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Amendement 1
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor nieuwe innovatie en 
voor duurzame groei in de regio's van de 
EU en dat zij zorgen voor de schepping 
van banen;

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor nieuwe innovatie en 
voor duurzame groei in de regio's van de 
EU; bovendien zal dit zorgen voor 
diversificatie van de energievoorziening 
en bijdragen tot energiezekerheid, 
alsmede nieuwe banen creëren;

Or. en

Amendement 2
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische
ontwikkeling, voor nieuwe innovatie en 
voor duurzame groei in de regio's van de 
EU en dat zij zorgen voor de schepping 
van banen;

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor innovatie en voor 
duurzame groei in de regio's van de EU en 
dat zij zorgen voor een sterkere 
concurrentiepositie en de schepping van 
duurzame werkgelegenheid;

Or. pt
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Amendement 3
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor nieuwe innovatie en 
voor duurzame groei in de regio's van de 
EU en dat zij zorgen voor de schepping 
van banen;

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor nieuwe innovatie en 
voor duurzame groei in de regio's van de 
EU en dat zij zorgen voor de schepping 
van banen; bovendien zal dit de 
afhankelijkheid van Europa van 
conventionele energie verminderen door 
een zekere, onafhankelijke en 
gediversifieerde energievoorziening met 
lage emissies te waarborgen voor Europa;

Or. en

Amendement 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor nieuwe innovatie en 
voor duurzame groei in de regio's van de 
EU en dat zij zorgen voor de schepping 
van banen;

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en andere 
energiebronnen met lage emissies en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor nieuwe innovatie en 
voor duurzame groei in de regio's van de 
EU en dat zij zorgen voor de schepping 
van banen;

Or. en
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Amendement 5
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor nieuwe innovatie en 
voor duurzame groei in de regio's van de 
EU en dat zij zorgen voor de schepping 
van banen;

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor nieuwe innovatie, 
sociale convergentie van de regio's en 
voor duurzame groei in de regio's van de 
EU en dat zij zorgen voor de schepping 
van banen;

Or. en

Amendement 6
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor nieuwe innovatie en 
voor duurzame groei in de regio's van de 
EU en dat zij zorgen voor de schepping 
van banen;

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische en 
sociale ontwikkeling, voor innovatie en 
duurzame groei, het scheppen van banen, 
de territoriale samenhang, het 
terugdringen van de energieschaarste en 
gezondheid en welzijn van de bevolking in 
de regio's van de EU;

Or. fr

Amendement 7
María Irigoyen Pérez
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor nieuwe innovatie en 
voor duurzame groei in de regio's van de 
EU en dat zij zorgen voor de schepping 
van banen;

1. onderstreept het feit dat investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en de 
exploitatie van deze energiebronnen 
bevorderlijk zijn voor de economische 
ontwikkeling, innovatie, technologie en 
duurzame groei in de regio's van de EU en 
dat zij zorgen voor de schepping van 
stabiele banen, met name in kleine en 
middelgrote ondernemingen op het gehele 
grondgebied van de Unie, en zo bijdragen 
aan ontwikkeling en aan de uitbanning 
van sociale en geografische 
kwetsbaarheid;

Or. es

Amendement 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – streepje 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het verslag over de rol van het 
cohesiebeleid van de EU bij de 
tenuitvoerlegging van het nieuwe 
Europese energiebeleid;
(Dit visum dient vooraf te gaan aan de 
eerste paragraaf.)

Or. en

Amendement 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat een zekere, 
betaalbare en milieuvriendelijke 
energievoorziening onontbeerlijk is voor 
het concurrentievermogen van onze 
regio's en voor de Europese industrie; 
onderstreept dan ook dat het 
energievoorzieningssysteem moet worden 
gemoderniseerd en dat het aandeel aan 
hernieuwbare energiebronnen op 
kostenefficiënte wijze moet worden 
verhoogd zonder dat de 
voorzieningszekerheid in het gedrang 
komt;

Or. en

Amendement 10
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat in de sector 
hernieuwbare energie ongeveer een half 
miljoen arbeidsplaatsen is gecreëerd en 
dat een sterkere RES-ontwikkeling tot 
2030 drie miljoen arbeidsplaatsen zou 
kunnen opleveren;

Or. fr

Amendement 11
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten te blijven 
inzetten op investering in hernieuwbare 
energieën en energieconvergentie, en 
betreurt de tendens tot het intrekken van 
stimulansen voor hernieuwbare energieën 
ten gunste van andere, ecologisch en 
sociaal-economisch minder duurzame 
energiebronnen;

Or. es

Amendement 12
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader 
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen op 
Europese schaal; acht het positief dat de in 
het kader van het cohesiebeleid en het 
beleid op het gebied van regionale 
ontwikkeling geleverde input om het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 
periode is toegenomen; acht het bijzonder 
belangrijk dat de Commissie richtsnoeren 
vaststelt om het financieringspercentage in 
de volgende periode te verhogen;

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader 
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen op 
Europese schaal; acht het positief dat de in 
het kader van het cohesiebeleid en het 
beleid op het gebied van regionale 
ontwikkeling geleverde input om het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 
periode is toegenomen; acht het bijzonder 
belangrijk dat de Commissie richtsnoeren 
vaststelt om het financieringspercentage in 
de volgende periode te verhogen, waarbij 
een groter percentage middelen wordt 
uitgetrokken voor projecten op het gebied 
van energie-efficiëntie;

Or. en
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Amendement 13
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader 
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen op 
Europese schaal; acht het positief dat de in 
het kader van het cohesiebeleid en het 
beleid op het gebied van regionale 
ontwikkeling geleverde input om het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 
periode is toegenomen; acht het bijzonder 
belangrijk dat de Commissie richtsnoeren 
vaststelt om het financieringspercentage in 
de volgende periode te verhogen;

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader 
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen op 
Europese schaal; acht het positief dat de in 
het kader van het cohesiebeleid en het 
beleid op het gebied van regionale 
ontwikkeling geleverde input om het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 
periode is toegenomen; acht het bijzonder 
belangrijk dat het Europees beleid een 
zodanige koers neemt dat het 
financieringspercentage in de volgende 
periode kan worden verhoogd;

Or. en

Amendement 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen op 
Europese schaal; acht het positief dat de in 
het kader van het cohesiebeleid en het 
beleid op het gebied van regionale 
ontwikkeling geleverde input om het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft op het 
gebied van de bevordering van de 
productie op Europese schaal van energie 
uit hernieuwbare bronnen, alsook op het 
gebied van elektriciteitsdiensten en 
energievervoersdiensten; acht het positief 
dat de in het kader van het cohesiebeleid en 
het beleid op het gebied van regionale 
ontwikkeling geleverde input om het 
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periode is toegenomen; acht het bijzonder 
belangrijk dat de Commissie richtsnoeren 
vaststelt om het financieringspercentage in 
de volgende periode te verhogen; 

gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 
periode is toegenomen; acht het bijzonder 
belangrijk dat de Commissie richtsnoeren 
vaststelt om het financieringspercentage in 
de volgende periode te verhogen;

Or. ro

Amendement 15
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader 
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen op 
Europese schaal; acht het positief dat de in 
het kader van het cohesiebeleid en het 
beleid op het gebied van regionale 
ontwikkeling geleverde input om het 
gebruik van energie uit hernieuwbare
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 
periode is toegenomen; acht het bijzonder 
belangrijk dat de Commissie richtsnoeren 
vaststelt om het financieringspercentage in 
de volgende periode te verhogen;

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader 
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen op 
Europese schaal; acht het positief dat de in 
het kader van het cohesiebeleid en het 
beleid op het gebied van regionale 
ontwikkeling geleverde input om het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 
periode is toegenomen, met het doel dat 
hernieuwbare energiebronnen ten volle 
bijdragen tot de doelstellingen van het 
energiebeleid van de EU en dat de 
energiedoelstellingen van de EU in de 
gehele EU ten uitvoer worden gelegd; acht 
het bijzonder belangrijk dat de Commissie 
richtsnoeren vaststelt om het 
financieringspercentage in de volgende 
periode te verhogen;

Or. en

Amendement 16
Younous Omarjee
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader 
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen op 
Europese schaal; acht het positief dat de in 
het kader van het cohesiebeleid en het 
beleid op het gebied van regionale 
ontwikkeling geleverde input om het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 
periode is toegenomen; acht het bijzonder 
belangrijk dat de Commissie richtsnoeren 
vaststelt om het financieringspercentage in 
de volgende periode te verhogen;

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader 
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen op 
Europese schaal; acht het positief dat de in 
het kader van het cohesiebeleid en het 
beleid op het gebied van regionale 
ontwikkeling geleverde input om het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 
periode is toegenomen; acht het bijzonder 
belangrijk dat de Commissie richtsnoeren 
vaststelt om het financieringspercentage in 
de volgende periode te verhogen; acht het 
noodzakelijk om dwingende ambitieuze 
doelstellingen voor de periode na 2020 
vast te stellen op het gebied van 
hernieuwbare energie teneinde de 
overgang naar een steeds ruimer gebruik 
van schone en hernieuwbare energie te 
stimuleren;

Or. fr

Amendement 17
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader 
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen op 
Europese schaal; acht het positief dat de in 
het kader van het cohesiebeleid en het 
beleid op het gebied van regionale 

2. is van mening dat het EU-beleid op het 
gebied van regionale ontwikkeling een 
belangrijke rol te spelen heeft in het kader 
van de bevordering van de productie van 
energie uit hernieuwbare bronnen op 
Europese schaal; acht het positief dat de in 
het kader van het cohesiebeleid en het 
beleid op het gebied van regionale 
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ontwikkeling geleverde input om het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 
periode is toegenomen; acht het bijzonder 
belangrijk dat de Commissie richtsnoeren 
vaststelt om het financieringspercentage in
de volgende periode te verhogen;

ontwikkeling geleverde input om het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen te bevorderen, met elke nieuwe 
periode is toegenomen; acht het bijzonder 
belangrijk dat de Commissie richtsnoeren 
vaststelt om het financieringspercentage
van de Europese Unie te verhogen zodat 
zij over voldoende middelen beschikt voor
de volgende periode (2014-2020);

Or. es

Amendement 18
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

is van oordeel dat, om optimaal profijt te 
kunnen trekken van de voordelen van 
hernieuwbare energiebronnen, nauw 
moet worden samengewerkt op het gebied 
van energie-insfrastructuur, en meer 
Europese financiering moet worden 
vrijgemaakt voor nieuwe technologieën;

Or. ro

Amendement 19
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. meent dat een intelligent gebruik 
van Gemeenschapsmiddelen tijdens de 
volgende programmeringsperiode (2014-
2020) het mogelijk zal maken de 
doelstelling van het verhogen van het 
percentage hernieuwbare energiebronnen 
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tot 20% te behalen, samen met de 
doelstellingen van duurzaamheid en 
concurrentiekracht binnen de Europese 
Unie;

Or. ro

Amendement 20
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert erana dat de plaatselijke 
en regionale lichamen een belangrijke rol 
kunnen spelen bij de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie en bij de overgang 
naar een weinig koolstofintensieve 
maatschappij;

Or. fr

Amendement 21
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. stelt vast dat hernieuwbare 
energiebronnen aanzienlijke steun uit het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) ontvangen; acht het 
percentage EFRO-steun aan nieuwe 
energiecapaciteit echter vrij laag, met 
name de steun aan investeringen in 
energienetwerken; wijst op het potentieel 
van de structuurfondsen bij de 
modernisering van de huidige energie-
infrastructuur en het onderhoud van een 
uitgebreide Europese infrastructuur 
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teneinde hernieuwbare energiebronnen in 
de Europese energiemarkt te integreren;

Or. en

Amendement 22
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het feit dat de investeringen 
in het kader van de fondsen die onder het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vallen, aanzienlijk kunnen helpen om de 
uitdagingen op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen op te lossen; 
wijst er ook op dat particuliere, met name 
Europese, investeringen, alsmede 
innoverende financieringsinstrumenten 
belangrijk zijn; onderstreept, zonder de rol 
van Horizon 2020 te loochenen, het feit dat 
ook onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
die worden ondersteund via de 
structuurfondsen, vooral projecten aan de 
basis, een belangrijk rol spelen wat de 
ontwikkeling van de Europese sector van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
respons op de bijzondere uitdagingen op 
het gebied van regionaal beleid betreft;

3. is van mening dat dit het juiste moment 
is om te pleiten voor (meer) investeringen 
in regionale versterking van 
hernieuwbare energiebronnen in plaats 
van fossiele brandstoffen, ondanks de 
grotere opstartkosten; onderstreept het feit 
dat de investeringen in het kader van de 
fondsen die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, aanzienlijk 
kunnen helpen om de uitdagingen op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
op te lossen door de geïntegreerde 
productie van hernieuwbare energie te 
bevorderen via totstandbrenging van op 
hernieuwbare energie toegesneden, 
slimme energienetwerken, faciliteiten 
voor energieopslag, slimme energie-
infrastructuur in huishoudens en 
bedrijven alsmede warmte-
krachtcentrales. onderstreept, zonder de 
rol van Horizon 2020 te loochenen, het feit 
dat ook onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten die worden 
ondersteund via de structuurfondsen, 
vooral projecten aan de basis, een 
belangrijk rol spelen wat de ontwikkeling 
van de Europese sector van hernieuwbare 
energiebronnen en de respons op de 
bijzondere uitdagingen op het gebied van 
regionaal beleid betreft;

Or. en
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Amendement 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het feit dat de investeringen 
in het kader van de fondsen die onder het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vallen, aanzienlijk kunnen helpen om de 
uitdagingen op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen op te lossen; 
wijst er ook op dat particuliere, met name 
Europese, investeringen, alsmede 
innoverende financieringsinstrumenten 
belangrijk zijn; onderstreept, zonder de rol 
van Horizon 2020 te loochenen, het feit dat 
ook onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
die worden ondersteund via de 
structuurfondsen, vooral projecten aan de 
basis, een belangrijk rol spelen wat de 
ontwikkeling van de Europese sector van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
respons op de bijzondere uitdagingen op 
het gebied van regionaal beleid betreft;

3. onderstreept het feit dat de investeringen 
in het kader van de fondsen die onder het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vallen, aanzienlijk kunnen helpen om de 
uitdagingen op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen op te lossen; 
wijst er ook op dat particuliere 
investeringen alsmede innoverende 
financieringsinstrumenten belangrijk zijn; 
onderstreept, zonder de rol van Horizon 
2020 te loochenen, het feit dat ook 
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die 
worden ondersteund via de 
structuurfondsen, vooral projecten aan de 
basis, een belangrijk rol spelen wat de 
ontwikkeling van de Europese 
energiesector, met inbegrip van 
hernieuwbare energiebronnen, en de 
respons op de bijzondere uitdagingen op 
het gebied van regionaal beleid betreft; 
stelt vast dat regionale en plaatselijke 
autoriteiten een cruciale rol moeten 
vervullen bij de invoering van de meest 
noodzakelijke innovaties in de 
energiesector , wil de EU haar 
doelstellingen op het gebied van 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie bereiken, en dat zij werkelijk de 
kans moeten krijgen om invloed op deze 
doelstellingen uit te oefenen;

Or. en

Amendement 24
Justina Vitkauskaite
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het feit dat de investeringen 
in het kader van de fondsen die onder het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vallen, aanzienlijk kunnen helpen om de 
uitdagingen op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen op te lossen; 
wijst er ook op dat particuliere, met name 
Europese, investeringen, alsmede 
innoverende financieringsinstrumenten 
belangrijk zijn; onderstreept, zonder de rol 
van Horizon 2020 te loochenen, het feit dat 
ook onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
die worden ondersteund via de 
structuurfondsen, vooral projecten aan de 
basis, een belangrijk rol spelen wat de 
ontwikkeling van de Europese sector van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
respons op de bijzondere uitdagingen op 
het gebied van regionaal beleid betreft;

3. onderstreept het feit dat de investeringen 
in het kader van de fondsen die onder het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vallen, aanzienlijk kunnen helpen om de 
uitdagingen op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen op te lossen 
en hun potentieel met betrekking tot 
energie-efficiëntie te benutten; wijst er 
ook op dat particuliere, met name 
Europese, investeringen, alsmede 
innoverende financieringsinstrumenten 
belangrijk zijn; onderstreept, zonder de rol 
van Horizon 2020 te loochenen, het feit dat 
ook onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
die worden ondersteund via de 
structuurfondsen, vooral projecten aan de 
basis, een belangrijk rol spelen wat de 
ontwikkeling van de Europese sector van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
respons op de bijzondere uitdagingen op 
het gebied van regionaal beleid betreft;

Or. en

Amendement 25
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het feit dat de investeringen 
in het kader van de fondsen die onder het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vallen, aanzienlijk kunnen helpen om de 
uitdagingen op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen op te lossen;
wijst er ook op dat particuliere, met name 
Europese, investeringen, alsmede 
innoverende financieringsinstrumenten 

3. onderstreept het feit dat de investeringen 
in het kader van de fondsen die onder het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
vallen, aanzienlijk kunnen helpen om de 
uitdagingen op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen op te lossen; 
wijst er ook op dat publieke en 
particuliere, met name Europese, 
investeringen, alsmede innovatieve
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belangrijk zijn; onderstreept, zonder de rol 
van Horizon 2020 te loochenen, het feit dat 
ook onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
die worden ondersteund via de 
structuurfondsen, vooral projecten aan de 
basis, een belangrijk rol spelen wat de 
ontwikkeling van de Europese sector van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
respons op de bijzondere uitdagingen op 
het gebied van regionaal beleid betreft;

financieringsinstrumenten belangrijk zijn; 
onderstreept, zonder de rol van Horizon 
2020 te loochenen, het feit dat ook 
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die 
worden ondersteund via de 
structuurfondsen, vooral projecten aan de 
basis, een belangrijk rol spelen wat de 
ontwikkeling van de Europese sector van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
respons op de bijzondere uitdagingen op 
het gebied van regionaal beleid betreft;

Or. es

Amendement 26
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat de benutting van 
het bestaande potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen van 
eilanden moet worden bevorderd 
aangezien zij vanwege de afstand en de 
geografische isolatie bijzonder 
afhankelijk zijn van fossiele energie, en 
dat er in het Europese energiebeleid 
instrumenten moeten worden opgenomen 
waarmee de uitdagingen die geïsoleerde 
energiesystemen met zich meebrengen 
adequaat kunnen worden aangepakt;

Or. pt

Amendement 27
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de rol van slimme 
netwerken in de toekomst – zoals door de 
Europese Commissie in haar blauwdruk 
voor het energiebeleid geschetst – bij het 
opvangen van de ongelijke situatie wat 
betreft de hernieuwbare energiebronnen 
die in de EU beschikbaar zijn en bij het 
creëren van een pan-Europese 
energiemarkt die in staat is deze 
energievormen naar alle regio's te 
leveren; 

Or. en

Amendement 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de meeste bestaande 
regelingen voor energie-opwekking uit 
hernieuwbare bronnen geen rekening 
houden met criteria betreffende de 
geografische ligging van bedrijven en 
kostenvoordelen niet benutten, waardoor 
de verandering van energiebronnen in 
Europa onnodig duur wordt;

Or. en

Amendement 29
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. meent dat enkele aanpassingen van 
de Europese energie-infrastructuur nodig 
zullen zijn om verdere integratie van 
hernieuwbare energiebronnen mogelijk te 
maken, zowel op het gebied van 
transmissie als distributie; beveelt aan dat 
bij de toekomstige planning van 
infrastructuurinvesteringen, zowel door 
de lidstaten als door de Unie, rekening 
wordt gehouden met het 
langetermijnscenario, en ook met de 
verwachte resultaten en aanvullende 
behoeften op het vlak van de technische 
ontwikkeling van infrastructuur voor 
hernieuwbare energiebronnen; 

Or. ro

Amendement 30
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat investeringen op 
het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen van essentieel belang zijn 
om de prijs concurrerender te maken en 
beter vergelijkbaar met traditionele 
energiebronnen; 

Or. en

Amendement 31
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst op de noodzaak om 
stimulansen te creëren, de 
subsidiestrategieën te vereenvoudigen en 
de transactiekosten voor de begunstigden 
van steun te verminderen; onderstreept 
dat regionale en nationale 
belanghebbenden moeten worden 
aangemoedigd om meer te investeren in 
hernieuwbare energie en dat de 
marktvoorwaarden en de regelgeving 
minder complex moeten worden; moedigt 
de Europese Commissie, de lidstaten en de 
regelgevende instanties aan hun
inspanningen om deze hindernissen uit de 
weg te ruimen op te voeren;

Or. en

Amendement 32
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. acht het van essentieel belang dat 
investeringen in hernieuwbare 
energiebronnen worden aangevuld met 
investeringen in een slim en onderling 
verbonden distributienetwerk, met 
inbegrip van slimme netwerken;

Or. en

Amendement 33
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat een toename van de 
productie van energie uit hernieuwbare 
bronnen uitdagingen zal creëren voor de 
werking van de bestaande energie-
infrastructuur; wijst erop dat voor de 
investeringen in energie-infrastructuur 
zowel publieke als particuliere financiering 
belangrijk is; is van mening dat grote
investeringsprojecten op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld 
beter moeten worden ondersteund met het 
ELENA-fonds dan nu het geval is en dat 
het programma "Intelligente energie -
Europa" kan worden ingezet om de 
acceptatie van hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen;

4. wijst erop dat een toename van de 
productie van energie uit hernieuwbare 
bronnen uitdagingen zal creëren voor de 
werking van de bestaande energie-
infrastructuur; wijst erop dat voor de 
investeringen in energie-infrastructuur 
zowel publieke als particuliere financiering 
belangrijk is; is van mening dat 
kleinschalige en gedecentraliseerde
investeringsprojecten op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld 
beter moeten worden ondersteund met het 
ELENA-fonds dan nu het geval is en dat 
het programma "Intelligente energie -
Europa" kan worden ingezet om 
gemeenschappelijke hernieuwbare-
energieprojecten van kleine 
plattelandsgemeenschappen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 34
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat een toename van de 
productie van energie uit hernieuwbare 
bronnen uitdagingen zal creëren voor de 
werking van de bestaande energie-
infrastructuur; wijst erop dat voor de 
investeringen in energie-infrastructuur 
zowel publieke als particuliere financiering 
belangrijk is; is van mening dat grote 
investeringsprojecten op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld 
beter moeten worden ondersteund met het 
ELENA-fonds dan nu het geval is en dat 
het programma "Intelligente energie -

4. wijst erop dat een toename van de 
productie van energie uit hernieuwbare 
bronnen uitdagingen zal creëren voor de 
werking van de bestaande energie-
infrastructuur; wijst erop dat voor de 
investeringen in energie-infrastructuur 
zowel publieke als particuliere financiering 
belangrijk is; dringt erop aan dat er 
vooruitgang wordt geboekt bij de opbouw 
en uitbreiding van een Europese interne 
markt voor energie; is van mening dat 
grote investeringsprojecten op het gebied 
van hernieuwbare energiebronnen 
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Europa" kan worden ingezet om de 
acceptatie van hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen;

bijvoorbeeld beter moeten worden 
ondersteund met het ELENA-fonds dan nu 
het geval is en dat het programma 
"Intelligente energie - Europa" kan worden 
ingezet om de acceptatie van hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen;

Or. de

Amendement 35
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat een toename van de 
productie van energie uit hernieuwbare 
bronnen uitdagingen zal creëren voor de 
werking van de bestaande energie-
infrastructuur; wijst erop dat voor de 
investeringen in energie-infrastructuur 
zowel publieke als particuliere financiering 
belangrijk is; is van mening dat grote 
investeringsprojecten op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld 
beter moeten worden ondersteund met het 
ELENA-fonds dan nu het geval is en dat 
het programma "Intelligente energie -
Europa" kan worden ingezet om de 
acceptatie van hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen;

4. wijst erop dat een toename van de 
productie van energie uit hernieuwbare 
bronnen uitdagingen zal creëren voor de 
werking van de bestaande energie-
infrastructuur; wijst erop dat voor de 
investeringen in energie-infrastructuur 
zowel publieke als particuliere financiering 
belangrijk is, met name voor de 
modernisering van de infrastructuur; is 
van mening dat grote investeringsprojecten 
op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen bijvoorbeeld beter moeten 
worden ondersteund met het ELENA-fonds 
dan nu het geval is en dat het programma 
"Intelligente energie - Europa" kan worden 
ingezet om de acceptatie van hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen;

Or. en

Amendement 36
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat een toename van de 
productie van energie uit hernieuwbare 
bronnen uitdagingen zal creëren voor de 
werking van de bestaande energie-
infrastructuur; wijst erop dat voor de 
investeringen in energie-infrastructuur 
zowel publieke als particuliere financiering 
belangrijk is; is van mening dat grote 
investeringsprojecten op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld 
beter moeten worden ondersteund met het 
ELENA-fonds dan nu het geval is en dat 
het programma "Intelligente energie -
Europa" kan worden ingezet om de 
acceptatie van hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen;

4. onderstreept dat het gebruik van 
hernieuwbare-energietechnologie 
optimaal moet worden ingezet, op basis 
van de beschikbare bronnen in de regio;
wijst erop dat een toename van de 
productie van energie uit hernieuwbare 
bronnen uitdagingen zal creëren voor de 
werking van de bestaande energie-
infrastructuur, daar de bronnen vaak op 
afgelegen plaatsen gelegen zijn en er 
grootschalige werkzaamheden voor 
doorvoer en distributie nodig zijn; wijst 
erop dat voor de investeringen in energie-
infrastructuur zowel publieke als 
particuliere financiering belangrijk is; is 
van mening dat grote investeringsprojecten 
op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen bijvoorbeeld beter moeten 
worden ondersteund met het ELENA-fonds 
dan nu het geval is en dat het programma 
"Intelligente energie - Europa" kan worden 
ingezet om de acceptatie van hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen;

Or. en

Amendement 37
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat een toename van de 
productie van energie uit hernieuwbare 
bronnen uitdagingen zal creëren voor de 
werking van de bestaande energie-
infrastructuur; wijst erop dat voor de 
investeringen in energie-infrastructuur 
zowel publieke als particuliere financiering 
belangrijk is; is van mening dat grote 
investeringsprojecten op het gebied van 

4. wijst erop dat het bereiken van een 
toename van de productie van energie uit 
hernieuwbare bronnen uitdagingen zal 
creëren voor de door de EU 
overeengekomen doelstelling van de 
integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, waarvoor een zeer 
fijnmazig transmissienetwerk is vereist; 
benadrukt dat zowel het aantal 
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hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld 
beter moeten worden ondersteund met het 
ELENA-fonds dan nu het geval is en dat 
het programma "Intelligente energie -
Europa" kan worden ingezet om de 
acceptatie van hernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen;

grensoverschrijdende verbindingen en de 
capaciteit ervan als de interne 
transmissie-infrastructuur moeten worden 
uitgebreid; wijst erop dat voor de 
investeringen in energie-infrastructuur 
zowel publieke als particuliere financiering 
belangrijk is; is van mening dat grote 
investeringsprojecten op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld 
efficiënter moeten worden ondersteund 
met het ELENA-fonds dan nu het geval is 
en dat het programma "Intelligente energie 
- Europa" kan worden ingezet om de 
acceptatie en een grootschaliger gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen te 
bevorderen; 

Or. es

Amendement 38
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat gezien de 
regionale vraag de middelen voor 
hernieuwbare energie die via het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
worden toegekend, in de eerste plaats 
gericht zouden moeten zijn op de lokale 
distributie van de geproduceerde energie 
of brandstof en op kleinschalige projecten 
voor hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt vast dat hernieuwbare energie 
in veel lidstaten reeds meer dan 20% van 
de energiemarkt beslaat, terwijl de 
nationale regels inzake 
terugleveringstarieven en preferentiële 
behandeling tot concurrentiedistorsies 
leiden;

Or. en

Amendement 40
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt vast dat de meest efficiënte en 
concurrerende locaties voor hernieuwbare 
energie in de EU soms op grote afstand 
van de verbruikscentra liggen en dat er 
dus vervoersnetwerken moeten worden 
ontwikkeld die zijn toegesneden op schone 
energie; onderstreept dat een efficiënte 
lokale productie van hernieuwbare 
energie eveneens moet worden 
aangemoedigd om de verliezen bij het 
vervoer te verminderen, de 
voorzieningszekerheid te verbeteren en de 
onafhankelijkheid van de regio's op 
energiegebied te stimuleren;

Or. fr

Amendement 41
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. spreekt zijn steun uit aan een 
gelaagd beheer en een gedecentraliseerde 
aanpak van het energiebeleid en 
hernieuwbare energie, met inbegrip van 
onder meer het Covenant of Mayors en de 
verdere ontwikkeling van het Smart 
Cities-initiatief, alsmede de bevordering 
van beste oplossingen op regionaal en 
plaatselijk niveau via 
informatiecampagnes;

Or. en

Amendement 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. dringt erop aan dat nationale 
uitzonderingen op het EU-verbod op 
staatssteun voor hernieuwbare energie 
worden afgeschaft, gezien de 
concurrentiedistorsies in landen waar 
hernieuwbare energiebronnen meer dan 
20% van de markt beslaan; stelt zich 
tevens kritisch op ten opzichte van 
preferentiële terugleveringsregelingen 
voor hernieuwbare energie als hun 
marktaandeel boven een bepaald niveau 
ligt, daar dit het netwerk kan ontwrichten 
en de concurrentie kan verstoren;

Or. en

Amendement 43
Younous Omarjee
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. merkt op dat ook de decentrale 
productie van hernieuwbare energie, in de 
vorm van coöperaties van burgers die 
samen investeren in de productie en 
levering van hernieuwbare energie in hun 
regio of gemeente, een belangrijke rol 
dient te spelen in het toekomstige 
hernieuwbare-energiebeleid;

Or. fr

Amendement 44
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. stelt vast dat grootschalige 
hernieuwbare-energieprojecten vaak 
hetzij gericht zijn op de doorvoer van deze 
energie uit de regio van productie, hetzij 
op het probleem stuiten dat de lokale 
netwerken niet over de capaciteit 
beschikken om deze energie tijdelijk op te 
slaan;

Or. en

Amendement 45
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat zelfbedruipendheid 5. herinnert eraan dat onafhankelijkheid op 
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op het gebied van energie belangrijk is en 
dat Europese hernieuwbare 
energiebronnen, inclusief energiebronnen 
die zich langzaam hernieuwen, een 
aanzienlijke rol spelen voor de regionale 
economie; herinnert eraan dat de 
inspanningen om energie uit fossiele 
bronnen en energie die wordt ingevoerd, te 
vervangen door energie uit Europese 
hernieuwbare bronnen en energie die 
lokaal wordt geproduceerd, op lange 
termijn belangrijk zijn om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan 
energie 2050 en de Europa 2020-strategie;

het gebied van energie belangrijk is en dat 
Europese hernieuwbare energiebronnen, 
inclusief energiebronnen die zich langzaam 
hernieuwen, een aanzienlijke rol spelen 
voor de regionale economie; herinnert 
eraan dat de inspanningen om energie uit 
fossiele bronnen en energie die wordt 
ingevoerd, te vervangen door energie uit 
Europese hernieuwbare bronnen en energie 
die lokaal wordt geproduceerd, op lange 
termijn belangrijk zijn om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan 
energie 2050 en de Europa 2020-strategie; 
betreurt het dat de toenemende 
afhankelijkheid van de EU van 
geïmporteerde fossiele brandstoffen en 
het gebrek aan opslagfaciliteiten voor 
energie de Europese regio's eveneens 
kwetsbaar maakt voor crises en 
concurrentie;

Or. en

Amendement 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat zelfbedruipendheid
op het gebied van energie belangrijk is en 
dat Europese hernieuwbare 
energiebronnen, inclusief energiebronnen 
die zich langzaam hernieuwen, een 
aanzienlijke rol spelen voor de regionale 
economie; herinnert eraan dat de 
inspanningen om energie uit fossiele 
bronnen en energie die wordt ingevoerd, te 
vervangen door energie uit Europese 
hernieuwbare bronnen en energie die 
lokaal wordt geproduceerd, op lange 
termijn belangrijk zijn om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan 

5. herinnert eraan dat onafhankelijkheid op 
het gebied van energie belangrijk is en dat 
Europese hernieuwbare energiebronnen, 
inclusief energiebronnen die zich langzaam 
hernieuwen, een aanzienlijke rol spelen 
voor de regionale economie; herinnert 
eraan dat de inspanningen om energie uit 
fossiele bronnen en energie die wordt 
ingevoerd, te vervangen door energie uit 
Europese hernieuwbare bronnen en energie 
die lokaal wordt geproduceerd, op lange 
termijn belangrijk zijn om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan 
energie 2050 en de Europa 2020-strategie; 
herinnert eraan dat de inspanningen om 
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energie 2050 en de Europa 2020-strategie; energie uit fossiele bronnen en energie die 
wordt ingevoerd, te vervangen door 
energie uit Europese hernieuwbare bronnen 
die lokaal en regionaal wordt 
geproduceerd, ook in het kader van 
grensoverschrijdende 
samenwerkingsprojecten, op lange termijn 
belangrijk zijn om de doelstellingen te 
halen van het Stappenplan energie 2050 en 
de Europa 2020-strategie;

Or. ro

Amendement 47
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat zelfbedruipendheid
op het gebied van energie belangrijk is en 
dat Europese hernieuwbare 
energiebronnen, inclusief energiebronnen 
die zich langzaam hernieuwen, een 
aanzienlijke rol spelen voor de regionale 
economie; herinnert eraan dat de 
inspanningen om energie uit fossiele 
bronnen en energie die wordt ingevoerd, te 
vervangen door energie uit Europese 
hernieuwbare bronnen en energie die 
lokaal wordt geproduceerd, op lange 
termijn belangrijk zijn om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan 
energie 2050 en de Europa 2020-strategie;

5. herinnert eraan dat onafhankelijkheid op 
het gebied van energie belangrijk is en dat 
Europese hernieuwbare energiebronnen, 
inclusief energiebronnen die zich langzaam 
hernieuwen, een aanzienlijke rol spelen 
voor de regionale economie; wijst daarom 
op de behoefte aan een beleidsstrategie 
van duurzame langetermijnsteun op dit 
gebied, waarmee nieuwe technologieën 
worden bevorderd en ambitieuze, 
coherentere ondersteuning wordt geboden 
voor de inspanningen om energie uit 
fossiele bronnen en energie die wordt 
ingevoerd, te vervangen door energie uit 
Europese hernieuwbare bronnen en energie
die lokaal wordt geproduceerd, om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan 
energie 2050 en de Europa 2020-strategie; 

Or. pt

Amendement 48
Victor Boştinaru
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat zelfbedruipendheid
op het gebied van energie belangrijk is en 
dat Europese hernieuwbare 
energiebronnen, inclusief energiebronnen 
die zich langzaam hernieuwen, een 
aanzienlijke rol spelen voor de regionale 
economie; herinnert eraan dat de 
inspanningen om energie uit fossiele 
bronnen en energie die wordt ingevoerd, te 
vervangen door energie uit Europese 
hernieuwbare bronnen en energie die 
lokaal wordt geproduceerd, op lange 
termijn belangrijk zijn om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan 
energie 2050 en de Europa 2020-strategie;

5. herinnert eraan dat onafhankelijkheid op 
het gebied van energie belangrijk is en dat 
Europese hernieuwbare energiebronnen, 
inclusief energiebronnen die zich langzaam 
hernieuwen, een aanzienlijke rol spelen 
voor de regionale economie; herinnert 
eraan dat de inspanningen om energie uit 
fossiele bronnen en energie die wordt 
ingevoerd, te vervangen door energie uit 
Europese hernieuwbare bronnen en energie 
die lokaal wordt geproduceerd, reeds op de 
korte en middellange termijn belangrijk 
zijn om de doelstellingen te halen van het 
Stappenplan energie 2050 en de Europa 
2020-strategie;

Or. en

Amendement 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat zelfbedruipendheid
op het gebied van energie belangrijk is en 
dat Europese hernieuwbare 
energiebronnen, inclusief energiebronnen 
die zich langzaam hernieuwen, een 
aanzienlijke rol spelen voor de regionale 
economie; herinnert eraan dat de 
inspanningen om energie uit fossiele
bronnen en energie die wordt ingevoerd, te 
vervangen door energie uit Europese 
hernieuwbare bronnen en energie die 
lokaal wordt geproduceerd, op lange 
termijn belangrijk zijn om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan 
energie 2050 en de Europa 2020-strategie;

5. herinnert eraan dat onafhankelijkheid op 
het gebied van energie belangrijk is en dat 
hernieuwbare energiebronnen een rol 
spelen voor de regionale economie; 
herinnert eraan dat de inspanningen om 
energie uit koolstofintensieve bronnen en 
energie die wordt ingevoerd, te vervangen 
door energie uit Europese bronnen en 
energie die lokaal wordt geproduceerd, op 
lange termijn belangrijk zijn om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan 
energie 2050 en de Europa 2020-strategie;
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Or. en

Amendement 50
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat zelfbedruipendheid
op het gebied van energie belangrijk is en 
dat Europese hernieuwbare 
energiebronnen, inclusief energiebronnen 
die zich langzaam hernieuwen, een 
aanzienlijke rol spelen voor de regionale 
economie; herinnert eraan dat de 
inspanningen om energie uit fossiele 
bronnen en energie die wordt ingevoerd, te 
vervangen door energie uit Europese 
hernieuwbare bronnen en energie die 
lokaal wordt geproduceerd, op lange 
termijn belangrijk zijn om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan 
energie 2050 en de Europa 2020-strategie;

5. herinnert eraan dat onafhankelijkheid op 
het gebied van energie en de waarborging 
van de energievoorzieningszekerheid in 
heel Europa belangrijk zijn en dat 
Europese hernieuwbare energiebronnen, 
inclusief energiebronnen die zich langzaam 
hernieuwen, een aanzienlijke rol spelen 
voor de regionale economie; herinnert 
eraan dat de inspanningen om energie uit 
fossiele bronnen en energie die wordt 
ingevoerd, te vervangen door energie uit 
Europese hernieuwbare bronnen en energie 
die lokaal wordt geproduceerd, op lange 
termijn belangrijk zijn om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan 
energie 2050 en de Europa 2020-strategie;

Or. es

Amendement 51
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de Europese regio's 
behoefte hebben aan meer flexibiliteit om 
zich aan te passen en profijt te trekken 
van hernieuwbare energiebronnen in de 
desbetreffende gebieden, wat betekent dat 
zo veel mogelijk moet worden gekozen 
voor gedecentraliseerde energieproductie, 
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om in te spelen op variabelen en ze te 
exploiteren waar de beschikbaarheid het 
grootst is; wijst erop dat dit moet worden 
bewerkstelligd via een gedecentraliseerde 
aanpak die gericht is op intelligente 
netwerken en technologie, en door het 
verband tussen innovatie en investering 
op een duurzame manier te bevorderen;

Or. pt

Amendement 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op een herziening van de 
in enkele landen geplande of ingevoerde 
capaciteitspremies voor conventionele 
krachtcentrales voor de instandhouding 
van de basislast, die mogelijk indruisen 
tegen de Europese mededingingsregels; 
verzoekt de lidstaten en 
energieleveranciers in plaats daarvan om, 
met integratie van RES, in de interne 
markt gemeenschappelijke Europese 
systemen ter waarborging van de basislast 
op te zetten volgens de beginselen van de 
markteconomie; verzoekt de Commissie 
een rechtskader te ontwikkelen voor de 
koppeling van lokale installaties ter 
waarborging van de basislast;

Or. en

Amendement 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. 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 
deze het meest doeltreffend zijn specifieke 
vormen van hernieuwbare energie 
kunnen worden ontwikkeld, waardoor de 
kosten voor de bevordering daarvan 
kunnen worden gedrukt en efficiënte 
allocatie van middelen kan worden
gegarandeerd;

Or. en

Amendement 54
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat de potentiële 
bronnen van hernieuwbare energie (wind, 
water, zon, biomassa enz.) in ruime mate 
te vinden zijn in de ultraperifere regio's; 
onderstreept dat de ultraperifere regio's 
tot werkelijke laboratoria en elitecentra 
zouden kunnen worden voor observatie, 
onderzoek, innovatie, beoordeling en 
gebruik van hernieuwbare energie; is met 
name ingenomen met de doelstelling van 
de Franse ultraperifere regio's om tot 
2020 tot een aandeel van minimaal 50% 
aan hernieuwbare energie in hun totale 
energieverbruik te komen, waarmee zij 
naar een hoger percentage streven dan de 
20% die in de EU-2020-strategie wordt 
genoemd; is van oordeel dat de Europese 
Unie de unieke kenmerken en ervaringen 
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van de ultraperifere gebieden en de 
landen en gebieden overzee op het gebied 
van duurzame energie moet benutten en 
netwerken in eilandgebieden moet 
aanmoedigen om goede methodes te delen 
en gemeenschappelijke activiteiten uit te 
voeren;

Or. fr

Amendement 55
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen verhogen; merkt op dat de 
lidstaten en de regio's hun eigen sterkten 
hebben wat hernieuwbare energiebronnen 
betreft en dat door de geografische 
verschillen niet exact hetzelfde beleid 
inzake hernieuwbare energiebronnen kan 
worden gevoerd in alle regio's; 
onderstreept het feit dat bio-energie 
belangrijk is, met name voor de 
energievoorziening, de economische groei 
en de vitaliteit van dun bevolkte regio's en 
plattelandsgebieden;

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen verhogen; merkt op dat de 
lidstaten en de regio's hun eigen sterkten 
hebben wat hernieuwbare energiebronnen 
betreft en dat door de geografische 
verschillen niet exact hetzelfde beleid 
inzake hernieuwbare energiebronnen kan 
worden gevoerd in alle regio's, wat grotere 
flexibiliteit noodzakelijk maakt; 
onderstreept het feit dat bio-energie 
belangrijk is, met name voor de 
energievoorziening, de economische groei 
en de vitaliteit van dunbevolkte regio's en 
plattelandsgebieden; onderstreept in dit 
verband het belang van energiesystemen 
op eilanden en in afgelegen gebieden;

Or. pt

Amendement 56
Jean-Jacob Bicep
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen verhogen; merkt op dat de 
lidstaten en de regio's hun eigen sterkten
hebben wat hernieuwbare energiebronnen 
betreft en dat door de geografische 
verschillen niet exact hetzelfde beleid 
inzake hernieuwbare energiebronnen kan 
worden gevoerd in alle regio's; 
onderstreept het feit dat bio-energie 
belangrijk is, met name voor de 
energievoorziening, de economische groei 
en de vitaliteit van dun bevolkte regio's en 
plattelandsgebieden;

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen verhogen; onderstreept dat 
de maatschappelijke acceptatie en het 
inzetten van hernieuwbare 
energiebronnen bijvoorbeeld gebaat zijn 
bij coöperaties voor hernieuwbare 
energie; merkt op dat de lidstaten en de 
regio's hun eigen sterke punten hebben wat 
hernieuwbare energiebronnen betreft als 
gevolg van geografische verschillen; is van 
mening dat de specifieke sterke punten 
van een regio moeten worden 
geïdentificeerd en optimaal benut;
onderstreept het feit dat op duurzame wijze 
gebruikte bio-energie kan bijdragen tot 
een beter beheer van energie, 
economische groei en vitaliteit van dun 
bevolkte regio's en plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
projecten op het gebied van hernieuwbare 

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
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energiebronnen verhogen; merkt op dat de 
lidstaten en de regio's hun eigen sterkten
hebben wat hernieuwbare energiebronnen 
betreft en dat door de geografische 
verschillen niet exact hetzelfde beleid 
inzake hernieuwbare energiebronnen kan 
worden gevoerd in alle regio's; 
onderstreept het feit dat bio-energie 
belangrijk is, met name voor de 
energievoorziening, de economische groei 
en de vitaliteit van dun bevolkte regio's en 
plattelandsgebieden;

energiebronnen verhogen; merkt op dat de 
lidstaten en de regio's hun eigen sterke 
punten hebben wat hernieuwbare 
energiebronnen betreft en dat door de 
geografische verschillen niet exact 
hetzelfde beleid inzake hernieuwbare 
energiebronnen kan worden gevoerd in alle 
regio's, wat een goede reden is voor het 
uitwerken van een specifiek programma 
op het gebied van energie naar het 
voorbeeld van POSEI, zoals het Europees 
Parlement heeft verzocht in het verslag-
Teixeira over de rol van het cohesiebeleid 
voor de ultraperifere regio's van de 
Europese Unie in de context van "Europa 
2020" (2011/2195(INI)); onderstreept dat 
bio-energie belangrijk is, met name voor de 
energievoorziening, de economische groei 
en de vitaliteit van dunbevolkte regio's en 
plattelandsgebieden;

Or. pt

Amendement 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
projecten op het gebied van hernieuwbare
energiebronnen verhogen; merkt op dat de 
lidstaten en de regio's hun eigen sterkten
hebben wat hernieuwbare energiebronnen 
betreft en dat door de geografische 
verschillen niet exact hetzelfde beleid 
inzake hernieuwbare energiebronnen kan 
worden gevoerd in alle regio's; 
onderstreept het feit dat bio-energie 
belangrijk is, met name voor de 

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
Europese projecten op het gebied van 
energie verhogen; merkt op dat de lidstaten 
en de regio's hun eigen sterke punten
hebben wat hernieuwbare energiebronnen 
betreft en dat door de geografische 
verschillen niet exact hetzelfde beleid 
inzake hernieuwbare energiebronnen kan 
worden gevoerd in alle regio's; 
onderstreept het feit dat bio-energie 
belangrijk is, met name voor de 
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energievoorziening, de economische groei 
en de vitaliteit van dun bevolkte regio's en 
plattelandsgebieden;

energievoorziening, de economische groei 
en de vitaliteit van dun bevolkte regio's en 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 59
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen verhogen; merkt op dat de 
lidstaten en de regio's hun eigen sterkten
hebben wat hernieuwbare energiebronnen 
betreft en dat door de geografische 
verschillen niet exact hetzelfde beleid 
inzake hernieuwbare energiebronnen kan 
worden gevoerd in alle regio's; 
onderstreept het feit dat bio-energie 
belangrijk is, met name voor de 
energievoorziening, de economische groei 
en de vitaliteit van dun bevolkte regio's en 
plattelandsgebieden;

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen verhogen; merkt op dat de 
lidstaten en de regio's hun eigen sterke 
punten hebben wat hernieuwbare 
energiebronnen betreft en dat door de 
geografische verschillen niet exact 
hetzelfde beleid inzake hernieuwbare 
energiebronnen kan worden gevoerd in alle 
regio's: bij de ontwikkeling van RES-
potentieel moet rekening worden 
gehouden met plaatselijke en regionale 
omstandigheden; onderstreept het feit dat 
bio-energie belangrijk is, met name voor de 
energievoorziening, de economische groei 
en de vitaliteit van dun bevolkte regio's en 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 60
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen verhogen; merkt op dat de 
lidstaten en de regio's hun eigen sterkten 
hebben wat hernieuwbare energiebronnen 
betreft en dat door de geografische 
verschillen niet exact hetzelfde beleid 
inzake hernieuwbare energiebronnen kan 
worden gevoerd in alle regio's;
onderstreept het feit dat bio-energie 
belangrijk is, met name voor de 
energievoorziening, de economische groei 
en de vitaliteit van dun bevolkte regio's en 
plattelandsgebieden;

6. is van mening dat lokale strategieën op 
het gebied van duurzame energie een 
belangrijke rol spelen voor de regionale en 
sociale ontwikkeling, omdat zij de 
deelname van regionale spelers aan 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen verhogen; merkt op dat de 
lidstaten en de regio's hun eigen sterkten 
hebben wat hernieuwbare energiebronnen 
betreft en dat door de geografische 
verschillen niet exact hetzelfde beleid 
inzake hernieuwbare energiebronnen kan 
worden gevoerd in alle regio's; benadrukt 
dat er rekening moet worden gehouden 
met de specifieke kenmerken van de 
regio's en hun voorkeur voor die 
hernieuwbare energiebronnen die het 
meest geschikt zijn voor de lokale 
omstandigheden, met het oog op de 
verwezenlijking van de 2020-
doelstellingen; onderstreept het belang 
van bio-energie – met name voor de 
energievoorziening, de economische groei 
en de vitaliteit van dunbevolkte regio's en 
plattelandsgebieden – en van andere 
energiebronnen, zoals geothermische 
energie, windenergie (met name uit op zee 
drijvende windmolens) en energie uit 
golven en getijden, die doeltreffende 
oplossingen bieden voor het voorzien in 
de behoeften van de meest kwetsbare 
consumenten, en bijdragen aan het 
scheppen van banen;

Or. es

Amendement 61
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. stelt vast dat er een geïntegreerde 
aanpak op regionaal niveau nodig zal zijn 
om het gebruik van hernieuwbare energie 
aan te zwengelen; denkt dat er diverse 
actoren moeten worden betrokken bij het 
opzetten van de infrastructuur, zonder 
extra bureaucratische schijven toe te 
voegen;

Or. en

Amendement 62
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt dat effectieve projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
niet mogen stoppen bij de binnengrenzen 
van de EU, en evenmin bij de 
buitengrenzen; benadrukt het feit dat 
grensoverschrijdende energieprojecten 
belangrijk zijn en is van mening dat de 
Europese programma's voor regionale 
samenwerking, alsmede het instrument 
voor pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument maximaal moeten 
worden benut om hernieuwbare 
energiebronnen ingang te laten vinden; 
benadrukt het feit dat in het kader van deze 
programma's ook de beste praktijken 
moeten worden verspreid en gevolgd;

7. stelt dat effectieve projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
niet mogen stoppen bij de binnengrenzen 
van de EU, en evenmin bij de 
buitengrenzen; benadrukt het feit dat 
grensoverschrijdende energieprojecten 
belangrijk zijn en is van mening dat de 
Europese programma's voor regionale 
samenwerking, alsmede het instrument 
voor pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument moeten worden 
benut om hernieuwbare energiebronnen 
ingang te laten vinden; benadrukt het feit 
dat in het kader van deze programma's ook 
de beste praktijken moeten worden 
verspreid en gevolgd;

Or. de

Amendement 63
Markus Pieper
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt dat effectieve projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
niet mogen stoppen bij de binnengrenzen 
van de EU, en evenmin bij de 
buitengrenzen; benadrukt het feit dat 
grensoverschrijdende energieprojecten 
belangrijk zijn en is van mening dat de 
Europese programma's voor regionale 
samenwerking, alsmede het instrument 
voor pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument maximaal moeten 
worden benut om hernieuwbare 
energiebronnen ingang te laten vinden; 
benadrukt het feit dat in het kader van deze 
programma's ook de beste praktijken 
moeten worden verspreid en gevolgd;

7. stelt dat effectieve projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
niet mogen stoppen bij de binnengrenzen 
van de EU, en evenmin bij de 
buitengrenzen; benadrukt het feit dat 
grensoverschrijdende energieprojecten 
belangrijk zijn en is van mening dat de 
Europese programma's voor regionale 
samenwerking, alsmede het instrument 
voor pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument waar mogelijk
moeten worden benut om hernieuwbare 
energiebronnen ingang te laten vinden; 
benadrukt het feit dat in het kader van deze 
programma's ook de beste praktijken 
moeten worden verspreid en gevolgd;

Or. de

Amendement 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt dat effectieve projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
niet mogen stoppen bij de binnengrenzen 
van de EU, en evenmin bij de 
buitengrenzen; benadrukt het feit dat 
grensoverschrijdende energieprojecten 
belangrijk zijn en is van mening dat de 
Europese programma's voor regionale 
samenwerking, alsmede het instrument 
voor pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument maximaal moeten 
worden benut om hernieuwbare 
energiebronnen ingang te laten vinden;
benadrukt het feit dat in het kader van 

7. stelt dat effectieve projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
niet mogen stoppen bij de binnengrenzen 
van de EU, en evenmin bij de 
buitengrenzen; benadrukt het feit dat 
grensoverschrijdende energieprojecten 
belangrijk zijn en is van mening dat de 
Europese programma's voor regionale 
samenwerking, alsmede het instrument 
voor pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument moeten worden 
benut; benadrukt het feit dat in het kader 
van deze programma's ook de beste 
praktijken moeten worden verspreid en 
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deze programma's ook de beste praktijken
moeten worden verspreid en gevolgd;

gevolgd; is voorstander van steun uit het 
cohesie- en het energiebeleid voor 
grensoverschrijdende projecten met 
partnerlanden buiten de EU en de 
koppeling van nationale netten; benadrukt 
dat aangrenzende regio's zoveel mogelijk 
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

Amendement 65
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt dat effectieve projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
niet mogen stoppen bij de binnengrenzen 
van de EU, en evenmin bij de 
buitengrenzen; benadrukt het feit dat 
grensoverschrijdende energieprojecten 
belangrijk zijn en is van mening dat de 
Europese programma's voor regionale 
samenwerking, alsmede het instrument 
voor pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument maximaal moeten 
worden benut om hernieuwbare 
energiebronnen ingang te laten vinden; 
benadrukt het feit dat in het kader van deze 
programma's ook de beste praktijken 
moeten worden verspreid en gevolgd;

7. stelt dat effectieve projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
niet mogen stoppen bij de binnengrenzen 
van de EU, en evenmin bij de 
buitengrenzen; wijst erop dat er met 
betrekking tot het energiebeleid nauwere 
samenwerking met de buurlanden van de 
EU nodig is door de uitwisseling van 
optimale methodes in de hele EU en 
vermindering van de ongelijkheid tussen 
de verschillende landen wat het gebruik 
van duurzame bronnen betreft; benadrukt 
het feit dat grensoverschrijdende 
energieprojecten belangrijk zijn en is van 
mening dat de Europese programma's voor 
regionale samenwerking, alsmede het 
instrument voor pretoetredingssteun en het 
Europees nabuurschapsinstrument 
maximaal moeten worden benut om 
hernieuwbare energiebronnen ingang te 
laten vinden; benadrukt het feit dat in het 
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kader van deze programma's ook de beste 
praktijken moeten worden verspreid en 
gevolgd;

Or. en

Amendement 66
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt dat effectieve projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
niet mogen stoppen bij de binnengrenzen 
van de EU, en evenmin bij de 
buitengrenzen; benadrukt het feit dat 
grensoverschrijdende energieprojecten 
belangrijk zijn en is van mening dat de 
Europese programma's voor regionale 
samenwerking, alsmede het instrument 
voor pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument maximaal moeten 
worden benut om hernieuwbare 
energiebronnen ingang te laten vinden; 
benadrukt het feit dat in het kader van deze 
programma's ook de beste praktijken 
moeten worden verspreid en gevolgd;

7. is van mening dat effectieve projecten 
op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen niet mogen stoppen bij de 
binnengrenzen van de EU, en evenmin bij 
de buitengrenzen; benadrukt het feit dat 
grensoverschrijdende energieprojecten en 
programma's voor regionale 
samenwerking en territoriale 
samenwerking tussen de ultraperifere 
gebieden en hun buren op energiegebied 
via adequate juridische kaders belangrijk 
zijn; stelt vast dat het instrument voor 
pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument maximaal moeten 
worden benut om hernieuwbare 
energiebronnen ingang te laten vinden;
benadrukt het feit dat in het kader van deze 
programma's ook de beste praktijken 
moeten worden verspreid en gevolgd;

Or. fr

Amendement 67
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt dat effectieve projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 

7. stelt dat effectieve projecten op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
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niet mogen stoppen bij de binnengrenzen 
van de EU, en evenmin bij de 
buitengrenzen; benadrukt het feit dat 
grensoverschrijdende energieprojecten 
belangrijk zijn en is van mening dat de 
Europese programma's voor regionale 
samenwerking, alsmede het instrument 
voor pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument maximaal moeten 
worden benut om hernieuwbare 
energiebronnen ingang te laten vinden;
benadrukt het feit dat in het kader van deze 
programma's ook de beste praktijken 
moeten worden verspreid en gevolgd;

niet mogen stoppen bij de binnengrenzen 
van de EU, en evenmin bij de 
buitengrenzen; benadrukt dat het gebruik 
van samenwerkingsmechanismen en
grensoverschrijdende energieprojecten 
belangrijk zijn en is van mening dat de 
Europese programma's voor regionale 
samenwerking, alsmede het instrument 
voor pretoetredingssteun en het Europees 
nabuurschapsinstrument maximaal moeten 
worden benut om hernieuwbare 
energiebronnen ingang te laten vinden;
onderstreept dat de internationale 
samenwerking op het gebied van energie 
moet worden versterkt, bijvoorbeeld in het 
zuidelijke Middellandse Zeegebied, om de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen te verbeteren; benadrukt 
het feit dat in het kader van deze 
programma's ook de beste praktijken 
moeten worden verspreid en gevolgd;

Or. es

Amendement 68
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op het belang van een 
geleidelijke oprichting van een Europese 
interne markt voor hernieuwbare energie 
in alle Europese regio's, rekening 
houdende met al hun energiebronnen, die 
hen in staat stelt een duurzame 
concurrentiepositie op te bouwen;

Or. pt

Amendement 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. stelt vast dat de talloze 
stimuleringsmechanismen voor 
hernieuwbare energiebronnen in de 
lidstaten leiden tot aanzienlijke 
inefficiëntie in de grensoverschrijdende 
handel in elektriciteit, aangezien deze 
mechanismen bestaande ongelijkheden 
bestendigen of zelfs uitvergroten en 
daarmee de voltooiing van de 
energiemarkt tegenwerken; onderstreept 
dat dit een grote belemmering vormt voor 
de ontwikkeling van grensoverschrijdende 
regionale projecten, waarvoor 
uiteenlopende steunregelingen voor 
hernieuwbare energiebronnen gelden;

Or. en

Amendement 70
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst erop dat de integratie en 
uitbreiding van hernieuwbare 
energiebronnen aanzienlijk heeft 
bijgedragen aan de verlaging van de 
kosten voor het milieu van conventionele 
energiebronnen, door het gebruik van 
fossiele brandstoffen en de emissie van 
broeikasgassen te verminderen; is daarom 
van oordeel dat hernieuwbare 
energiebronnen moeten worden 
ontwikkeld, zonder het behoud van de 
natuur en de biodiversiteit uit het oog te 
verliezen;
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Or. pt

Amendement 71
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert eraan dat coherentie en 
langetermijndenken in het kader van het 
klimaat- en energiebeleid van de EU 
belangrijk zijn; merkt op dat alle 
doelstellingen die zijn bepaald en alle eisen 
die voor de productie zijn vastgesteld, niet 
noodzakelijk in alle opzichten consistent 
zijn; wijst erop dat wetgeving die de 
exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen beperkt, het in het ergste 
geval moeilijker maakt om de 
doelstellingen te halen, hetgeen negatieve 
gevolgen kan hebben voor de regionale 
economie.

8. herinnert eraan dat coherentie en 
langetermijndenken in het kader van het 
klimaat- en energiebeleid van de EU 
belangrijk zijn; merkt op dat alle 
doelstellingen die zijn bepaald en alle eisen 
die voor de productie zijn vastgesteld, niet 
noodzakelijk in alle opzichten consistent 
zijn; wijst erop dat wetgeving die de 
exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen beperkt, het in het ergste 
geval moeilijker maakt om de 
doelstellingen te halen, hetgeen negatieve 
gevolgen kan hebben voor de regionale 
economie. wijst erop dat de productie van 
energie uit hernieuwbare energiebronnen 
nauw verbonden is met de opbouw en 
uitbreiding van de energie-infrastructuur, 
en dat de planningsprocessen die 
daarvoor nodig zijn, vaak samenwerking 
tussen verschillende planningsniveaus 
vereisen; wijst erop dat de nationale 
wetgeving moet zorgen voor 
vereenvoudiging en bespoediging van 
planningsprocessen bij de uitbreiding van 
de energie-infrastructuur;

Or. de

Amendement 72
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert eraan dat coherentie en 
langetermijndenken in het kader van het 
klimaat- en energiebeleid van de EU 
belangrijk zijn; merkt op dat alle 
doelstellingen die zijn bepaald en alle eisen 
die voor de productie zijn vastgesteld, niet 
noodzakelijk in alle opzichten consistent 
zijn; wijst erop dat wetgeving die de 
exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen beperkt, het in het ergste 
geval moeilijker maakt om de 
doelstellingen te halen, hetgeen negatieve 
gevolgen kan hebben voor de regionale 
economie.

8. herinnert eraan dat coherentie en 
langetermijndenken in het kader van het 
klimaat- en energiebeleid van de EU 
belangrijk zijn; merkt op dat alle 
doelstellingen die zijn bepaald en alle eisen 
die zijn vastgesteld voor de productie, die
telkens duurzamer en doeltreffender moet 
worden, niet noodzakelijk in alle opzichten 
consistent zijn, en een beperking vormen 
voor de toegang van alle Europese 
burgers tot constant geleverde, duurzame 
en betaalbare energie; wijst erop dat 
wetgeving die de exploitatie van 
hernieuwbare energiebronnen beperkt, het 
in het ergste geval moeilijker maakt om de 
doelstellingen te halen, hetgeen negatieve 
gevolgen kan hebben voor de regionale 
economie.

Or. pt

Amendement 73
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert eraan dat coherentie en 
langetermijndenken in het kader van het 
klimaat- en energiebeleid van de EU 
belangrijk zijn; merkt op dat alle 
doelstellingen die zijn bepaald en alle 
eisen die voor de productie zijn 
vastgesteld, niet noodzakelijk in alle 
opzichten consistent zijn; wijst erop dat 
wetgeving die de exploitatie van
hernieuwbare energiebronnen beperkt, het 
in het ergste geval moeilijker maakt om de 
doelstellingen te halen, hetgeen negatieve 
gevolgen kan hebben voor de regionale 
economie.

8. herinnert eraan dat coherentie en 
langetermijndenken in het kader van het 
klimaat- en energiebeleid van de EU 
belangrijk zijn; dringt aan op een 
beheersbenadering op meerdere niveaus, 
gericht op een nauw en doeltreffend 
verband tussen nationale plannen voor 
hernieuwbare energie en regionale
subsidiestrategieën.
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Or. en

Amendement 74
Justina Vitkauskaite

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert eraan dat coherentie en 
langetermijndenken in het kader van het 
klimaat- en energiebeleid van de EU 
belangrijk zijn; merkt op dat alle 
doelstellingen die zijn bepaald en alle eisen 
die voor de productie zijn vastgesteld, niet 
noodzakelijk in alle opzichten consistent 
zijn; wijst erop dat wetgeving die de 
exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen beperkt, het in het ergste 
geval moeilijker maakt om de 
doelstellingen te halen, hetgeen negatieve 
gevolgen kan hebben voor de regionale 
economie.

8. herinnert eraan dat coherentie en 
langetermijndenken, innovatie en 
duurzaamheid in het kader van het 
klimaat- en energiebeleid van de EU 
belangrijk zijn; merkt op dat alle 
doelstellingen die zijn bepaald en alle eisen 
die voor de productie zijn vastgesteld, niet 
noodzakelijk in alle opzichten consistent 
zijn; wijst erop dat wetgeving die de 
exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen beperkt, het in het ergste 
geval moeilijker maakt om de 
doelstellingen te halen, hetgeen negatieve 
gevolgen kan hebben voor de regionale 
economie.

Or. en

Amendement 75
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert eraan dat coherentie en 
langetermijndenken in het kader van het 
klimaat- en energiebeleid van de EU 
belangrijk zijn; merkt op dat alle 
doelstellingen die zijn bepaald en alle eisen 
die voor de productie zijn vastgesteld, niet 
noodzakelijk in alle opzichten consistent 
zijn; wijst erop dat wetgeving die de 

8. herinnert eraan dat coherentie en 
langetermijndenken in het kader van het 
klimaat- en energiebeleid van de EU 
belangrijk zijn; merkt op dat alle 
doelstellingen die zijn bepaald en alle eisen 
die voor de productie zijn vastgesteld, niet 
noodzakelijk consistent zijn met het doel 
de 2020-doelstellingen te verwezenlijken 
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exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen beperkt, het in het ergste 
geval moeilijker maakt om de 
doelstellingen te halen, hetgeen negatieve 
gevolgen kan hebben voor de regionale 
economie.

en ervoor te zorgen dat de 
energievoorziening in 2050 hoofdzakelijk 
van hernieuwbare bronnen afkomstig is; 
wijst erop dat wetgeving die de exploitatie 
van hernieuwbare energiebronnen beperkt, 
het in het ergste geval moeilijker maakt om 
de doelstellingen te halen, hetgeen 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
regionale economie.

Or. es

Amendement 76
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat op dit gebied meer 
eensgezinde steun moet worden geboden 
voor specifieke en gerichte 
informatiecampagnes die zijn afgestemd 
op de specifieke kenmerken van iedere 
regio en die een presentatie van de 
resultaten omvatten, om zo aan te tonen 
hoe de regio baat heeft gehad bij het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. pt

Amendement 77
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst op de waardevolle ervaring die 
op plaatselijk niveau wordt opgedaan bij 
het verwerven van onafhankelijkheid op 
energiegebied door de productie van 
hernieuwbare energie op te voeren; 
beveelt aan hernieuwbare-energiedorpen 
en energiecoöperaties te bevorderen en de 
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uitwisseling van goede methodes en 
netwerken te vergemakkelijken teneinde 
succesvolle voorbeelden optimaal te 
exploiteren;

Or. en

Amendement 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is ervan overtuigd dat de 
mogelijkheden van RES met slechts één 
Europees stimuleringsmechanisme ten 
volle benut kunnen worden binnen het 
meest kostenefficiënte kader; ziet cruciale 
voordelen in een technologisch neutrale 
Europese markt voor RES, waarbij de 
energieleveranciers van tevoren 
vastgestelde quota van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, 
en deze quota ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een 
daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit 
de ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij 
niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze quota 
worden behaald;

Or. en

Amendement 79
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. herinnert eraan dat het inzetten van 
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grootschalige installaties voor 
hernieuwbare energie gepaard gaat met 
rechtszekerheid en toegang tot 
financiering; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten dan ook voor deze sectoren 
duidelijke en voorspelbare regels te 
ontwikkelen, ook wat betreft subsidies, te 
zorgen voor goedkope financiering en 
particuliere en Europese 
financieringsinstrumenten te combineren 
met die van de Investeringsbank en het 
cohesiebeleid.

Or. en

Amendement 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. neemt kennis van de goedkeuring in 
januari 2013 van het verslag over de rol 
van het cohesiebeleid van de EU bij de 
tenuitvoerlegging van het nieuwe 
Europese energiebeleid, en verzoekt de 
Commissie hiermee rekening te houden 
bij het uitstippelen van haar beleid inzake 
hernieuwbare energie wat betreft het 
cohesiebeleid.

Or. en

Amendement 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. onderstreept dat verdere 
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ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen het landschap in de 
regio's blijvend zal veranderen; stelt vast 
dat maatschappelijke acceptatie van 
hernieuwbare energiebronnen alleen kan 
worden bereikt door bij de planning, de 
aanleg en de verstrekking van 
vergunningen transparante procedures te 
volgen, waarbij alle belanghebbenden 
worden betrokken.

Or. en

Amendement 82
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. onderstreept hoe belangrijk het is 
dat installaties voor hernieuwbare energie 
worden gefinancierd via het 
cohesiebeleid, zodat enerzijds het 
bedrijfsleven – vooral kmo's – wordt 
gesteund, en er anderzijds banen op 
plaatselijk en regionaal niveau worden 
gecreëerd. Verzoekt de Commissie 
bovendien te waarborgen dat op het 
niveau van de partnerschappen en 
operationele programma's voor de periode 
2014-2020 alle subsidies voor fossiele 
brandstoffen worden uitgesloten, teneinde 
de noodzakelijke kritische massa tot stand 
te brengen die nodig is voor de verdere 
ontwikkeling van de EU-sector voor 
hernieuwbare energie.

Or. en


