemoeilijken; verzoekt de 
Commissie en de Raad om in het kader 
van het toekomstige cohesiebeleid vanaf 
2013 bijzondere aandacht te schenken 
aan gebieden met specifieke geografische 
en demografische kenmerken, zoals 
eilanden, berggebieden en dunbevolkte 
gebieden, om zodoende de diversificatie 
van de energiebronnen en het gebruik van 
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hernieuwbare energie te stimuleren;
Or. es

Amendement 106
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is het ermee eens dat energie-efficiëntie 
van vitaal belang is voor de 
energiedoelstellingen van de EU en in de 
eerste plaats moet worden bevorderd 
binnen de thematische 
concentratiestructuur; is van mening dat de 
maatregelen van de EU moeten bijdragen 
tot energie-efficiëntie bij zowel het 
verbruik als de opwekking van energie;

17. is het ermee eens dat energie-efficiëntie 
van vitaal belang is voor de 
energiedoelstellingen van de EU en in de 
eerste plaats moet worden bevorderd 
binnen de thematische 
concentratiestructuur; is van mening dat de 
maatregelen van de EU moeten bijdragen 
tot energie-efficiëntie bij zowel het 
verbruik als de opwekking van energie; 
merkt op dat de huidige 
energiefinanciering in het kader van het 
cohesiebeleid in zeer grote mate wordt 
besteed aan hernieuwbare energie, terwijl 
hernieuwbare energie reeds wordt 
gesteund door gerichte regelingen op EU-
en lidstatenniveau, zoals de regeling 
inzake feed-in-tarieven; merkt op dat 
hierdoor vragen rijzen over het collectieve 
effect van cohesiefinanciering voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie in 
afzonderlijke regio's; is daarom van 
mening dat er meer evenwicht moet 
komen zodat een groter percentage van de 
financiering naar energie-
efficiëntieprojecten gaat; 

Or. en

Amendement 107
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is het ermee eens dat energie-efficiëntie 17. is het ermee eens dat energie-efficiëntie 
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van vitaal belang is voor de 
energiedoelstellingen van de EU en in de 
eerste plaats moet worden bevorderd 
binnen de thematische 
concentratiestructuur; is van mening dat de 
maatregelen van de EU moeten bijdragen 
tot energie-efficiëntie bij zowel het 
verbruik als de opwekking van energie;

van vitaal belang is voor de 
energiedoelstellingen van de EU en in de 
eerste plaats moet worden bevorderd 
binnen de thematische 
concentratiestructuur; is van mening dat de 
maatregelen van de EU moeten bijdragen 
tot energie-efficiëntie bij zowel de 
opwekking als het verbruik van energie;

Or. en

Amendement 108
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is het ermee eens dat energie-efficiëntie 
van vitaal belang is voor de 
energiedoelstellingen van de EU en in de 
eerste plaats moet worden bevorderd 
binnen de thematische 
concentratiestructuur; is van mening dat de 
maatregelen van de EU moeten bijdragen 
tot energie-efficiëntie bij zowel het 
verbruik als de opwekking van energie;

17. is het ermee eens dat energie-efficiëntie 
van vitaal belang is voor de 
energiedoelstellingen van de EU en in de 
eerste plaats moet worden bevorderd 
binnen de thematische 
concentratiestructuur; is van mening dat de 
maatregelen van de EU moeten bijdragen 
tot energie-efficiëntie bij zowel het 
verbruik als de opwekking van energie, 
alsmede tot de ontwikkeling van publiek-
private onderzoeks- en 
innovatiepartnerschappen om de beste 
oplossingen op dit gebied te bepalen;

Or. ro

Amendement 109
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is het ermee eens dat energie-efficiëntie 
van vitaal belang is voor de 
energiedoelstellingen van de EU en in de 
eerste plaats moet worden bevorderd 
binnen de thematische 
concentratiestructuur; is van mening dat de 

17. is het ermee eens dat energie-efficiëntie 
van vitaal belang is voor de 
energiedoelstellingen van de EU en in de 
eerste plaats moet worden bevorderd 
binnen de thematische 
concentratiestructuur; is van mening dat de 
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maatregelen van de EU moeten bijdragen 
tot energie-efficiëntie bij zowel het 
verbruik als de opwekking van energie;

maatregelen van de EU moeten bijdragen 
tot energie-efficiëntie in de opwekkings-, 
distributie- en verbruiksfasen;

Or. en

Amendement 110
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is het ermee eens dat energie-
efficiëntie van vitaal belang is voor de
energiedoelstellingen van de EU en in de 
eerste plaats moet worden bevorderd 
binnen de thematische 
concentratiestructuur; is van mening dat de 
maatregelen van de EU moeten bijdragen 
tot energie-efficiëntie bij zowel het 
verbruik als de opwekking van energie;

17. is er sterk van overtuigd dat energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie van 
vitaal belang zijn voor de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU en in de 
eerste plaats moet worden bevorderd 
binnen de thematische 
concentratiestructuur en operationele 
programma's;

Or. en

Amendement 111
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat het rationele 
gebruik van de communautaire middelen 
voor de volgende programmeringsperiode 
2014-2020 het mogelijk zal maken om het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20% en 
derhalve ook de doelstellingen van de 
Europese Unie inzake duurzaamheid en 
concurrentievermogen te bereiken; 
benadrukt dat het terugdringen van het 
energieverbruik door middel van energie-
efficiëntie de meest duurzame manier is 
om de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen te verminderen, waardoor de 
invoer met ongeveer 25% zal kunnen 
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worden beperkt;
Or. ro

Amendement 112
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat het van het 
grootste belang is te investeren in energie-
efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energie, met name in de 
woningsector;

Or. en

Amendement 113
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. is van mening dat de Europese 
Unie behoefte heeft aan een nauwe 
samenwerking op het gebied van energie-
infrastructuur en aan adequate Europese 
financiering; wijst erop dat het 
noodzakelijk is om investeringen in de 
energiesector, waaronder investeringen 
uit de privésector, te stimuleren via de 
nodige politieke en administratieve steun, 
een zekere mate van financiering en 
bepaalde overheidsgaranties of andere 
innovatieve financieringsvormen te 
verlenen;

Or. ro
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Amendement 114
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beklemtoont dat een Europees 
energiebeleid hoe dan ook de ontwikkeling 
van lokale en regionale slimme distributie-
en transmissienetten voor elektriciteit en 
gas en de bouw van gasopslaginstallaties
vereist; is van mening dat de thematische 
concentratie inzake energie moet bijdragen 
tot de ontwikkeling en renovatie van 
netten;

18. beklemtoont dat een Europees 
energiebeleid hoe dan ook de ontwikkeling 
van lokale en regionale slimme distributie-
en transmissienetten voor elektriciteit 
vereist; is van mening dat de thematische 
concentratie inzake energie moet bijdragen 
tot de ontwikkeling en renovatie van 
netten;

Or. de

Amendement 115
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beklemtoont dat een Europees 
energiebeleid hoe dan ook de 
ontwikkeling van lokale en regionale 
slimme distributie- en transmissienetten 
voor elektriciteit en gas en de bouw van 
gasopslaginstallaties vereist; is van 
mening dat de thematische concentratie 
inzake energie moet bijdragen tot de 
ontwikkeling en renovatie van netten;

18. beklemtoont dat lokale en regionale 
slimme distributie- en transmissienetten 
voor elektriciteit moeten worden 
ontwikkeld en opslaginstallaties moeten 
worden gebouwd; is van mening dat de 
thematische concentratie inzake energie 
moet bijdragen tot de ontwikkeling en 
renovatie van netten voor hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 116
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beklemtoont dat een Europees 18. beklemtoont dat een Europees 
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energiebeleid hoe dan ook de ontwikkeling 
van lokale en regionale slimme distributie-
en transmissienetten voor elektriciteit en 
gas en de bouw van gasopslaginstallaties 
vereist; is van mening dat de thematische 
concentratie inzake energie moet bijdragen 
tot de ontwikkeling en renovatie van 
netten;

energiebeleid hoe dan ook de ontwikkeling 
van een geïntegreerd, samenhangend 
energiesysteem, en van lokale en regionale 
slimme distributie- en transmissienetten 
voor elektriciteit en gas en de bouw van 
gasopslaginstallaties vereist; is van mening 
dat de thematische concentratie inzake 
energie moet bijdragen tot de ontwikkeling 
en renovatie van netten;

Or. en

Amendement 117
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat, gezien de 
regionale vraag, financiering voor 
hernieuwbare energie in de eerste plaats 
moet zijn gericht op de lokale distributie 
van de opgewekte energie of 
geproduceerde brandstof en op 
kleinschalige hernieuwbare-
energieprojecten; merkt op dat 
grootschalige hernieuwbare-
energieprojecten vaak gericht zijn op de 
transmissie van deze energie naar andere 
regio's dan de regio waarin ze is 
opgewekt, of dat ze vinden dat lokale 
netten de capaciteit niet hebben om deze 
intermitterende energie op te nemen;

Or. en

Amendement 118
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat het cohesiebeleid 
moet bijdragen aan evenwichtige 
energiestromen over de grenzen van de 
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lidstaten heen om het risico op black-outs 
te vermijden (door bijvoorbeeld 
transformatoren);

Or. en

Amendement 119
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stipt aan dat er behoefte is aan energie-
efficiëntie en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie in 
plattelandsgebieden;benadrukt dat 
huishoudens op het platteland steeds meer 
potentieel vertonen om energie te besparen, 
waarvoor innoverende 
financieringsregelingen nodig kunnen 
zijn;steunt initiatieven om 
plattelandsgebieden vlotter toegang te 
bieden tot nieuwe technologieën;

19. stipt aan dat er behoefte is aan energie-
efficiëntie en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie in 
plattelandsgebieden;benadrukt dat 
huishoudens op het platteland steeds meer 
potentieel vertonen om energie te besparen, 
waarvoor innoverende 
financieringsregelingen nodig kunnen 
zijn;steunt initiatieven om 
plattelandsgebieden vlotter toegang te 
bieden tot nieuwe technologieën, met 
name op het gebied van microgeneratie;

Or. pl

Amendement 120
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stipt aan dat er behoefte is aan energie-
efficiëntie en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie in 
plattelandsgebieden; benadrukt dat 
huishoudens op het platteland steeds meer 
potentieel vertonen om energie te besparen, 
waarvoor innoverende 
financieringsregelingen nodig kunnen zijn; 
steunt initiatieven om plattelandsgebieden 
vlotter toegang te bieden tot nieuwe 
technologieën;

19. stipt aan dat er behoefte is aan energie-
efficiëntie en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie in 
plattelandsgebieden; benadrukt dat 
huishoudens op het platteland steeds meer 
potentieel vertonen om energie te besparen, 
waarvoor innoverende 
financieringsregelingen nodig kunnen zijn
aangezien in deze gemeenschappen geen 
financiële instellingen zijn die dergelijke 
projecten kunnen steunen; steunt 
initiatieven om plattelandsgebieden vlotter 
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toegang te bieden tot nieuwe 
technologieën;

Or. en

Amendement 121
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stipt aan dat er behoefte is aan energie-
efficiëntie en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie in 
plattelandsgebieden; benadrukt dat 
huishoudens op het platteland steeds meer 
potentieel vertonen om energie te besparen, 
waarvoor innoverende 
financieringsregelingen nodig kunnen zijn; 
steunt initiatieven om plattelandsgebieden 
vlotter toegang te bieden tot nieuwe 
technologieën;

19. stipt aan dat er ook behoefte is aan 
energie-efficiëntie en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie in 
plattelandsgebieden; benadrukt dat 
huishoudens op het platteland steeds meer 
potentieel vertonen om energie te besparen, 
waarvoor innoverende 
financieringsregelingen nodig kunnen zijn; 
steunt initiatieven om plattelandsgebieden 
vlotter toegang te bieden tot nieuwe 
technologieën;

Or. en

Amendement 122
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst erop dat in de bouw- en 
transportsector het energie-
efficiëntiepotentieel nog steeds onbenut 
blijft, terwijl investeringen in isolatie van 
gebouwen en energiezuinig openbaar 
vervoer kansen bieden op 
werkgelegenheid in de betreffende 
sectoren; is van mening dat op dit gebied 
meerjarige doelstellingen moeten worden 
geformuleerd;

Or. pl
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Amendement 123
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. wijst er tevens op dat bij 
investeringen in energiezuinig transport 
de behoefte aan reductie van vervuiling 
en geluidsoverlast in met name stedelijke 
gebieden, moet worden meegenomen;

Or. pl

Amendement 124
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. stelt vast dat er tussen de verschillende 
lidstaten een wanverhouding in het 
duurzaam gebruik van hulpbronnen 
bestaat, en vindt dat er meer maatregelen 
moeten worden getroffen ter bevordering 
van een efficiënt gebruik van hulpbronnen 
en de recyclage van materialen;

20. stelt vast dat er tussen de verschillende 
lidstaten een wanverhouding in het 
duurzaam gebruik van hulpbronnen 
bestaat, en vindt dat er meer maatregelen 
moeten worden getroffen ter bevordering 
van een efficiënt gebruik van hulpbronnen 
en de recyclage van materialen; 
onderstreept het risico op koolstoflekkage 
en de gevolgen ervan op regionale 
ontwikkeling en sociale cohesie en is er 
daarom van overtuigd dat er een 
evenwicht moet komen tussen de 
toepassing van onze klimaatdoelstellingen 
en de behoefte aan de energiezekerheid in 
Europese regio's, wat nodig is voor een 
duurzame en concurrerende groei;

Or. en
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Amendement 125
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. stelt vast dat er tussen de verschillende 
lidstaten een wanverhouding in het 
duurzaam gebruik van hulpbronnen 
bestaat, en vindt dat er meer maatregelen 
moeten worden getroffen ter bevordering 
van een efficiënt gebruik van hulpbronnen 
en de recyclage van materialen;

20. stelt vast dat er tussen de verschillende 
lidstaten een wanverhouding in het 
duurzaam gebruik van hulpbronnen 
bestaat, en vindt dat er meer maatregelen 
moeten worden getroffen ter bevordering 
van de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en de recyclage van 
materialen;

Or. en

Amendement 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. stelt vast dat er tussen de verschillende 
lidstaten een wanverhouding in het 
duurzaam gebruik van hulpbronnen 
bestaat, en vindt dat er meer maatregelen 
moeten worden getroffen ter bevordering 
van een efficiënt gebruik van hulpbronnen 
en de recyclage van materialen;

20. stelt vast dat er tussen de verschillende 
lidstaten een wanverhouding in het 
duurzaam gebruik van hulpbronnen 
bestaat; legt de nadruk op de mogelijke 
schaalvoordelen dankzij 
grensoverschrijdende samenwerking wat 
betreft duurzaam gebruik van 
energiebronnen en energie-efficiëntie; en
vindt dat er meer maatregelen moeten 
worden getroffen ter bevordering van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen en de 
recyclage van materialen;

Or. fr
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Amendement 127
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. steunt de inzet van middelen uit het 
cohesiebeleid teneinde alle energie-
eilanden in de EU zo snel mogelijk te 
elimineren;

Or. pl

Amendement 128
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. Concurrentievermogen, 
werkgelegenheid en bestrijding van 
energiearmoede
benadrukt dat investeringen in energie-
infrastructuur en energiezuinige bouw en 
transport zich direct vertalen in het 
scheppen van werkgelegenheid;

Or. pl

Amendement 129
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. steunt de ontwikkeling van 
innovatieve en ecologische 
energieoplossingen als middel om het 
economische concurrentievermogen van 
de Europese regio's te vergroten;

Or. pl
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Amendement 130
Wojciech Michał Olejniczak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quinquies. roept op tot uitwisseling van 
beste praktijken op EU-schaal om de 
invloed van het goedgekeurde 
energiebeleid op het verschijnsel 
energiearmoede te monitoren;

Or. pl

Amendement 131
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en het Comité van de Regio's.

Or. en

Amendement 132
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat plattelandsgebieden in 
aanmerking worden genomen in het 
energiebeleid door op een meer 
uitgebreide en gecoördineerde manier de 
uitdagingen en kansen van de 
plattelandsgebieden op het gebied van 
energieverbruik en -opwekking op te 
nemen; 

Or. en
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Amendement 133
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. onderstreept dat het inzetten van 
hernieuwbare energie gepaard kan gaan 
met nieuwe inkomstenbronnen, nieuwe 
banen en bedrijfsmogelijkheden, 
productinnovatie, versterking van 
gemeenschappen en betaalbare energie;

Or. en

Amendement 134
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. benadrukt dat om 
vanzelfsprekende financiële redenen het 
aardgasnet nooit bepaalde 
plattelandsgebieden in de EU zal kunnen 
dekken en dat dus LPG en LNG, die 
dezelfde milieuvoordelen hebben als 
aardgas, kunnen dienen als reserve voor 
hernieuwbare energie in deze gebieden 
die niet op het aardgasnet zijn 
aangesloten.

Or. en


