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Amendement 1
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op artikel 191, lid 2, van het 
VWEU,

– gelet op artikel 194 van het VWEU,

Or. en

Amendement 2
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op de artikelen 3 en 6 van het 
VEU,

– gelet op artikel 3 van het VEU,

Or. en

Amendement 3
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien hoofdstuk 5 ("The European 
divide in clean energy and fuel poverty") 
van het verslag "Benchmarking Working 
Europe 2013" van het Europees 
Vakbondsinstituut (EVI), Brussel 2013,

Schrappen

Or. en
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Amendement 4
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het statististical pocketbook van 
de Commissie van 2012 getiteld "EU 
energy in figures"2,

Schrappen

__________________
2

http://ec.europa.eu/energy/publications/do
c/2012_energy_figures.pdf.

Or. en

Amendement 5
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van KfW Research 
getiteld "Impact on public budgets of KfW 
promotional programmes in the field of 
'Energy-efficient building and 
rehabilitation'"4,

Schrappen

__________________
4 

https://www.kfw.de/migration/Weiterleitu
ng-zur-Startseite/Homepage/KfW-
Group/Research/PDF-Files/Energy-
efficient-building-and-rehabilitation.pdf.

Or. en

Amendement 6
Lena Kolarska-Bobińska
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Ontwerpresolutie
Visum 23

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 8 maart 2011 getiteld "Routekaart 
naar een concurrerende koolstofarme 
economie in 2050" (COM(2011)112),

Schrappen

Or. en

Amendement 7
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Comité van de 
Regio's getiteld "Energie-efficiëntie in 
steden en regio's, met de verschillen 
tussen stad en platteland als invalshoek"
(2012/C 225/06),

Or. en

Amendement 8
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Visum 32

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag dat door Ismeri Europa 
bij de Commissie is ingediend, getiteld 
"Expert evaluation network delivering 
policy analysis on the performance of 
Cohesion policy 2007-2013 – Synthesis of 
national reports 2011",

– gezien het verslag dat door Ismeri Europa 
bij de Commissie is ingediend, getiteld 
"Expert evaluation network delivering 
policy analysis on the performance of 
Cohesion policy 2007-2013 – Synthesis of 
national reports 2011 – renewable energy 
and Energy efficiency of housing",
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Or. en

Amendement 9
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Visum 34

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het onderzoek door Copenhagen 
Economics getiteld "Multiple benefits of 
investing in energy efficient renovation of 
buildings"11,

Schrappen

__________________
11 http://www.renovate-
europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%
20Study_Key%20Messages%20Brochure.
pdf. 

Or. en

Amendement 10
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Visum 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de bijdrage van de Commissie 
aan de Europese Raad van 22 mei 2013 
getiteld "Uitdagingen en beleid op 
energiegebied",

Or. en

Amendement 11
Daniël van der Stoep
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het bereiken van 
energie-efficiëntie een belangrijke prioriteit 
is voor de Commissie en lidstaten, zoals 
geïllustreerd door een van de doelstellingen 
van EU 2020 om de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen;

C. overwegende dat het bereiken van 
energie-efficiëntie een belangrijke prioriteit 
is voor de Commissie en sommige
lidstaten, zoals geïllustreerd door een van 
de doelstellingen van EU 2020 om de 
energie-efficiëntie met 20% te verhogen;

Or. nl

Amendement 12
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende 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 worden beperkt;

Or. ro

Amendement 13
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een investering in 
energie-efficiëntie kan zorgen voor winst 
op economisch, sociaal en milieugebied;

D. overwegende dat een investering in 
energie-efficiëntie voor de Europese 
regio's kan zorgen voor winst op 
economisch, sociaal en milieugebied;
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Or. en

Amendement 14
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een investering in 
energie-efficiëntie kan zorgen voor winst 
op economisch, sociaal en milieugebied;

D. overwegende dat een investering in 
energie-efficiëntie zal zorgen voor grote
winst op economisch, sociaal en 
milieugebied;

Or. en

Amendement 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een groot gedeelte 
van de energie nog steeds afkomstig is van 
koolwaterstoffen, die tijdens de 
verbranding broeikasgassen uitstoten;

Or. lt

Amendement 16
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een tijdige en E. overwegende dat een tijdige en 
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doeltreffende uitvoering van de richtlijn 
betreffende energie-efficiëntie het 
energieverbruik aanzienlijk kan verlagen, 
de invoer van fossiele brandstoffen kan 
beperken, nieuwe banen kan scheppen, 
sociale bescherming kan bieden en 
brandstofarmoede kan uitbannen;

doeltreffende uitvoering van de richtlijn 
betreffende energie-efficiëntie het 
energieverbruik aanzienlijk zou kunnen
verlagen, de invoer van fossiele 
brandstoffen kan beperken, nieuwe banen 
kan scheppen, sociale bescherming kan 
bieden en brandstofarmoede kan 
uitbannen;

Or. en

Amendement 17
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een tijdige en
doeltreffende uitvoering van de richtlijn 
betreffende energie-efficiëntie het 
energieverbruik aanzienlijk kan verlagen, 
de invoer van fossiele brandstoffen kan 
beperken, nieuwe banen kan scheppen, 
sociale bescherming kan bieden en 
brandstofarmoede kan uitbannen;

E. overwegende dat een tijdige en
kosteneffectieve uitvoering van de richtlijn 
betreffende energie-efficiëntie het 
energieverbruik aanzienlijk kan verlagen, 
de invoer van fossiele brandstoffen kan 
beperken, nieuwe banen kan scheppen, 
sociale bescherming kan bieden en 
brandstofarmoede kan uitbannen;

Or. de

Amendement 18
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat een tijdige en 
doeltreffende uitvoering van de richtlijn 
betreffende energie-efficiëntie het 
energieverbruik aanzienlijk kan verlagen, 
de invoer van fossiele brandstoffen kan 
beperken, nieuwe banen kan scheppen, 

E. overwegende dat een tijdige en 
doeltreffende uitvoering van de richtlijn 
betreffende energie-efficiëntie het 
energieverbruik aanzienlijk kan verlagen, 
de afhankelijkheid van de invoer van 
fossiele brandstoffen kan verminderen, de 
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sociale bescherming kan bieden en 
brandstofarmoede kan uitbannen;

onafhankelijkheid op energiegebied kan 
bevorderen, nieuwe banen kan scheppen, 
sociale bescherming kan bieden en 
brandstofarmoede kan uitbannen;

Or. en

Amendement 19
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in de huidige 
programmeringsperiode 2007-2013 5,5 
miljard EUR is toegekend voor energie-
efficiëntie binnen de begroting van het 
cohesiebeleid;

F. overwegende dat in de huidige 
programmeringsperiode 2007-2013 5,5 
miljard EUR is toegekend voor energie-
efficiëntie, warmtekrachtkoppeling en 
energiebeheer binnen de begroting van het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 20
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in de huidige 
programmeringsperiode 2007-2013 5,5 
miljard EUR is toegekend voor energie-
efficiëntie binnen de begroting van het 
cohesiebeleid;

F. betreurt het dat in de huidige 
programmeringsperiode 2007-2013 5,5 
miljard EUR is toegekend voor energie-
efficiëntie binnen de begroting van het 
cohesiebeleid;

Or. nl

Amendement 21
Lena Kolarska-Bobińska
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat in het meest recente 
verslag van de Commissie werd 
geconcludeerd dat er tot eind 2011 bijna 
3,8 miljard EUR was toegekend aan 
specifieke projecten op het gebied van 
energie-efficiëntie, met inbegrip van 
revolverende fondsen, hetgeen een 
uitvoeringspercentage van 68% 
vertegenwoordigt;

G. overwegende dat in het meest recente 
verslag van de Commissie werd 
geconcludeerd dat er tot eind 2011 bijna 
3,8 miljard EUR was toegekend aan 
specifieke projecten op het gebied van 
energie-efficiëntie, met inbegrip van 
revolverende fondsen, hetgeen een 
uitvoeringspercentage van 68% 
vertegenwoordigt; overwegende dat in het 
verslag tevens werd opgemerkt dat dit 
uitvoeringspercentage niet overal in de 
Unie hetzelfde was;

Or. en

Amendement 22
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. 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 23
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de huidige crisistijd 
een doorslaggevende manier kan zijn om
het concurrentievermogen te vergroten en 
het scheppen van banen en groei te 
stimuleren, en een win-winmogelijkheid 
kan zijn bij het tegengaan van 
klimaatverandering;

1. benadrukt dat het op kosteneffectieve 
wijze verbeteren van de energie-efficiëntie 
in de huidige crisistijd kan bijdragen aan 
het vergroten van het 
concurrentievermogen, het scheppen van 
banen en groei en het verlagen van onze 
afhankelijkheid van energie-invoer, en 
een win-winmogelijkheid zou kunnen zijn 
bij het tegengaan van klimaatverandering
en hoge energiekosten;

Or. en

Amendement 24
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de huidige crisistijd 
een doorslaggevende manier kan zijn om 
het concurrentievermogen te vergroten en 
het scheppen van banen en groei te
stimuleren, en een win-winmogelijkheid 
kan zijn bij het tegengaan van 
klimaatverandering;

1. benadrukt dat het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de huidige crisistijd 
een manier kan zijn om het 
concurrentievermogen te vergroten en het 
scheppen van banen en groei te stimuleren, 
en een win-winmogelijkheid kan zijn 
vanuit het oogpunt van het behoud van 
natuurlijke hulpbronnen;

Or. de

Amendement 25
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de huidige crisistijd 
een doorslaggevende manier kan zijn om 
het concurrentievermogen te vergroten en 
het scheppen van banen en groei te 
stimuleren, en een win-winmogelijkheid 
kan zijn bij het tegengaan van 
klimaatverandering;

1. benadrukt dat het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de huidige crisistijd 
een doorslaggevende manier kan zijn om 
het concurrentievermogen te vergroten en 
het scheppen van banen en groei te 
stimuleren, en een win-winmogelijkheid 
kan zijn bij het tegengaan van de niet door 
menselijk toedoen veroorzaakte
klimaatverandering;

Or. nl

Amendement 26
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de huidige crisistijd 
een doorslaggevende manier kan zijn om 
het concurrentievermogen te vergroten en 
het scheppen van banen en groei te 
stimuleren, en een win-winmogelijkheid 
kan zijn bij het tegengaan van 
klimaatverandering;

1. benadrukt dat het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de huidige crisistijd 
een doorslaggevende manier kan zijn om 
het concurrentievermogen te vergroten en 
het scheppen van banen en groei te 
stimuleren, en een win-winmogelijkheid 
kan zijn bij het tegengaan van 
klimaatverandering; onderstreept dat de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie een 
noodzakelijke voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van de klimaatambities 
van de EU voor 2050 en de totale 
energietransitie voor alle lidstaten 
goedkoper kan maken;

Or. en

Amendement 27
Elisabeth Schroedter
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de huidige crisistijd 
een doorslaggevende manier kan zijn om 
het concurrentievermogen te vergroten en 
het scheppen van banen en groei te 
stimuleren, en een win-winmogelijkheid 
kan zijn bij het tegengaan van 
klimaatverandering;

1. benadrukt dat het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de huidige crisistijd
en terwijl de Unie meer dan 50% van haar 
energiebehoefte invoert, een 
doorslaggevende manier kan zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie te 
vergroten en het scheppen van banen en 
groei op lokaal en regionaal niveau te 
stimuleren, en een win-winmogelijkheid en 
een "no regret"-optie kan zijn bij het 
tegengaan van klimaatverandering;

Or. en

Amendement 28
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de huidige crisistijd 
een doorslaggevende manier kan zijn om 
het concurrentievermogen te vergroten en 
het scheppen van banen en groei te 
stimuleren, en een win-winmogelijkheid 
kan zijn bij het tegengaan van 
klimaatverandering;

1. benadrukt dat het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de huidige crisistijd 
een belangrijke manier kan zijn om het 
concurrentievermogen te vergroten en het 
scheppen van banen, sociale bescherming
en groei te stimuleren, en een win-
winmogelijkheid kan zijn bij het tegengaan 
van klimaatverandering;

Or. ro

Amendement 29
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. ondersteunt de verplichting van de EU 
om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen; merkt bezorgd op dat de 
huidige ramingen van 
energiebesparingsinspanningen die door 
lidstaten zijn ondernomen of 
aangekondigd, aantonen dat een 
verbetering van slechts 9% kan worden 
gerealiseerd; dringt er in dit opzicht bij de
lidstaten op aan om meer inspanningen te 
doen om de EU2020-doelstellingen te 
verwezenlijken;

2. ondersteunt de verplichting van de EU 
om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen; merkt op dat door een 
correcte uitvoering van de richtlijn 
betreffende energie-efficiëntie en de 
bijbehorende instrumenten 
overeenkomstig de afzonderlijke nationale 
omstandigheden, de lidstaten weer op het 
spoor zouden worden gezet, zodat het doel 
kan worden verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 30
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf2

Ontwerpresolutie Amendement

2. ondersteunt de verplichting van de EU 
om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen; merkt bezorgd op dat de 
huidige ramingen van 
energiebesparingsinspanningen die door 
lidstaten zijn ondernomen of 
aangekondigd, aantonen dat een 
verbetering van slechts 9% kan worden 
gerealiseerd; dringt er in dit opzicht bij de 
lidstaten op aan om meer inspanningen te 
doen om de EU2020-doelstellingen te 
verwezenlijken;

2. ondersteunt de verplichting van de EU 
om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen; verwelkomt daarom de 
huidige en passende omzetting van de 
richtlijn inzake energie-efficiëntie in alle 
lidstaten; benadrukt dat alle maatregelen 
om de energie-efficiënte te doen toenemen 
ondersteuning verdienen om de 
doelstelling van 20% zo spoedig mogelijk
te verwezenlijken;

Or. de

Amendement 31
Daniël van der Stoep
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. ondersteunt de verplichting van de EU 
om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen; merkt bezorgd op dat de 
huidige ramingen van 
energiebesparingsinspanningen die door 
lidstaten zijn ondernomen of 
aangekondigd, aantonen dat een 
verbetering van slechts 9% kan worden 
gerealiseerd; dringt er in dit opzicht bij de 
lidstaten op aan om meer inspanningen te 
doen om de EU2020-doelstellingen te 
verwezenlijken;

2. ondersteunt de verplichting van de EU 
om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen; merkt bezorgd op dat de 
huidige ramingen van 
energiebesparingsinspanningen die door 
lidstaten zijn ondernomen of 
aangekondigd, aantonen dat een 
verbetering van slechts 9% kan worden 
gerealiseerd;

Or. nl

Amendement 32
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. ondersteunt de verplichting van de EU 
om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen; merkt bezorgd op dat de 
huidige ramingen van 
energiebesparingsinspanningen die door 
lidstaten zijn ondernomen of 
aangekondigd, aantonen dat een 
verbetering van slechts 9% kan worden 
gerealiseerd; dringt er in dit opzicht bij de 
lidstaten op aan om meer inspanningen te 
doen om de EU2020-doelstellingen te 
verwezenlijken;

2. ondersteunt de verplichting van de EU 
om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen; merkt bezorgd op dat de 
huidige ramingen van 
energiebesparingsinspanningen die door 
lidstaten zijn ondernomen of 
aangekondigd, aantonen dat een 
verbetering van slechts 9% kan worden 
gerealiseerd; dringt er in dit opzicht bij de 
lidstaten op aan om meer inspanningen te 
doen om de EU2020-doelstellingen te 
verwezenlijken en om de weg te effenen 
voor verdere besparingen na die datum;

Or. en
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Amendement 33
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. ondersteunt de verplichting van de EU 
om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen; merkt bezorgd op dat de 
huidige ramingen van 
energiebesparingsinspanningen die door 
lidstaten zijn ondernomen of 
aangekondigd, aantonen dat een 
verbetering van slechts 9% kan worden 
gerealiseerd; dringt er in dit opzicht bij de 
lidstaten op aan om meer inspanningen te 
doen om de EU2020-doelstellingen te 
verwezenlijken;

2. ondersteunt de verplichting van de EU 
om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen; merkt bezorgd op dat de 
huidige ramingen van 
energiebesparingsinspanningen die door 
lidstaten zijn ondernomen of aangekondigd
in het licht van de goedkeuring van de 
richtlijn betreffende energie-efficiëntie, 
aantonen dat een verbetering van slechts 
17% kan worden gerealiseerd; dringt er in 
dit opzicht bij de lidstaten op aan om meer 
inspanningen te doen om de EU2020-
doelstellingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 34
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat door de overheidsuitgaven 
meer te sturen naar energie-efficiënte 
producten, vervoerswijzen, gebouwen, 
industrie, openbare werken en diensten, de 
kosten voor het energieverbruik van 
overheidsinstanties kunnen worden 
verlaagd en zij meer waar voor hun geld 
kunnen krijgen;

3. merkt op dat door structuurfondsen 
mogelijk particuliere investeringen in 
energie-efficiënte producten, 
vervoerswijzen, gebouwen, industrie, 
openbare werken en diensten, waaronder 
diensten op het gebied van energie-
efficiëntie, kunnen worden gestimuleerd, 
de kosten voor het energieverbruik van 
overheidsinstanties kunnen worden 
verlaagd en zij meer waar voor hun geld 
kunnen krijgen; verwelkomt de 
voorgestelde prioritering van energie-
efficiëntie binnen het hoofdstuk 
energieonderzoek van Horizon 2020;
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Or. en

Amendement 35
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat door de overheidsuitgaven 
meer te sturen naar energie-efficiënte 
producten, vervoerswijzen, gebouwen, 
industrie, openbare werken en diensten, de 
kosten voor het energieverbruik van 
overheidsinstanties kunnen worden 
verlaagd en zij meer waar voor hun geld 
kunnen krijgen;

3. merkt op dat door de overheidsuitgaven 
meer te sturen naar energie-efficiënte 
producten, vervoerswijzen, gebouwen, 
industrie, openbare werken en diensten, de 
kosten voor het energieverbruik van 
overheidsinstanties en de kosten voor de 
gezondheidszorg kunnen worden verlaagd 
en zij meer waar voor hun geld kunnen 
krijgen;

Or. en

Amendement 36
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat uit de in de huidige 
financieringsperiode opgedane 
ervaringen blijkt dat de voor energie-
efficiëntie bestemde middelen uit de 
structuurfondsen niet volledig kunnen 
worden benut; wijst erop dat er daarom 
bij het financiële kader voor 2014-2020, 
dat zelfs nog meer middelen voor energie-
efficiëntie bevat, op moet worden gelet dat 
de lokale en regionale overheden 
gemakkelijker toegang tot die middelen 
krijgen;

Or. en
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Amendement 37
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de lidstaten het gebruik 
van structuurfondsen voor energie-
efficiëntie zouden moeten zien als een 
investeringsmogelijkheid met een groot 
hefboomeffect, en niet als een uitgave;

4. benadrukt dat de lidstaten het gebruik 
van structuurfondsen voor energie-
efficiëntie zouden moeten zien als een 
investeringsmogelijkheid met een groot 
hefboomeffect, en niet als een uitgave; 
verzoekt de Europese Commissie de 
voorschriften inzake steunmaatregelen 
van de staten verder te herzien teneinde 
naast de Europese investeringen meer 
nationale financiering voor energie-
efficiëntie mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 38
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de lidstaten het gebruik 
van structuurfondsen voor energie-
efficiëntie zouden moeten zien als een 
investeringsmogelijkheid met een groot 
hefboomeffect, en niet als een uitgave;

4. benadrukt dat de lidstaten het gebruik 
van structuurfondsen voor energie-
efficiëntie zouden moeten zien als een 
uitgave;

Or. nl

Amendement 39
Mojca Kleva Kekuš
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de lidstaten het gebruik 
van structuurfondsen voor energie-
efficiëntie zouden moeten zien als een 
investeringsmogelijkheid met een groot 
hefboomeffect, en niet als een uitgave;

4. benadrukt dat de lidstaten het gebruik 
van Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor energie-
efficiëntie zouden moeten zien als een 
investeringsmogelijkheid met een groot 
hefboomeffect, en niet als een uitgave;

Or. en

Amendement 40
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt het belang van het 
cohesiebeleid, en van de aan dit beleid ter 
beschikking gestelde financiële middelen, 
voor de volledige ontwikkeling van slimme 
netwerken en intelligente netwerken, die 
leiden tot efficiëntere energiesystemen in 
de regio's, een lager energieverbruik en 
kleinere energieverliezen;

Or. en

Amendement 41
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de lokale en 
regionale overheden over passende 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
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moeten beschikken in verband met de 
uitvoering van de energie-
efficiëntiedoelstellingen en de 
energievoorziening en het 
energieverbruik; 

Or. en

Amendement 42
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vraagt de Commissie om verbetering van 
de rechtszekerheid met betrekking tot 
regionale overheidssteunregels voor sociale 
huisvesting of investering in duurzame 
gebouwen en energie;

5. vraagt de Commissie om verbetering van 
de rechtszekerheid met betrekking tot 
regionale overheidssteunregels voor sociale 
huisvesting of investering in duurzame 
gebouwen en energie teneinde de 
aanwending van nationale middelen te 
verhogen;

Or. de

Amendement 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vraagt de Commissie om verbetering van 
de rechtszekerheid met betrekking tot 
regionale overheidssteunregels voor sociale 
huisvesting of investering in duurzame 
gebouwen en energie;

5. vraagt de Commissie om verbetering van 
de rechtszekerheid met betrekking tot 
regionale overheidssteunregels voor de 
bouw van sociale huisvesting met 
inachtneming van energie-
efficiëntienormen en investering in 
duurzame gebouwen en energie; 

Or. ro
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Amendement 44
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat op dit moment 9% 
van de inwoners van de EU zijn huis 
onvoldoende warm kan houden; merkt op 
dat brandstofarmoede met name ernstig is 
in nieuwe lidstaten en in de meeste 
gevallen te wijten is aan slecht presterende 
huizen; vraagt de Commissie om 
gedetailleerd onderzoek te doen naar het 
verband tussen het stimuleren van energie-
efficiëntie, brandstofarmoede en kwetsbare 
consumenten;

6. herinnert eraan dat, volgens een 
academisch onderzoek, in 2010 bijna 9% 
van de inwoners van de EU, Noorwegen 
en Zwitserland (52,08 miljoen mensen)
zijn huis onvoldoende warm kon houden; 
merkt op dat brandstofarmoede met name 
ernstig is in nieuwe lidstaten en in de 
meeste gevallen te wijten is aan slecht 
presterende huizen; vraagt de Commissie 
om gedetailleerd onderzoek te doen naar 
het verband tussen het stimuleren van 
energie-efficiëntie, brandstofarmoede en 
kwetsbare consumenten;

Or. en

Amendement 45
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat op dit moment 9% 
van de inwoners van de EU zijn huis 
onvoldoende warm kan houden; merkt op 
dat brandstofarmoede met name ernstig is 
in nieuwe lidstaten en in de meeste 
gevallen te wijten is aan slecht presterende 
huizen; vraagt de Commissie om 
gedetailleerd onderzoek te doen naar het 
verband tussen het stimuleren van 
energie-efficiëntie, brandstofarmoede en 
kwetsbare consumenten;

6. herinnert eraan dat op dit moment 9% 
van de inwoners van de EU zijn huis 
onvoldoende warm kan houden; merkt op 
dat brandstofarmoede met name ernstig is 
in nieuwe lidstaten en in de meeste 
gevallen te wijten is aan slecht presterende 
huizen, maar vooral aan falend 
overheidsbeleid;
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Or. nl

Amendement 46
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat op dit moment 9% 
van de inwoners van de EU zijn huis 
onvoldoende warm kan houden; merkt op 
dat brandstofarmoede met name ernstig is 
in nieuwe lidstaten en in de meeste 
gevallen te wijten is aan slecht presterende 
huizen; vraagt de Commissie om 
gedetailleerd onderzoek te doen naar het 
verband tussen het stimuleren van energie-
efficiëntie, brandstofarmoede en kwetsbare 
consumenten;

6. herinnert eraan dat op dit moment meer 
dan 9% van de inwoners van de EU zijn 
huis onvoldoende warm kan houden; merkt 
op dat brandstofarmoede met name ernstig 
is in nieuwe lidstaten en in de meeste 
gevallen te wijten is aan slecht presterende 
huizen; vraagt de Commissie om 
gedetailleerd onderzoek te doen naar het 
verband tussen het stimuleren van energie-
efficiëntie, brandstofarmoede en kwetsbare 
consumenten; benadrukt dat de 
besparingen die middels energie-
efficiëntiemaatregelen worden behaald, 
aan de verbruikers moeten worden 
doorberekend op hun eindfactuur;

Or. en

Amendement 47
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat op dit moment 9% 
van de inwoners van de EU zijn huis 
onvoldoende warm kan houden; merkt op 
dat brandstofarmoede met name ernstig is 
in nieuwe lidstaten en in de meeste 
gevallen te wijten is aan slecht presterende
huizen; vraagt de Commissie om 
gedetailleerd onderzoek te doen naar het 

6. herinnert eraan dat op dit moment meer 
dan 9% van de inwoners van de EU zijn 
huis onvoldoende kan verwarmen; merkt 
op dat brandstofarmoede met name ernstig 
is in nieuwe lidstaten en in de meeste 
gevallen te wijten is aan slecht geïsoleerde
huizen; vraagt de Commissie om 
gedetailleerd onderzoek te doen naar het 
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verband tussen het stimuleren van energie-
efficiëntie, brandstofarmoede en kwetsbare 
consumenten;

verband tussen het stimuleren van energie-
efficiëntie, brandstofarmoede en kwetsbare 
consumenten;

Or. en

Amendement 48
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat het potentieel voor 
energie-efficiëntie in bepaalde 
economische sectoren zoals de bouw en de 
transportwereld nog niet doeltreffend 
wordt gerealiseerd en dat het 
Structuurfonds, het Cohesiefonds of 
andere investeringen in een efficiënter 
energiegebruik zouden moeten helpen om 
de arbeidskansen in deze sector te 
vergroten;

Or. ro

Amendement 49
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt de noodzaak om gerichte 
ondersteuning voor investeringen in 
sociale huisvesting te waarborgen; vraagt 
de lidstaten en alle belanghebbenden om 
sociale huisvesting een prominente plaats 
te geven in nationale 
hervormingsprogramma's en bij het 
opstellen van strategische prioriteiten 
krachtens partnerschapsovereenkomsten 

Schrappen
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in de komende programmeringsperiode 
2014-2020;

Or. nl

Amendement 50
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt de noodzaak om gerichte 
ondersteuning voor investeringen in 
sociale huisvesting te waarborgen; vraagt 
de lidstaten en alle belanghebbenden om 
sociale huisvesting een prominente plaats 
te geven in nationale 
hervormingsprogramma's en bij het 
opstellen van strategische prioriteiten 
krachtens partnerschapsovereenkomsten in 
de komende programmeringsperiode 2014-
2020;

7. vraagt de lidstaten en alle 
belanghebbenden om rekening te houden 
met sociale huisvesting in de nationale 
hervormingsprogramma's en bij het 
opstellen van strategische prioriteiten 
krachtens partnerschapsovereenkomsten in 
de komende programmeringsperiode 2014-
2020; herinnert de lidstaten in dit verband 
aan de bepalingen in artikel 20 van 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie;

Or. en

Amendement 51
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt de noodzaak om gerichte
ondersteuning voor investeringen in sociale 
huisvesting te waarborgen vraagt de 
lidstaten en alle belanghebbenden om 
sociale huisvesting een prominente plaats 
te geven in nationale 
hervormingsprogramma's en bij het 
opstellen van strategische prioriteiten 
krachtens partnerschapsovereenkomsten in 
de komende programmeringsperiode 2014-

7. benadrukt de noodzaak om 
ondersteuning voor investeringen in sociale 
huisvesting te waarborgen met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel; vraagt de lidstaten 
om sociale huisvesting een plaats te geven 
in nationale hervormingsprogramma's en 
bij het opstellen van strategische 
prioriteiten krachtens 
partnerschapsovereenkomsten in de 
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2020; komende programmeringsperiode 2014-
2020 met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. de

Amendement 52
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt de noodzaak om gerichte 
ondersteuning voor investeringen in sociale 
huisvesting te waarborgen; vraagt de 
lidstaten en alle belanghebbenden om 
sociale huisvesting een prominente plaats 
te geven in nationale 
hervormingsprogramma's en bij het 
opstellen van strategische prioriteiten 
krachtens partnerschapsovereenkomsten in 
de komende programmeringsperiode 2014-
2020;

7. benadrukt de noodzaak om gerichte 
ondersteuning voor investeringen in de 
bouw en renovatie van sociale huisvesting 
te waarborgen teneinde de energie-
efficiëntiedoelstellingen te halen; vraagt 
de lidstaten en alle belanghebbenden om 
sociale huisvesting een prominente plaats 
te geven in nationale 
hervormingsprogramma's en bij het 
opstellen van strategische prioriteiten 
krachtens partnerschapsovereenkomsten in 
de komende programmeringsperiode 2014-
2020; 

Or. ro

Amendement 53
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. ro

Amendement 54
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Komende programmeringsperiode 2014-
2020 en wettelijke aanpassingen

Programmeringsperiode 2014-2020 en 
wettelijke aanpassingen

Or. en

Amendement 55
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de versoepeling van de 
regelgeving van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) in 2009 
met betrekking tot energie-efficiëntie, 
waardoor huisvesting in aanmerking kwam 
voor steun in alle delen van de EU, met een 
bovengrens van 4%; merkt bezorgd op dat 
dit beleid in de praktijk niet heeft geleid tot 
een substantiële toename van fondsen die 

8. herinnert aan de versoepeling van de 
regelgeving van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) in 2009 
met betrekking tot energie-efficiëntie, 
waardoor huisvesting in aanmerking kwam 
voor steun in alle delen van de EU, met een 
bovengrens van 4%; merkt op dat dit beleid 
in de praktijk niet heeft geleid tot een 
substantiële toename van fondsen die zijn 
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zijn verlegd naar deze doelstelling; wijst op 
het belang van wettelijke duidelijkheid met 
betrekking tot energie-
efficiëntiemaatregelen vóór de start van de 
nieuwe programmeringsperiode 2014-
2020;

verlegd naar deze doelstelling; wijst op het 
belang van wettelijke duidelijkheid met 
betrekking tot energie-
efficiëntiemaatregelen vóór de start van de 
nieuwe programmeringsperiode 2014-
2020;

Or. en

Amendement 56
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de versoepeling van de 
regelgeving van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) in 2009 
met betrekking tot energie-efficiëntie, 
waardoor huisvesting in aanmerking kwam 
voor steun in alle delen van de EU, met een 
bovengrens van 4%; merkt bezorgd op dat 
dit beleid in de praktijk niet heeft geleid tot 
een substantiële toename van fondsen die 
zijn verlegd naar deze doelstelling; wijst op 
het belang van wettelijke duidelijkheid met 
betrekking tot energie-
efficiëntiemaatregelen vóór de start van de 
nieuwe programmeringsperiode 2014-
2020;

8. herinnert aan de versoepeling van de 
regelgeving van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) in 2009 
met betrekking tot energie-efficiëntie, 
waardoor huisvesting in aanmerking kwam 
voor steun in alle delen van de EU, met een 
bovengrens van 4%; merkt op dat dit beleid 
in de praktijk niet heeft geleid tot een 
substantiële toename van fondsen die zijn 
verlegd naar deze doelstelling; wijst op het 
belang van wettelijke duidelijkheid met 
betrekking tot energie-
efficiëntiemaatregelen vóór de start van de 
nieuwe programmeringsperiode 2014-
2020;

Or. de

Amendement 57
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de versoepeling van de 8. herinnert aan de wijziging van de 
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regelgeving van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) in 2009 
met betrekking tot energie-efficiëntie, 
waardoor huisvesting in aanmerking kwam 
voor steun in alle delen van de EU, met een 
bovengrens van 4%; merkt bezorgd op dat 
dit beleid in de praktijk niet heeft geleid tot 
een substantiële toename van fondsen die 
zijn verlegd naar deze doelstelling; wijst op 
het belang van wettelijke duidelijkheid met 
betrekking tot energie-
efficiëntiemaatregelen vóór de start van de
nieuwe programmeringsperiode 2014-
2020;

verordening betreffende het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) in 2009 met betrekking tot 
energie-efficiëntie, waardoor huisvesting in 
aanmerking kwam voor steun in alle delen 
van de EU, met een bovengrens van 4%; 
merkt bezorgd op dat dit beleid in de 
praktijk niet heeft geleid tot een 
substantiële toename van fondsen die zijn 
verlegd naar deze doelstelling; wijst op het 
belang van wettelijke duidelijkheid met 
betrekking tot energie-
efficiëntiemaatregelen vóór en tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020;

Or. en

Amendement 58
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de versoepeling van de 
regelgeving van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) in 2009 
met betrekking tot energie-efficiëntie, 
waardoor huisvesting in aanmerking kwam 
voor steun in alle delen van de EU, met een 
bovengrens van 4%; merkt bezorgd op dat 
dit beleid in de praktijk niet heeft geleid tot 
een substantiële toename van fondsen die 
zijn verlegd naar deze doelstelling; wijst op 
het belang van wettelijke duidelijkheid met 
betrekking tot energie-
efficiëntiemaatregelen vóór de start van de 
nieuwe programmeringsperiode 2014-
2020;

8. herinnert aan de versoepeling van de 
regelgeving van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) in 2009 
met betrekking tot energie-efficiëntie, 
waardoor huisvesting in aanmerking kwam 
voor steun in alle delen van de EU, met een 
bovengrens van 4%; merkt bezorgd op dat 
dit beleid in veel lidstaten in de praktijk 
niet heeft geleid tot een substantiële 
toename van fondsen die zijn verlegd naar 
deze doelstelling; merkt op dat sommige 
lidstaten deze mogelijkheid in principe 
verwerpen, terwijl er in andere lidstaten 
een significant verband blijkt te zijn 
tussen een lage opneming van middelen 
en zwakke administratieve functies; wijst 
op het belang van wettelijke duidelijkheid 
met betrekking tot energie-
efficiëntiemaatregelen vóór de start van de 
nieuwe programmeringsperiode 2014-
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2020;

Or. en

Amendement 59
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert aan de versoepeling van de 
regelgeving van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) in 2009 
met betrekking tot energie-efficiëntie, 
waardoor huisvesting in aanmerking kwam 
voor steun in alle delen van de EU, met een 
bovengrens van 4%; merkt bezorgd op dat 
dit beleid in de praktijk niet heeft geleid tot 
een substantiële toename van fondsen die 
zijn verlegd naar deze doelstelling; wijst op 
het belang van wettelijke duidelijkheid met 
betrekking tot energie-
efficiëntiemaatregelen vóór de start van de 
nieuwe programmeringsperiode 2014-
2020;

8. herinnert aan de versoepeling van de 
regelgeving van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) in 2009 
met betrekking tot energie-efficiëntie, 
waardoor huisvesting in aanmerking kwam 
voor steun in alle delen van de EU, met een 
bovengrens van 4%; merkt op dat dit beleid 
in de praktijk niet heeft geleid tot een 
substantiële toename van fondsen die zijn 
verlegd naar deze doelstelling doordat de 
herziening van de voorschriften pas 
tijdens de programmeringsperiode 
plaatsvond en een wijziging van de 
operationele programma's inhield; wijst 
op het belang van wettelijke duidelijkheid 
met betrekking tot energie-
efficiëntiemaatregelen vóór de start van de 
nieuwe programmeringsperiode 2014-
2020;

Or. pl

Amendement 60
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verwelkomt de nieuwe mogelijkheden 
die worden geboden door, en de 
belangrijkere rol bij het realiseren van de 
energie-efficiëntiedoelstellingen die is 

9. verwelkomt de nieuwe mogelijkheden 
die worden geboden door, en de 
belangrijkere rol bij het realiseren van de 
energie-efficiëntiedoelstellingen die is 
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toegekend aan het EFRO en het 
cohesiefonds in de nieuwe 
programmeringsperiode 2014-2020; 
ondersteunt met name de toekomstige rol 
van de cohesiebeleidsfinanciering in de 
algehele huisvestingssector;

toegekend aan het EFRO en het 
cohesiefonds in de nieuwe 
programmeringsperiode 2014-2020; 
ondersteunt met name de toekomstige rol 
van de cohesiebeleidsfinanciering in de 
algehele bouwsector, inclusief 
huisvesting;

Or. en

Amendement 61
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verwelkomt de nieuwe mogelijkheden 
die worden geboden door, en de 
belangrijkere rol bij het realiseren van de 
energie-efficiëntiedoelstellingen die is 
toegekend aan het EFRO en het 
cohesiefonds in de nieuwe 
programmeringsperiode 2014-2020; 
ondersteunt met name de toekomstige rol 
van de cohesiebeleidsfinanciering in de 
algehele huisvestingssector;

9. verwelkomt de nieuwe mogelijkheden 
die worden geboden door, en de 
belangrijkere rol bij het realiseren van de 
energie-efficiëntiedoelstellingen die is 
toegekend aan het EFRO en het 
cohesiefonds in de nieuwe 
programmeringsperiode 2014-2020;

Or. de

Amendement 62
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verwelkomt de nieuwe mogelijkheden 
die worden geboden door, en de 
belangrijkere rol bij het realiseren van de 
energie-efficiëntiedoelstellingen die is 
toegekend aan het EFRO en het 

9. betreurt de nieuwe mogelijkheden die 
worden geboden door, en de belangrijkere 
rol bij het realiseren van de energie-
efficiëntiedoelstellingen die is toegekend 
aan het EFRO en het cohesiefonds in de 
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cohesiefonds in de nieuwe 
programmeringsperiode 2014-2020; 
ondersteunt met name de toekomstige rol 
van de cohesiebeleidsfinanciering in de 
algehele huisvestingssector;

nieuwe programmeringsperiode 2014-
2020;

Or. nl

Amendement 63
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verwelkomt de nieuwe mogelijkheden 
die worden geboden door, en de 
belangrijkere rol bij het realiseren van de 
energie-efficiëntiedoelstellingen die is 
toegekend aan het EFRO en het 
cohesiefonds in de nieuwe
programmeringsperiode 2014-
2020;ondersteunt met name de toekomstige 
rol van de cohesiebeleidsfinanciering in de 
algehele huisvestingssector;

9. verwelkomt de nieuwe mogelijkheden 
die worden geboden door, en de 
belangrijkere rol bij het realiseren van de 
energie-efficiëntiedoelstellingen die is 
toegekend aan het EFRO en het 
cohesiefonds in de programmeringsperiode 
2014-2020;ondersteunt met name de 
toekomstige rol van de 
cohesiebeleidsfinanciering in de algehele 
huisvestingssector;

Or. en

Amendement 64
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(a) dringt er bij de lidstaten op aan om in 
hun operationele programma's 
eenvoudige en niet-bureaucratische 
procedures op te nemen voor het gebruik 
van middelen bestemd voor de verbetering 
van de energie-efficiëntie in huishoudens;
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Or. ro

Amendement 65
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – letter b (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(b) dringt er bij de lidstaten op aan te 
waarborgen dat decentralisatie gemeenten 
rechtstreekse toegang verschaft tot 
middelen voor de energie-efficiëntie in 
huishoudens;

Or. ro

Amendement 66
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. handhaaft met overtuiging zijn 
standpunt in de lopende onderhandelingen 
over de EFRO-regelgeving met betrekking 
tot het feit dat de gereserveerde 
percentages moeten worden gebruikt voor 
specifieke thematische doelstellingen voor 
elke categorie regio, hetgeen een 
belangrijke toename van energie-
efficiëntietoewijzingen en hernieuwbare 
energiebronnen zou waarborgen; herinnert 
eraan dat reservering van essentieel belang 
is om lokale actoren te mobiliseren en helpt 
om stabiele renovatieprogramma's voor de 
lange termijn op te stellen;

10. handhaaft met overtuiging zijn 
standpunt in de lopende onderhandelingen 
over de EFRO-regelgeving met betrekking 
tot het feit dat de gereserveerde 
percentages moeten worden gebruikt voor 
specifieke thematische doelstellingen voor 
elke categorie regio's, hetgeen een toename 
van energie-efficiëntietoewijzingen en 
hernieuwbare energiebronnen mogelijk zou 
maken; herinnert eraan dat reservering van 
essentieel belang is om lokale actoren te 
mobiliseren en helpt om stabiele 
programma's voor de lange termijn op te 
stellen;

Or. en
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Amendement 67
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf10

Ontwerpresolutie Amendement

10. handhaaft met overtuiging zijn 
standpunt in de lopende onderhandelingen
over de EFRO-regelgeving met betrekking 
tot het feit dat de gereserveerde 
percentages moeten worden gebruikt voor 
specifieke thematische doelstellingen voor 
elke categorie regio, hetgeen een 
belangrijke toename van energie-
efficiëntietoewijzingen en hernieuwbare 
energiebronnen zou waarborgen; herinnert 
eraan dat reservering van essentieel belang 
is om lokale actoren te mobiliseren en helpt 
om stabiele renovatieprogramma's voor de 
lange termijn op te stellen;

10. handhaaft zijn standpunt in de lopende 
onderhandelingen over de EFRO-
regelgeving met betrekking tot het feit dat 
de gereserveerde percentages moeten 
worden gebruikt voor specifieke 
thematische doelstellingen voor elke 
categorie regio, hetgeen een toename van 
energie-efficiëntietoewijzingen en 
hernieuwbare energiebronnen zou 
waarborgen; herinnert eraan dat 
reservering van essentieel belang is om 
lokale actoren te mobiliseren en helpt om 
stabiele renovatieprogramma's voor de 
lange termijn op te stellen;

Or. de

Amendement 68
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. handhaaft met overtuiging zijn 
standpunt in de lopende onderhandelingen 
over de EFRO-regelgeving met betrekking 
tot het feit dat de gereserveerde 
percentages moeten worden gebruikt voor 
specifieke thematische doelstellingen voor 
elke categorie regio, hetgeen een 
belangrijke toename van energie-
efficiëntietoewijzingen en hernieuwbare 
energiebronnen zou waarborgen; herinnert 
eraan dat reservering van essentieel belang 
is om lokale actoren te mobiliseren en helpt 
om stabiele renovatieprogramma's voor de 

10. handhaaft zijn standpunt in de lopende 
onderhandelingen over de EFRO-
regelgeving met betrekking tot het feit dat 
de gereserveerde percentages moeten 
worden gebruikt voor specifieke 
thematische doelstellingen voor elke 
categorie regio, hetgeen een belangrijke 
toename van energie-
efficiëntietoewijzingen en hernieuwbare 
energiebronnen zou waarborgen; herinnert 
eraan dat reservering van essentieel belang 
is om lokale actoren te mobiliseren en helpt 
om stabiele renovatieprogramma's voor de 
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lange termijn op te stellen; lange termijn op te stellen;

Or. nl

Amendement 69
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. handhaaft met overtuiging zijn 
standpunt in de lopende onderhandelingen 
over de EFRO-regelgeving met betrekking 
tot het feit dat de gereserveerde 
percentages moeten worden gebruikt voor 
specifieke thematische doelstellingen voor 
elke categorie regio, hetgeen een 
belangrijke toename van energie-
efficiëntietoewijzingen en hernieuwbare 
energiebronnen zou waarborgen; herinnert 
eraan dat reservering van essentieel belang 
is om lokale actoren te mobiliseren en 
helpt om stabiele renovatieprogramma's 
voor de lange termijn op te stellen;

10. handhaaft met overtuiging zijn 
standpunt in de lopende onderhandelingen 
over de EFRO-regelgeving met betrekking 
tot het feit dat de gereserveerde 
percentages moeten worden gebruikt voor 
specifieke thematische doelstellingen voor 
elke categorie regio's, hetgeen een 
belangrijke toename van energie-
efficiëntietoewijzingen en hernieuwbare 
energiebronnen zou waarborgen; herinnert 
eraan dat ambitieuze minimumaandelen
van essentieel belang zijn om lokale 
actoren te mobiliseren en helpen om 
stabiele renovatieprogramma's voor de 
lange termijn op te stellen;

Or. en

Amendement 70
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. handhaaft met overtuiging zijn 
standpunt in de lopende onderhandelingen 
over de EFRO-regelgeving met betrekking 
tot het feit dat de gereserveerde 
percentages moeten worden gebruikt voor 
specifieke thematische doelstellingen voor 

10. verwelkomt het resultaat van de 
onderhandelingen over de EFRO-
regelgeving met betrekking tot het feit dat 
de gereserveerde percentages moeten 
worden gebruikt voor specifieke 
thematische doelstellingen voor elke 
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elke categorie regio, hetgeen een 
belangrijke toename van energie-
efficiëntietoewijzingen en hernieuwbare 
energiebronnen zou waarborgen; herinnert 
eraan dat reservering van essentieel belang 
is om lokale actoren te mobiliseren en helpt 
om stabiele renovatieprogramma's voor de 
lange termijn op te stellen;

categorie regio's, hetgeen een belangrijke 
toename van energie-
efficiëntietoewijzingen en hernieuwbare 
energiebronnen waarborgt; herinnert eraan 
dat deze reservering van essentieel belang 
is om lokale actoren te mobiliseren en helpt 
om stabiele renovatieprogramma's voor de 
lange termijn op te stellen;

Or. en

Amendement 71
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om het gebruik van innovatieve 
financiële instrumenten uit te breiden in 
het EFRO in de komende
programmeringsperiode 2014-2020 naar 
alle thematische doelstellingen, met 
inbegrip van energie-efficiëntie;

11. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om het gebruik van innovatieve 
financiële instrumenten uit te breiden in de 
programmeringsperiode 2014-2020 naar 
alle thematische doelstellingen, met 
inbegrip van energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 72
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderschrijft de voorstellen van de 
Commissie voor het vereenvoudigen van
de opzet van het structuurfonds in de 
nieuwe programmeringsperiode 2014-
2020; is van mening dat het afsluiten van 
de onderhandelingen over de verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen 

12. onderschrijft de voorstellen van de 
Commissie ter vereenvoudiging van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen in de 
programmeringsperiode 2014-2020; is van 
mening dat het afsluiten van de 
onderhandelingen over de verordening 
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moet leiden tot een geslaagde invoering 
van het gebruik van meerdere fondsen, 
hetgeen van groot belang zou zijn voor 
grotere energie-efficiëntieprojecten;

houdende gemeenschappelijke bepalingen 
moet leiden tot een geslaagde invoering 
van het gebruik van meerdere fondsen, 
hetgeen van groot belang zou zijn voor 
energie-efficiëntieprojecten;

Or. en

Amendement 73
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verwelkomt de vooruitgang die is 
geboekt bij de onderhandelingen over de 
verordening houdende gemeenschappelijke 
bepalingen met betrekking tot 
partnerschapsovereenkomsten; vraagt in dit 
verband de lidstaten en de 
beheersautoriteiten om dit mechanisme 
goed te gebruiken door een breed 
adviesforum te organiseren, met relevante 
actoren op het gebied van energie-
efficiëntie, bij het voorbereiden van de 
operationele programma's;

13. verwelkomt de vooruitgang die is 
geboekt bij de onderhandelingen over de 
verordening houdende gemeenschappelijke 
bepalingen met betrekking tot 
partnerschapsovereenkomsten; vraagt in dit 
verband de lidstaten en de 
beheersautoriteiten om samen te werken 
met deskundigen op het gebied van 
energie-efficiëntie teneinde dit 
mechanisme goed te gebruiken bij het 
voorbereiden van de operationele 
programma's;

Or. en

Amendement 74
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verwelkomt de vooruitgang die is 
geboekt bij de onderhandelingen over de 
verordening houdende gemeenschappelijke 
bepalingen met betrekking tot 
partnerschapsovereenkomsten; vraagt in dit 

13. verwelkomt de vooruitgang die is 
geboekt bij de onderhandelingen over de 
verordening houdende gemeenschappelijke 
bepalingen met betrekking tot 
partnerschapsovereenkomsten; vraagt in dit 
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verband de lidstaten en de 
beheersautoriteiten om dit mechanisme 
goed te gebruiken door een breed 
adviesforum te organiseren, met relevante 
actoren op het gebied van energie-
efficiëntie, bij het voorbereiden van de 
operationele programma's

verband de lidstaten en de 
beheersautoriteiten om dit mechanisme 
goed te gebruiken; door een adviesforum 
met deskundigen op het gebied van 
energie-efficiëntie te organiseren bij het 
voorbereiden van de operationele 
programma's;

Or. de

Amendement 75
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt de lidstaten om hun nationale, 
regionale en lokale strategieën voor 
energie en klimaat op één lijn te brengen 
met EU-doelstellingen, stimuleert met 
name de lidstaten om de betrekkingen te 
versterken tussen hun respectieve nationale 
actieplannen voor energie-efficiëntie en de 
operationele programma's om te 
waarborgen dat de Europese structuur- en 
investeringsfondsen deel uitmaken van een 
samenhangende strategie, terwijl 
territoriale behoeften nog steeds worden 
vervuld; wijst erop dat dit kan worden 
uitgebreid binnen het nieuwe kader van 
ex-antevoorwaarden;

14. stimuleert de lidstaten om de 
betrekkingen te versterken tussen hun 
respectieve nationale actieplannen voor 
energie-efficiëntie en de operationele 
programma's om te waarborgen dat de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
deel uitmaken van een samenhangende 
strategie, terwijl territoriale behoeften nog 
steeds worden vervuld;

Or. en

Amendement 76
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt de lidstaten om hun nationale, 
regionale en lokale strategieën voor energie 
en klimaat op één lijn te brengen met EU-
doelstellingen, stimuleert met name de 
lidstaten om de betrekkingen te versterken 
tussen hun respectieve nationale 
actieplannen voor energie-efficiëntie en de 
operationele programma's om te 
waarborgen dat de Europese structuur- en 
investeringsfondsen deel uitmaken van een 
samenhangende strategie, terwijl 
territoriale behoeften nog steeds worden 
vervuld; wijst erop dat dit kan worden 
uitgebreid binnen het nieuwe kader van ex-
antevoorwaarden;

14. vraagt de lidstaten om hun nationale, 
regionale en lokale strategieën voor energie 
en klimaat op één lijn te brengen met EU-
doelstellingen, vraagt met name de 
lidstaten om de betrekkingen te versterken 
tussen hun respectieve nationale 
actieplannen voor energie-efficiëntie en de 
operationele programma's om te 
waarborgen dat de Europese structuur- en 
investeringsfondsen deel uitmaken van een 
samenhangende strategie, terwijl 
territoriale behoeften nog steeds worden 
vervuld; wijst erop dat dit kan worden 
uitgebreid binnen het nieuwe kader van ex-
antevoorwaarden;

Or. nl

Amendement 77
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt de lidstaten om hun nationale, 
regionale en lokale strategieën voor energie 
en klimaat op één lijn te brengen met EU-
doelstellingen, stimuleert met name de 
lidstaten om de betrekkingen te versterken 
tussen hun respectieve nationale 
actieplannen voor energie-efficiëntie en de 
operationele programma's om te 
waarborgen dat de Europese structuur- en 
investeringsfondsen deel uitmaken van een 
samenhangende strategie, terwijl 
territoriale behoeften nog steeds worden 
vervuld; wijst erop dat dit kan worden 
uitgebreid binnen het nieuwe kader van ex-
antevoorwaarden;

14. vraagt de lidstaten om hun nationale, 
regionale en lokale strategieën voor energie 
en klimaat op één lijn te brengen met EU-
klimaatdoelstellingen voor de lange 
termijn, stimuleert met name de lidstaten 
om de betrekkingen te versterken tussen 
hun respectieve nationale actieplannen 
voor energie-efficiëntie en de operationele 
programma's om te waarborgen dat de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
deel uitmaken van een samenhangende 
strategie, terwijl territoriale behoeften nog 
steeds worden vervuld; wijst erop dat dit 
kan worden uitgebreid binnen het nieuwe 
kader van ex-antevoorwaarden;

Or. en
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Amendement 78
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt de lidstaten om hun nationale, 
regionale en lokale strategieën voor energie 
en klimaat op één lijn te brengen met EU-
doelstellingen; stimuleert met name de 
lidstaten om de betrekkingen te versterken 
tussen hun respectieve nationale 
actieplannen voor energie-efficiëntie en de 
operationele programma's om te 
waarborgen dat de Europese structuur- en 
investeringsfondsen deel uitmaken van een 
samenhangende strategie, terwijl 
territoriale behoeften nog steeds worden 
vervuld; wijst erop dat dit kan worden 
uitgebreid binnen het nieuwe kader van ex-
antevoorwaarden;

14. vraagt de lidstaten om hun nationale, 
regionale en lokale strategieën voor energie 
en klimaat op één lijn te brengen met EU-
doelstellingen; stimuleert met name de 
lidstaten om de betrekkingen te versterken 
tussen hun respectieve nationale 
actieplannen voor energie-efficiëntie en de 
operationele programma's om te 
waarborgen dat de Europese structuur- en 
investeringsfondsen deel uitmaken van een 
samenhangende strategie, terwijl 
territoriale behoeften nog steeds worden 
vervuld; wijst erop dat dit kan worden 
uitgebreid binnen het nieuwe kader van ex-
antevoorwaarden; benadrukt dat de 
belangrijkste doelstelling van energie-
efficiëntie zelfvoorziening op 
energiegebied op regionaal en lokaal 
niveau is;

Or. ro

Amendement 79
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat de maatregelen 
van de EU moeten bijdragen tot energie-
efficiëntie bij opwekking, distributie en 
verbruik van energie; wijst erop dat 
cohesiegelden voor energieprojecten 
momenteel nog voornamelijk voor 
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hernieuwbare energie worden gebruikt1, 
maar dat er een verschuiving in de 
richting van energie-efficiëntie nodig is;
__________________
1 Verslag van Ismeri Europa voor de 
Commissie, getiteld "Expert evaluation 
network delivering policy analysis on the 
performance of Cohesion policy 2007-
2013 – Synthesis of national reports 2011 
- renewable energy and Energy efficiency 
of housing"
http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert
_innovation/2011_synt_rep_en.pdf

Or. en

Amendement 80
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert de lidstaten in de aanloop 
naar de afsluiting van de MFK-
onderhandelingen nog eens aan het belang 
van een goed gefinancierde begroting voor 
het meerjarig financieel kader 2014-2020, 
waarin cohesiebeleid als aanjager van 
herstel kan en zou moeten fungeren;

15. herinnert de lidstaten in de aanloop 
naar de afsluiting van de MFK-
onderhandelingen nog eens aan het belang 
van een goed gefinancierde begroting voor 
het meerjarig financieel kader 2014-2020;

Or. nl

Amendement 81
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert de lidstaten in de aanloop 
naar de afsluiting van de MFK-
onderhandelingen nog eens aan het belang 
van een goed gefinancierde begroting voor 
het meerjarig financieel kader 2014-2020, 
waarin cohesiebeleid als aanjager van 
herstel kan en zou moeten fungeren;

15. herinnert de lidstaten nog eens aan het 
belang van een goed gefinancierde 
begroting voor het meerjarig financieel 
kader 2014-2020, waarin cohesiebeleid als 
aanjager van herstel kan en zou moeten 
fungeren;

Or. en

Amendement 82
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat bovenmatige 
specificering en bindende streefdoelen 
wat de uitvoering van de energie-
efficiëntiedoelstellingen betreft, mogelijk 
de uitgaven van de regionale en lokale 
overheden voor de uitvoering van deze 
maatregelen opdrijven en extra kosten 
meebrengen voor consumenten;

Or. en

Amendement 83
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt de Commissie om de 
onvolledige en asymmetrische informatie 
die nu beschikbaar is over energie-
efficiëntiekwesties, het rendement dat uit 

16. vraagt de Commissie om de 
verspreiding van praktische informatie 
over energie-efficiëntiekwesties aan lokale 
en regionale overheden over het 
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investeringen in energie-effciëntie kan 
worden gehaald, de beste methoden en de 
verleners van relevante diensten, te 
verbeteren en te verspreiden;

rendement dat uit investeringen in energie-
efficiëntie kan worden gehaald, de beste 
methoden en de verleners van relevante 
diensten, met inbegrip van 
energieprestatiecontracten, te verbeteren; 
neemt nota van de problemen als gevolg 
van het ontbreken van 
energiedienstenbedrijven in veel regio's 
en lidstaten, hetgeen leidt tot de besteding 
van middelen voor energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 84
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt de Commissie om de 
onvolledige en asymmetrische informatie 
die nu beschikbaar is over energie-
efficiëntiekwesties, het rendement dat uit 
investeringen in energie-effciëntie kan 
worden gehaald, de beste methoden en de 
verleners van relevante diensten, te
verbeteren en te verspreiden;

16. vraagt de Commissie om de 
onvolledige en asymmetrische informatie 
die nu beschikbaar is over energie-
efficiëntiekwesties, het rendement dat uit 
investeringen in energie-efficiëntie kan 
worden gehaald, de beste methoden en de 
verleners van relevante diensten, te
verspreiden en verder te verbeteren;

Or. en

Amendement 85
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt de Commissie om de 
onvolledige en asymmetrische informatie 
die nu beschikbaar is over energie-
efficiëntiekwesties, het rendement dat uit 

16. vraagt de Commissie om de 
onvolledige en asymmetrische informatie 
die nu beschikbaar is over energie-
efficiëntiekwesties te verbeteren en te 
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investeringen in energie-effciëntie kan 
worden gehaald, de beste methoden en de 
verleners van relevante diensten, te 
verbeteren en te verspreiden;

verspreiden door één enkele set 
standaarden op te stellen voor de naleving 
van de criteria inzake energie-efficiëntie,
en over het rendement dat uit investeringen 
in energie-effciëntie kan worden gehaald, 
de beste methoden en de verleners van 
relevante diensten; 

Or. ro

Amendement 86
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat het ontbreken van 
gedetailleerde informatie met betrekking 
tot kenmerken van de gebouwenvoorraad 
op regionaal niveau een belangrijke 
belemmering vormt voor nationale en 
regionale autoriteiten bij het opstellen van 
beleid en plannen;

17. benadrukt dat het ontbreken van 
gedetailleerde informatie met betrekking 
tot kenmerken van de gebouwenvoorraad 
op regionaal niveau een belangrijke 
belemmering vormt voor nationale en 
regionale autoriteiten bij het opstellen van 
beleid en plannen; wijst op de vereisten 
voor het opstellen van een lijst van 
dergelijke informatie zoals bepaald in 
Richtlijn 2012/27/EU en verzoekt dit ook 
op regionaal niveau uit te voeren en 
publiek beschikbaar te stellen;

Or. en

Amendement 87
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. stimuleert beheersautoriteiten om de 
zichtbaarheid van operationele 
programma's te vergroten en 

18. stimuleert beheersautoriteiten om de 
zichtbaarheid van operationele
programma's te vergroten en 
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mogelijkheden voor projecten op het 
gebied van duurzame energie die 
potentiële voordelen bieden, te verbeteren; 
stelt voor om dit te doen via het opzetten 
van nationale websites, platforms of 
databases voor potentiële begunstigden en 
belanghebbenden, het organiseren van 
workshops en evenementen om 
doelgroepen te informeren, evenals 
maatregelen om de zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van bestaande 
internetmiddelen (zoals het webportaal 
Build Up en de handleiding van SF Energy 
Invest) te verbeteren;

mogelijkheden voor potentiële 
begunstigden van aangeboden projecten 
op het gebied van duurzame energie, te 
verbeteren; stelt voor om dit te doen via het 
opzetten van nationale websites, platforms 
of databases voor potentiële begunstigden 
en belanghebbenden, het organiseren van 
workshops en evenementen om 
doelgroepen te informeren, evenals 
maatregelen om de zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van bestaande 
internetmiddelen (zoals het webportaal 
Build Up en de handleiding van SF Energy 
Invest) te verbeteren;

Or. en

Amendement 88
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. stimuleert beheersautoriteiten om de 
zichtbaarheid van operationele 
programma's te vergroten en 
mogelijkheden voor projecten op het 
gebied van duurzame energie die potentiële 
voordelen bieden, te verbeteren; stelt voor 
om dit te doen via het opzetten van 
nationale websites, platforms of databases 
voor potentiële begunstigden en 
belanghebbenden, het organiseren van 
workshops en evenementen om 
doelgroepen te informeren, evenals 
maatregelen om de zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van bestaande 
internetmiddelen (zoals het webportaal 
Build Up en de handleiding van SF Energy 
Invest) te verbeteren;

18. vraagt beheersautoriteiten om de 
zichtbaarheid van operationele 
programma's te vergroten en 
mogelijkheden voor projecten op het 
gebied van duurzame energie die potentiële 
voordelen bieden, te verbeteren; stelt voor 
om dit te doen via het opzetten van 
nationale websites, platforms of databases 
voor potentiële begunstigden en 
belanghebbenden, het organiseren van 
workshops en evenementen om 
doelgroepen te informeren, evenals 
maatregelen om de zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van bestaande 
internetmiddelen (zoals het webportaal 
Build Up en de handleiding van SF Energy 
Invest) te verbeteren;

Or. nl
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Amendement 89
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf19

Ontwerpresolutie Amendement

19. moedigt beheersautoriteiten aan om in 
de komende programmeringsperiode 
2014-2020 geïntegreerde projecten te 
stimuleren, door een holistische 
benadering van energie-efficiëntie te 
hanteren op territoriaal niveau, met name 
door gebruik te maken van nieuwe 
strategische programmeerhulpmiddelen, 
zoals geïntegreerde territoriale 
investeringen, en door bestaande 
initiatieven erbij te betrekken, zoals de 
overeenkomst van burgemeesters, om de 
geïntegreerde plannen te helpen 
ontwikkelen;

Schrappen

Or. de

Amendement 90
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. moedigt beheersautoriteiten aan om in 
de komende programmeringsperiode 2014-
2020 geïntegreerde projecten te stimuleren, 
door een holistische benadering van 
energie-efficiëntie te hanteren op 
territoriaal niveau, met name door gebruik 
te maken van nieuwe strategische 
programmeerhulpmiddelen, zoals 
geïntegreerde territoriale investeringen, en 
door bestaande initiatieven erbij te 
betrekken, zoals de overeenkomst van 
burgemeesters, om de geïntegreerde 
plannen te helpen ontwikkelen;

19. moedigt beheersautoriteiten aan om in 
de komende programmeringsperiode 2014-
2020 geïntegreerde projecten te stimuleren, 
door een holistische benadering van 
energie-efficiëntie te hanteren op 
territoriaal niveau, met name door gebruik 
te maken van nieuwe strategische 
programmeerhulpmiddelen, zoals 
geïntegreerde territoriale investeringen, en 
door bestaande initiatieven erbij te 
betrekken, zoals de overeenkomst van 
burgemeesters, om de geïntegreerde 
plannen te helpen ontwikkelen; moedigt de 
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Commissie en de lidstaten aan een "fast-
track"-benadering toe te passen voor de 
financiering van aanvragen van 
overheden die het 
burgemeestersconvenant hebben 
ondertekend en de vereisten hiervan 
volledig naleven;

Or. en

Amendement 91
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. moedigt beheersautoriteiten aan om in 
de komende programmeringsperiode 2014-
2020 geïntegreerde projecten te stimuleren, 
door een holistische benadering van 
energie-efficiëntie te hanteren op 
territoriaal niveau, met name door gebruik 
te maken van nieuwe strategische 
programmeerhulpmiddelen, zoals 
geïntegreerde territoriale investeringen, en 
door bestaande initiatieven erbij te 
betrekken, zoals de overeenkomst van 
burgemeesters, om de geïntegreerde 
plannen te helpen ontwikkelen;

19. ontmoedigt beheersautoriteiten aan om 
in de komende programmeringsperiode 
2014-2020 geïntegreerde projecten te 
stimuleren, door een holistische benadering 
van energie-efficiëntie te hanteren op 
territoriaal niveau, met name door gebruik 
te maken van nieuwe strategische 
programmeerhulpmiddelen, zoals 
geïntegreerde territoriale investeringen, en 
door bestaande initiatieven erbij te 
betrekken, zoals de overeenkomst van 
burgemeesters, om de geïntegreerde 
plannen te helpen ontwikkelen;

Or. nl

Amendement 92
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. moedigt beheersautoriteiten aan om in 
de komende programmeringsperiode 2014-

19. moedigt beheersautoriteiten aan om in 
de programmeringsperiode 2014-2020 
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2020 geïntegreerde projecten te stimuleren, 
door een holistische benadering van 
energie-efficiëntie te hanteren op 
territoriaal niveau, met name door gebruik 
te maken van nieuwe strategische 
programmeerhulpmiddelen, zoals 
geïntegreerde territoriale investeringen, en 
door bestaande initiatieven erbij te 
betrekken, zoals de overeenkomst van 
burgemeesters, om de geïntegreerde 
plannen te helpen ontwikkelen;

geïntegreerde projecten te stimuleren, door 
een holistische benadering van energie-
efficiëntie te hanteren op territoriaal 
niveau, met name door gebruik te maken 
van nieuwe strategische 
programmeerhulpmiddelen, zoals 
geïntegreerde territoriale investeringen, en 
door bestaande initiatieven erbij te 
betrekken, zoals het 
burgemeestersconvenant, om de 
geïntegreerde plannen te helpen 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 93
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. stelt voor dat de Commissie, de 
lidstaten en de beheersautoriteiten
gezamenlijk actie ondernemen voor de
uitvoering en het beheer van energie-
efficiëntieprojecten die door de Europese 
structuur- en investeringsfondsen worden 
gefinancierd, teneinde de zo benodigde 
dialoog en uitwisseling van beste 
praktijken te stimuleren;

20. verwelkomt de jaarlijkse "Open 
Days"-conferentie en is verheugd over het 
aantal aan lokale en regionale energie-
efficiëntieprojecten gewijde panels in 
2012; stelt voor dat de Commissie, de 
lidstaten en de beheersautoriteiten
voortbouwen op dit evenement om een 
platform voor de uitwisseling van 
informatie in te stellen, teneinde de zo 
benodigde dialoog en uitwisseling van 
beste praktijken voor de uitvoering en het 
beheer van door Europese structuur- en 
investeringsfondsen gefinancierde 
energie-efficiëntieprojecten te stimuleren;

Or. en

Amendement 94
Markus Pieper
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Ontwerpresolutie
Paragraaf21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de lidstaten om de 
aanbevelingen van de Commissie op te 
volgen en het opbouwen van capaciteit te 
versterken, met behulp van de 
begrotingen voor technische bijstand, 
zodat lokale, regionale en 
maatschappelijke actoren kunnen 
deelnemen aan de aanpassing van de 
klimaatverandering en 
matigingsstrategieën op regionaal niveau;

Schrappen

__________________
15 Mededeling van de Commissie:
Bijdrage van het regionaal beleid aan 
duurzame groei in het kader van de 
Europa 2020-strategie, januari 2011.

(Verband met energie-efficiëntie?)

Or. de

Amendement 95
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de lidstaten om de 
aanbevelingen van de Commissie op te 
volgen en het opbouwen van capaciteit te 
versterken, met behulp van de begrotingen 
voor technische bijstand, zodat lokale, 
regionale en maatschappelijke actoren 
kunnen deelnemen aan de aanpassing van 
de klimaatverandering en 
matigingsstrategieën op regionaal niveau;

21. vraagt de lidstaten om de 
aanbevelingen van de Commissie op te 
volgen en het opbouwen van capaciteit te 
versterken, met behulp van de begrotingen 
voor technische bijstand, zodat lokale, 
regionale en maatschappelijke actoren 
kunnen deelnemen;

Or. en
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Amendement 96
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de lidstaten om de 
aanbevelingen van de Commissie op te 
volgen en het opbouwen van capaciteit te 
versterken, met behulp van de begrotingen 
voor technische bijstand, zodat lokale, 
regionale en maatschappelijke actoren 
kunnen deelnemen aan de aanpassing van 
de klimaatverandering en 
matigingsstrategieën op regionaal niveau;

21. vraagt de lidstaten om de 
aanbevelingen van de Commissie op te 
volgen en het opbouwen van capaciteit te 
versterken, met behulp van de begrotingen 
voor technische bijstand, zodat lokale, 
regionale en maatschappelijke actoren 
kunnen deelnemen aan het opstellen en 
uitvoeren van strategieën voor aanpassing 
aan en mitigatie van klimaatverandering 
op regionaal en nationaal niveau; 

Or. ro

Amendement 97
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vraagt de lidstaten om de 
aanbevelingen van de Commissie op te 
volgen en het opbouwen van capaciteit te 
versterken, met behulp van de begrotingen 
voor technische bijstand, zodat lokale, 
regionale en maatschappelijke actoren 
kunnen deelnemen aan de aanpassing van 
de klimaatverandering en 
matigingsstrategieën op regionaal niveau;

21. vraagt de lidstaten om de 
aanbevelingen van de Commissie op te 
volgen en het opbouwen van capaciteit te 
versterken, met behulp van de begrotingen 
voor technische bijstand, zodat lokale, 
regionale en maatschappelijke actoren 
kunnen deelnemen aan energiestrategieën
op lokaal en regionaal niveau;

Or. en

Amendement 98
Lena Kolarska-Bobińska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. erkent dat de overgang naar energie-
efficiënte technologieën nieuwe 
vaardigheden, milieubewuste
beroepsopleidingen en specifieke training 
in de bouw en andere sectoren vereist; 
stimuleert in dit opzicht de lidstaten om 
door te gaan met het aanwenden van 
fondsen voor het bieden van technische 
bijstand op alle niveaus (zoals via de 
ELENA-faciliteit); vraagt de lidstaten 
verder om gebruik te maken van de 
structuurfondsen om werknemers om en bij 
te scholen voor nieuwe opkomende banen 
in de koolstofarme economie;

22. erkent dat de overgang naar energie-
efficiënte technologieën nieuwe 
vaardigheden, beroepsopleidingen en 
specifieke training in de bouw en andere 
sectoren vereist; stimuleert in dit opzicht 
de lidstaten om door te gaan met het 
aanwenden van fondsen voor het bieden 
van technische bijstand op alle niveaus 
(zoals via de ELENA-faciliteit); vraagt de 
lidstaten verder om gebruik te maken van 
de structuurfondsen om werknemers om en 
bij te scholen voor nieuwe opkomende 
banen in de emissiearme economie;

Or. en

Amendement 99
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. erkent dat de overgang naar energie-
efficiënte technologieën nieuwe 
vaardigheden, milieubewuste 
beroepsopleidingen en specifieke training 
in de bouw en andere sectoren vereist; 
stimuleert in dit opzicht de lidstaten om 
door te gaan met het aanwenden van 
fondsen voor het bieden van technische 
bijstand op alle niveaus (zoals via de 
ELENA-faciliteit); vraagt de lidstaten 
verder om gebruik te maken van de 
structuurfondsen om werknemers om en 
bij te scholen voor nieuwe opkomende 
banen in de koolstofarme economie;

22. erkent dat de overgang naar energie-
efficiënte technologieën nieuwe 
vaardigheden, milieubewuste 
beroepsopleidingen en specifieke training 
in de bouw en andere sectoren vereist; 
stimuleert in dit opzicht de lidstaten om 
door te gaan met het aanwenden van 
fondsen voor het bieden van technische 
bijstand op alle niveaus (zoals via de 
ELENA-faciliteit);

Or. nl
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Amendement 100
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. erkent dat de overgang naar energie-
efficiënte technologieën nieuwe 
vaardigheden, milieubewuste 
beroepsopleidingen en specifieke training 
in de bouw en andere sectoren vereist; 
stimuleert in dit opzicht de lidstaten om 
door te gaan met het aanwenden van 
fondsen voor het bieden van technische 
bijstand op alle niveaus (zoals via de 
ELENA-faciliteit); vraagt de lidstaten 
verder om gebruik te maken van de 
structuurfondsen om werknemers om en 
bij te scholen voor nieuwe opkomende 
banen in de koolstofarme economie;

22. erkent dat de overgang naar energie-
efficiënte technologieën nieuwe 
vaardigheden, milieubewuste 
beroepsopleidingen en specifieke training 
in de bouw en andere sectoren vereist; 
stimuleert in dit opzicht de lidstaten om 
door te gaan met het aanwenden van 
fondsen voor het bieden van technische 
bijstand op alle niveaus (zoals via de 
ELENA-faciliteit); vraagt de lidstaten 
verder om gebruik te maken van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen om werknemers om 
en bij te scholen voor nieuwe opkomende 
banen in de koolstofarme economie;

Or. en

Amendement 101
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. erkent dat de overgang naar energie-
efficiënte technologieën nieuwe 
vaardigheden, milieubewuste 
beroepsopleidingen en specifieke training 
in de bouw en andere sectoren vereist; 
stimuleert in dit opzicht de lidstaten om 
door te gaan met het aanwenden van 
fondsen voor het bieden van technische 
bijstand op alle niveaus (zoals via de 
ELENA-faciliteit); vraagt de lidstaten 

22. erkent dat de overgang naar energie-
efficiënte technologieën nieuwe 
vaardigheden, milieubewuste 
beroepsopleidingen en specifieke training 
in de bouw en andere sectoren vereist; 
stimuleert in dit opzicht de lidstaten om 
door te gaan met het aanwenden van 
fondsen voor het bieden van technische 
bijstand op alle niveaus (zoals via de 
ELENA-faciliteit); vraagt de lidstaten 
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verder om gebruik te maken van de 
structuurfondsen om werknemers om en bij 
te scholen voor nieuwe opkomende banen 
in de koolstofarme economie;

verder om gebruik te maken van de 
structuurfondsen om werknemers om en bij 
te scholen voor nieuwe opkomende banen 
in de koolstofarme economie; en om elk 
tekort aan gekwalificeerd personeel in 
deze sector te voorkomen; 

Or. ro

Amendement 102
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. stimuleert verdere administratieve 
bijstand voor lokale en regionale 
overheden voor de groepering van kleine 
en middelgrote energie-
efficiëntieprojecten die normaal onder de 
minimale financieringsgrenzen voor 
toegang tot de programma's ELENA, 
JESSICA en Intelligente energie zouden 
blijven; vestigt de aandacht van de 
lidstaten en de Commissie op het feit dat 
kleine en middelgrote steden en 
plattelandsgemeenschappen vaak niet de 
administratieve capaciteit hebben die 
nodig is om nieuwe financiële 
instrumenten volledig te benutten; 

Or. en

Amendement 103
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat een combinatie van 23. benadrukt dat een combinatie van 
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subsidies en financiële instrumenten als 
succesvolle en innovatieve benadering kan 
fungeren voor het loskrijgen van 
particuliere financiering, het creëren van 
nieuwe modellen van publiek-private 
samenwerking en het uitbreiden van 
innovatie;

subsidies en financiële instrumenten als 
succesvolle en innovatieve benadering kan 
fungeren voor het loskrijgen van 
particuliere financiering, het creëren van 
nieuwe modellen van publiek-private 
samenwerking en het uitbreiden van 
innovatie; benadrukt de noodzaak om 
particuliere investeringen in energie-
efficiëntie aan te trekken uit zowel de EU 
als derde landen;

Or. ro

Amendement 104
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat er financiering dient 
te worden verstrekt met condities en 
financiële voorwaarden die gericht zijn op 
de behoefte op de lange termijn aan de 
holistische en doeltreffende transformatie 
van de aangelegde infrastructuur en 
gebouwen in Europa; 

Or. en

Amendement 105
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt het belang van het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten als een manier om 
investeringen in energie-efficiëntie in 
particuliere huisvesting optimaal effect te 
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laten sorteren, met name wat betreft het 
gebruik van financiële instrumenten bij 
huisvesting om het doel van energie-
efficiëntie te combineren met de sociale 
dimensie;

Or. en

Amendement 106
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat pogingen om 
financiering te verkrijgen voor 
investeringen in energie-
efficiëntieprojecten vaak worden gehinderd 
door markt-, regelgevings- en 
vertrouwensbelemmeringen, zoals hoge 
voorafgaande kosten voor investeerders en 
problemen met het voorspellen van de 
exacte potentiële energiebesparing;

24. wijst erop dat pogingen om 
financiering te verkrijgen voor 
investeringen in energie-
efficiëntieprojecten vaak worden gehinderd 
door markt-, regelgevings- en 
vertrouwensbelemmeringen, zoals hoge 
voorafgaande kosten voor investeerders en 
problemen met het voorspellen van de 
exacte potentiële energiebesparing; dringt 
er bij de lidstaten op aan om passende 
manieren te vinden om investeringen in 
energie-efficiëntie in huishoudens te 
bevorderen; 

Or. ro

Amendement 107
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt bezorgd dat de huidige 
economische en financiële crisis, en de 
zeer strenge maatregelen die in de hele 
EU zijn genomen, het voor lidstaten steeds 

25. benadrukt bezorgd dat de huidige 
economische en financiële crisis het voor 
lidstaten steeds moeilijker maakt om de 
financiering te vinden die nodig is om de 



PE513.322v01-00 56/79 AM\939872NL.doc

NL

moeilijker hebben gemaakt maken om de 
financiering te vinden die nodig is om de 
cohesiebeleidsprogramma's gerelateerd aan 
energie-efficiëntie mede te financieren; 
vindt het in dit opzicht van essentieel 
belang dat er nieuwe, innovatieve manieren 
worden gevonden om energie-
efficiëntieprojecten te financieren;

cohesiebeleidsprogramma's gerelateerd aan 
energie-efficiëntie mede te financieren; 
vindt het in dit opzicht van essentieel 
belang dat er nieuwe, innovatieve manieren 
worden gevonden om energie-
efficiëntieprojecten te financieren;

Or. en

Amendement 108
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt bezorgd dat de huidige 
economische en financiële crisis, en de 
zeer strenge maatregelen die in de hele EU 
zijn genomen, het voor lidstaten steeds 
moeilijker hebben gemaakt maken om de 
financiering te vinden die nodig is om de 
cohesiebeleidsprogramma's gerelateerd aan 
energie-efficiëntie mede te financieren; 
vindt het in dit opzicht van essentieel 
belang dat er nieuwe, innovatieve manieren 
worden gevonden om energie-
efficiëntieprojecten te financieren;

25. benadrukt bezorgd dat de huidige 
economische en financiële crisis, en de 
zeer strenge maatregelen die in de hele EU 
zijn genomen, het voor lidstaten steeds 
moeilijker hebben gemaakt om de 
financiering te vinden die nodig is om de 
cohesiebeleidsprogramma's gerelateerd aan 
energie-efficiëntie mede te financieren; 
vindt het in dit opzicht van essentieel 
belang dat er nieuwe, innovatieve manieren 
worden gevonden om energie-
efficiëntieprojecten te financieren, ook 
vanuit de privésector;

Or. de

Amendement 109
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt bezorgd dat de huidige 25. benadrukt dat de huidige economische 
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economische en financiële crisis, en de 
zeer strenge maatregelen die in de hele EU 
zijn genomen, het voor lidstaten steeds 
moeilijker hebben gemaakt maken om de 
financiering te vinden die nodig is om de 
cohesiebeleidsprogramma's gerelateerd aan 
energie-efficiëntie mede te financieren; 
vindt het in dit opzicht van essentieel 
belang dat er nieuwe, innovatieve 
manieren worden gevonden om energie-
efficiëntieprojecten te financieren;

en financiële crisis, en de zeer strenge 
maatregelen die in de hele EU zijn 
genomen, het voor lidstaten steeds 
moeilijker hebben gemaakt maken om de 
financiering te vinden die nodig is om de 
cohesiebeleidsprogramma's gerelateerd aan 
energie-efficiëntie mede te financieren;

Or. nl

Amendement 110
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt bezorgd dat de huidige 
economische en financiële crisis, en de 
zeer strenge maatregelen die in de hele EU 
zijn genomen, het voor lidstaten steeds 
moeilijker hebben gemaakt maken om de 
financiering te vinden die nodig is om de 
cohesiebeleidsprogramma's gerelateerd aan 
energie-efficiëntie mede te financieren; 
vindt het in dit opzicht van essentieel 
belang dat er nieuwe, innovatieve manieren 
worden gevonden om energie-
efficiëntieprojecten te financieren;

25. benadrukt bezorgd dat de huidige 
economische en financiële crisis, en de 
zeer strenge maatregelen die in de hele EU 
zijn genomen, het voor lidstaten steeds 
moeilijker maken om de financiering te 
vinden die nodig is om de 
cohesiebeleidsprogramma's gerelateerd aan 
energie-efficiëntie mede te financieren; 
vindt het in dit opzicht van essentieel 
belang dat er nieuwe, innovatieve manieren 
worden ontwikkeld om energie-
efficiëntieprojecten te financieren; verzoekt 
de lidstaten de bestaande belemmeringen 
voor de toegang tot financiering weg te 
nemen en binnen het cohesiebeleid 
nieuwe, gerichte financiële instrumenten 
te creëren, zoals microkredieten, en de 
mogelijkheid te bieden deze te combineren 
met andere begrotingslijnen krachtens het 
programma Intelligente energie voor 
Europa, zodat de investeringen in 
energie-efficiëntie een optimaal effect 
sorteren;
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Or. en

Amendement 111
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. erkent de steun van de Commissie voor 
de uitgebreide rol van nieuwe en 
innovatieve financiële instrumenten in de 
komende programmeringsperiode 2014-
2020; benadrukt dat het ontbreken van een 
tijdige levering en wettelijke duidelijkheid 
een wezenlijk probleem vormt voor de 
lidstaten, evenals voor andere 
belanghebbenden die zijn opgenomen in 
het beheer van dergelijke instrumenten; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
onverwijld voorstellen te doen voor kant-
en-klare financiële instrumenten die 
beschikbaar moeten zijn om de energie-
efficiëntiemaatregelen te ondersteunen;

26. erkent de steun van de Commissie voor 
de uitgebreide rol van nieuwe en 
innovatieve financiële instrumenten in de 
komende programmeringsperiode 2014-
2020; benadrukt dat het ontbreken van een 
tijdige levering en wettelijke duidelijkheid 
een wezenlijk probleem vormt voor de 
lidstaten, evenals voor andere 
belanghebbenden die zijn opgenomen in 
het beheer van dergelijke instrumenten;

Or. nl

Amendement 112
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. erkent de steun van de Commissie voor 
de uitgebreide rol van nieuwe en 
innovatieve financiële instrumenten in de 
komende programmeringsperiode 2014-
2020; benadrukt dat het ontbreken van een 
tijdige levering en wettelijke duidelijkheid 
een wezenlijk probleem vormt voor de 
lidstaten, evenals voor andere 

26. erkent de steun van de Commissie voor 
de uitgebreide rol van nieuwe en 
innovatieve financiële instrumenten in de 
programmeringsperiode 2014-2020; 
benadrukt dat het ontbreken van een tijdige 
levering en wettelijke duidelijkheid een 
wezenlijk probleem vormt voor de 
lidstaten, evenals voor andere 
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belanghebbenden die zijn opgenomen in 
het beheer van dergelijke instrumenten; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
onverwijld voorstellen te doen voor kant-
en-klare financiële instrumenten die 
beschikbaar moeten zijn om de energie-
efficiëntiemaatregelen te ondersteunen;

belanghebbenden die zijn opgenomen in
het beheer van dergelijke instrumenten; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
onverwijld voorstellen te doen voor kant-
en-klare financiële instrumenten die 
beschikbaar moeten zijn om de energie-
efficiëntiemaatregelen te ondersteunen;

Or. en

Amendement 113
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de lidstaten beste 
praktijken te delen wat betreft de 
ontwikkeling van nationale fondsen voor 
energie-efficiëntie waarbij Europese 
structuur- en investeringsfondsen kunnen 
worden gebruikt als kapitaalstortingen, of 
vergelijkbaar, en op één lijn kunnen 
worden gebracht met aanvullende 
financieringsbronnen uit de particuliere 
sector;

Or. en

Amendement 114
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. vraagt de Commissie om de gerichte 
financiële steun van de Europese 
investeringsbank (EIB) en de Europese 
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
(EBWO) voor energie-efficiëntieprojecten 

27. vraagt de Commissie om de gerichte 
financiële steun van de Europese 
investeringsbank (EIB), de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
(EBWO), de Ontwikkelingsbank van de 



PE513.322v01-00 60/79 AM\939872NL.doc

NL

verder te verbeteren; vraagt de EIB, de 
Ontwikkelingsbank van de Raad van 
Europa en de EBWO om een gezamenlijke 
werkgroep te vormen teneinde 
alternatieven voor nieuwe financiële 
instrumenten te bestuderen, die aan 
lidstaten beschikbaar kunnen worden 
gesteld, samen met of via hun nationale 
fondsen voor energie-efficiëntie om extra 
investeringen uit de particuliere sector te 
stimuleren;

Raad van Europa en het Europees Fonds 
voor energie-efficiëntie (EEEF) voor 
energie-efficiëntieprojecten verder te 
verbeteren; vraagt de EIB, de 
Ontwikkelingsbank van de Raad van 
Europa en de EBWO om een gezamenlijke 
werkgroep te vormen teneinde 
alternatieven voor nieuwe financiële 
instrumenten te bestuderen, die aan 
lidstaten beschikbaar kunnen worden 
gesteld, samen met of via hun nationale 
fondsen voor energie-efficiëntie om extra 
investeringen uit de particuliere sector te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 115
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. benadrukt dat de toewijzing van 
middelen gestoeld moet zijn op de 
beginselen van evenredigheid, 
kostenefficiëntie en economische 
doeltreffendheid, en dat deze niet tot 
grotere administratieve lasten mag leiden;

Or. en

Amendement 116
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Kopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Klimaatrealiteit Klimaat- en concurrentierealiteit en 
energieprijzen
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Or. en

Amendement 117
Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Kopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Klimaatrealiteit Klimatologische en geografische 
omstandigheden

Or. fr

Amendement 118
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt het belang om maatregelen 
en vereisten op het gebied van energie-
efficiëntie aan te passen aan de 
klimaatrealiteit in verschillende lidstaten 
en regio's; vraagt de Commissie om dit 
zorgvuldig te overwegen bij het vaststellen 
van prestatie-indicatoren;

28. benadrukt het belang om regelmatig te 
beoordelen of maatregelen en vereisten op 
het gebied van energie-efficiëntie nog 
steeds toereikend zijn in verband met de 
klimaatrealiteit, de invloed van het 
concurrentievermogen op de industrie en 
kmo's en de gevolgen voor de 
energieprijzen in verschillende lidstaten en 
regio's; vraagt de Commissie om dit
zorgvuldig te overwegen bij het vaststellen 
van prestatie-indicatoren;

Or. en

Amendement 119
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt het belang om maatregelen 
en vereisten op het gebied van energie-
efficiëntie aan te passen aan de 
klimaatrealiteit in verschillende lidstaten 
en regio's vraagt de Commissie om dit
zorgvuldig te overwegen bij het vaststellen 
van prestatie-indicatoren;

28. benadrukt het belang om maatregelen 
en vereisten op het gebied van energie-
efficiëntie ten aanzien van de 
klimaatrealiteit evenals de 
concurrentievoorwaarden voor de 
industrie en de kmo's en de ontwikkeling 
van de energieprijzen in verschillende 
lidstaten en regio's regelmatig te 
controleren; vraagt de Commissie om dit 
zorgvuldig te overwegen bij het vaststellen 
van prestatie-indicatoren;

Or. de

Amendement 120
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt het belang om maatregelen 
en vereisten op het gebied van energie-
efficiëntie aan te passen aan de
klimaatrealiteit in verschillende lidstaten 
en regio's; vraagt de Commissie om dit 
zorgvuldig te overwegen bij het vaststellen 
van prestatie-indicatoren;

28. benadrukt dat klimaatrealiteit een 
ongelooflijk vage term is bedacht door 
klimaatgekkies;

Or. nl

Amendement 121
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt het belang om 
maatregelen en vereisten op het gebied 
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van energie-efficiëntie aan te passen aan 
de klimaatrealiteit in verschillende 
lidstaten en regio's; vraagt de Commissie 
om dit zorgvuldig te overwegen bij het 
vaststellen van prestatie-indicatoren;

Or. nl

Amendement 122
Maurice Ponga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt eveneens het belang om 
rekening te houden met de geografische 
bijzonderheden van ultraperifere regio's 
wat betreft energie-efficiëntie om hun 
natuurlijke troeven in verband met hun 
insulaire positie (geothermie, zonne-, 
wind- en zee-energie) beter te benutten;

Or. fr

Amendement 123
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. ondersteunt de voortgang van het 
MARIE-programma bij het vaststellen van 
een strategie voor het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de bouwsector in 
landen aan de Middellandse Zee; vraagt in 
dit opzicht aan de lidstaten in het 
Middellandse-Zeegebied om hun beste 
praktijken te delen om zo tot een 
kostenoptimaal model voor Zuid-Europa te 
komen;

29. ondersteunt de voortgang van het 
MARIE-programma bij het vaststellen van 
een strategie voor het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de bouwsector in 
landen aan de Middellandse Zee; vraagt in 
dit opzicht aan de lidstaten in het 
Middellandse Zeegebied om hun beste 
praktijken te delen om zo tot een 
kostenoptimaal model voor Zuid-Europa te 
komen; roept op tot het invoeren van 
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vergelijkbare programma's in andere 
Europese regio's, met name in Midden-
Europa;

Or. en

Amendement 124
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. ondersteunt de voortgang van het 
MARIE-programma bij het vaststellen van 
een strategie voor het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de bouwsector in 
landen aan de Middellandse Zee; vraagt in 
dit opzicht aan de lidstaten in het 
Middellandse-Zeegebied om hun beste 
praktijken te delen om zo tot een 
kostenoptimaal model voor Zuid-Europa te 
komen;

29. ondersteunt de voortgang van het 
MARIE-programma bij het vaststellen van 
een strategie voor het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in de bouwsector in 
landen aan de Middellandse Zee; vraagt in 
dit opzicht aan de lidstaten in het 
Middellandse Zeegebied om hun beste 
praktijken te delen om zo tot een 
kostenoptimaal model voor Zuid-Europa te 
komen; is van mening dat een 
vergelijkbaar programma voor 
ultraperifere regio's kan worden 
uitgevoerd, met name in de tropische 
dimensie waardoor de meeste van hen
maar niet allemaal gekenmerkt worden;

Or. fr

Amendement 125
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. vraagt de lidstaten om harde doelen 
stellen om ervoor te zorgen dat openbare 
gebouwen, koopwoningen en sociale 
woningen aan de hoogste Europese 

30. vraagt de lidstaten om harde doelen 
stellen om ervoor te zorgen dat openbare 
gebouwen aan de hoogste energie-
efficiëntienormen voldoen zoals bepaald in 
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energie-efficiëntienormen voldoen, en om 
daarvoor een systeem van periodieke 
energiecertificering in te voeren;

Richtlijn 2010/31/EU, en om daarvoor een 
systeem van periodieke energiecertificering 
in te voeren;

Or. en

Amendement 126
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf30

Ontwerpresolutie Amendement

30. vraagt de lidstaten om harde doelen 
stellen om ervoor te zorgen dat openbare 
gebouwen, koopwoningen en sociale 
woningen aan de hoogste Europese 
energie-efficiëntienormen voldoen, en om 
daarvoor een systeem van periodieke 
energiecertificering in te voeren;

30. vraagt de lidstaten om harde doelen te
stellen om ervoor te zorgen dat openbare 
gebouwen aan de Europese energie-
efficiëntienormen voldoen, en om daarvoor 
een systeem van periodieke 
energiecertificering in te voeren;

Or. de

Amendement 127
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. vraagt de lidstaten om harde doelen 
stellen om ervoor te zorgen dat openbare 
gebouwen, koopwoningen en sociale 
woningen aan de hoogste Europese 
energie-efficiëntienormen voldoen, en om 
daarvoor een systeem van periodieke 
energiecertificering in te voeren;

30. vraagt de lidstaten om vage doelen te
stellen om ervoor te zorgen dat openbare 
gebouwen, koopwoningen en sociale 
woningen aan de hoogste Europese 
energie-efficiëntienormen voldoen, en om 
daarvoor een systeem van periodieke 
energiecertificering in te voeren;

Or. nl

Amendement 128
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. vraagt de lidstaten om harde doelen 
stellen om ervoor te zorgen dat openbare 
gebouwen, koopwoningen en sociale 
woningen aan de hoogste Europese 
energie-efficiëntienormen voldoen, en om 
daarvoor een systeem van periodieke 
energiecertificering in te voeren;

30. vraagt de lidstaten om harde doelen 
stellen om ervoor te zorgen dat openbare 
gebouwen en gebouwen voor andere 
doeleinden, waaronder koopwoningen en 
sociale woningen, aan de hoogste Europese 
energie-efficiëntienormen voldoen, en om 
daarvoor een systeem van periodieke 
energiecertificering in te voeren;

Or. ro

Amendement 129
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. merkt bezorgd op dat de 
streefdoelen voor energie-efficiëntie 
overeenkomstig de richtlijn betreffende 
energie-efficiëntie nog niet voor alle 
lidstaten zijn vastgesteld en/of berekend; 
benadrukt dat er voor elke lidstaat 
duidelijke streefdoelen moeten worden 
bepaald om de EU2020-doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 130
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. vraagt de Commissie om een 
verduidelijking van de algemene 
indicatoren voor energie-efficiëntie die 
door de lidstaten moeten worden toegepast 
en gebruikt in de komende 
programmeringsperiode 2014-2020;

31. vraagt de Commissie om een 
verduidelijking van de algemene 
indicatoren voor energie-efficiëntie in het 
cohesiebeleid die door de lidstaten moeten 
worden toegepast en gebruikt in de 
komende programmeringsperiode 2014-
2020;

Or. en

Amendement 131
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. vraagt de Commissie om een 
verduidelijking van de algemene 
indicatoren voor energie-efficiëntie die 
door de lidstaten moeten worden toegepast 
en gebruikt in de komende
programmeringsperiode 2014-2020;

31. vraagt de Commissie om een 
verduidelijking van de algemene 
indicatoren voor energie-efficiëntie die 
door de lidstaten moeten worden toegepast 
en gebruikt in de programmeringsperiode 
2014-2020;

Or. en

Amendement 132
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. vraagt de Commissie naar behoren 
rekening te houden met de economische, 
geografische en sociale situatie bij het 
voor elke lidstaat of regio vaststellen van 
de investeringskosten in verband met het 
verwezenlijken van een besparing van één 
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kWh;

Or. lt

Amendement 133
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. vraagt de Commissie om onverwijld
beoordelingsrichtsnoeren voor energie-
efficiëntieprojecten te ontwikkelen die als 
basis zouden kunnen dienen voor het 
opzetten van mechanismen voor 
projectevaluatie, -toezicht en -verificatie;

32. vraagt de Commissie om in overleg 
met de lidstaten beoordelingsrichtsnoeren 
voor energie-efficiëntieprojecten te 
ontwikkelen die als basis zouden kunnen 
dienen voor het opzetten van mechanismen 
voor projectevaluatie, -toezicht en -
verificatie;

Or. en

Amendement 134
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. vraagt de Commissie om onverwijld 
beoordelingsrichtsnoeren voor energie-
efficiëntieprojecten te ontwikkelen die als 
basis zouden kunnen dienen voor het 
opzetten van mechanismen voor 
projectevaluatie, -toezicht en -verificatie;

32. vraagt de Commissie om onverwijld 
beoordelingsrichtsnoeren voor energie-
efficiëntieprojecten te ontwikkelen die als 
basis zouden kunnen dienen voor het 
opzetten van mechanismen voor 
projectevaluatie, -toezicht en -verificatie en 
om een beeld te geven van de 
kosteneffectiviteit;

Or. lt

Amendement 135
Lena Kolarska-Bobińska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. vraagt de lidstaten om 
resultaatindicatoren en
projectselectiecriteria voor energie-
efficiëntie toe te passen die de 
daadwerkelijke potentiële 
energiebesparingen meten;

33. vraagt de lidstaten om 
resultaatindicatoren toe te passen, alsook
transparante projectselectiecriteria en 
standaard investeringskosten per eenheid 
te besparen energie, met een maximaal 
aanvaardbare enkelvoudige 
terugverdientijd voor energie-
efficiëntieprojecten;

Or. en

Amendement 136
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. neemt notitie van het meest recente 
verslag van de Europese Rekenkamer over 
de kosteneffectiviteit van 
cohesiebeleidsinvesteringen in energie-
efficiëntie; benadrukt de aanbeveling van 
de Rekenkamer voor het gebruik van 
transparante en strengere selectiecriteria 
voor projecten op zowel EU- als 
lidstaatniveau; is het eens met de 
bevinding van de Rekenkamer dat de 
beoordelingscriteria die worden gebruikt 
om een investeringsbesluit te nemen, 
duidelijker en nauwkeuriger moeten zijn 
met betrekking tot de manier waarop 
energie-efficiëntieaspecten moeten worden 
meegewogen;

34. neemt notitie van het meest recente 
verslag van de Europese Rekenkamer over 
de kosteneffectiviteit van 
cohesiebeleidsinvesteringen in energie-
efficiëntie; benadrukt de aanbeveling van 
de Rekenkamer voor het gebruik van 
transparante en strengere selectiecriteria 
voor projecten op zowel EU- als 
lidstaatniveau; merkt overeenkomstig de 
bevinding van de Rekenkamer op dat de 
beoordelingscriteria die worden gebruikt 
om een investeringsbesluit te nemen, 
duidelijker en nauwkeuriger moeten zijn 
met betrekking tot de manier waarop 
energie-efficiëntieaspecten moeten worden 
meegewogen;

Or. en
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Amendement 137
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. neemt notitie van het meest recente 
verslag van de Europese Rekenkamer over 
de kosteneffectiviteit van 
cohesiebeleidsinvesteringen in energie-
efficiëntie; benadrukt de aanbeveling van 
de Rekenkamer voor het gebruik van 
transparante en strengere selectiecriteria 
voor projecten op zowel EU- als 
lidstaatniveau; is het eens met de bevinding 
van de Rekenkamer dat de 
beoordelingscriteria die worden gebruikt 
om een investeringsbesluit te nemen, 
duidelijker en nauwkeuriger moeten zijn 
met betrekking tot de manier waarop 
energie-efficiëntieaspecten moeten worden 
meegewogen;

34. neemt notitie van het meest recente 
verslag van de Europese Rekenkamer over 
de kosteneffectiviteit van 
cohesiebeleidsinvesteringen in energie-
efficiëntie; benadrukt de aanbeveling van 
de Rekenkamer voor het gebruik van 
transparante en strengere selectiecriteria 
voor projecten op zowel EU- als 
lidstaatniveau; is het eens met de bevinding 
van de Rekenkamer dat de 
beoordelingscriteria die worden gebruikt 
om een investeringsbesluit te nemen, 
duidelijker en nauwkeuriger moeten zijn 
met betrekking tot de manier waarop 
energie-efficiëntieaspecten moeten worden 
meegewogen teneinde te voorkomen dat er 
wordt geïnvesteerd in algemene 
modernisering in plaats van in gerichte 
energie-efficiëntiemaatregelen;

Or. en

Amendement 138
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. merkt echter op dat de beoordeling van 
de Rekenkamer vrij strikt is met betrekking 
tot een proef- en terugbetalingsperiode; 
benadrukt dat het cohesiebeleid een 
geïntegreerd beleid is en dat er dus een 
allesomvattende aanpak, op basis van een 
kostenanalyse van de levenscyclus, nodig 
is bij het uitvoeren van 

35. merkt echter op dat de beoordeling van 
de Rekenkamer vrij strikt is met betrekking 
tot een steekproefomvang van vier 
operationele programma's in drie 
lidstaten, de terugbetalingsperiode en de 
data van de projecten, wat de extrapolatie 
naar het beleid als geheel moeilijk maakt; 
benadrukt dat het energie-efficiëntiebeleid 
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projectbeoordelingen; zich de afgelopen jaren sinds de evaluatie 
van de programma's sterk heeft 
ontwikkeld; benadrukt dat het 
cohesiebeleid een geïntegreerd beleid is en 
dat er dus een allesomvattende aanpak, op 
basis van een kostenanalyse van de 
levenscyclus, nodig is bij het uitvoeren van 
projectbeoordelingen;

Or. en

Amendement 139
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. neemt nota van het antwoord van 
de Commissie op de bevindingen van de 
Rekenkamer, met name van de conclusie 
dat er mogelijkerwijs sprake is van een 
belangenconflict tussen de resultaten van 
een benadering die stoelt op een 
"behoeftebeoordeling" en een die stoelt 
op een "kostenefficiëntiebeoordeling", en 
dat een behoeftebeoordeling 
mogelijkerwijs tot een verschillende 
prioriteitsstelling leidt, dat het belangrijk 
is ten aanzien van investeringen in 
openbare gebouwen een geïntegreerde 
benadering te volgen en dat grondige 
renovaties mogelijkerwijs langere 
terugverdientijd hebben;

Or. en

Amendement 140
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36
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Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst er op dat energieverbruik in 
gebouwen het grootste aandeel (40%) 
vormt van het totale eindenergieverbruik in 
de EU; vindt het jammer dat de meeste 
lidstaten tekortschieten wat betreft het 
volledig gebruikmaken van het 
energiebesparingspotentieel in gebouwen; 
vraagt de Commissie om manieren te 
vinden die waarborgen dat het grootste 
potentieel om energie te besparen niet 
onbenut blijft;

36. wijst erop dat energieverbruik in 
gebouwen het grootste aandeel (40%) 
vormt van het totale eindenergieverbruik in 
de EU in 2010, waarvan 26,7% 
huishoudelijk verbruik betrof; vindt het 
jammer dat de meeste lidstaten 
tekortschieten wat betreft het volledig 
gebruikmaken van het 
energiebesparingspotentieel in gebouwen; 
vraagt de Commissie manieren te vinden 
om te stimuleren dat het grootste 
potentieel om energie te besparen niet 
onbenut blijft;

Or. en

Amendement 141
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst er op dat energieverbruik in 
gebouwen het grootste aandeel (40%) 
vormt van het totale eindenergieverbruik in 
de EU; vindt het jammer dat de meeste 
lidstaten tekortschieten wat betreft het 
volledig gebruikmaken van het 
energiebesparingspotentieel in gebouwen; 
vraagt de Commissie om manieren te
vinden die waarborgen dat het grootste 
potentieel om energie te besparen niet 
onbenut blijft;

36. wijst er op dat energieverbruik in 
gebouwen het grootste aandeel (40%) 
vormt van het totale eindenergieverbruik in 
de EU; vindt het jammer dat de meeste 
lidstaten tekortschieten wat betreft het 
volledig gebruikmaken van het 
energiebesparingspotentieel in gebouwen; 
vraagt de Europese Commissie om een 
voorstel in te dienen tot invoering van 
duidelijke en bindende doelstellingen voor 
het energieverbruik van gebouwen in de 
lidstaten van de Unie;

Or. fr
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Amendement 142
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst er op dat energieverbruik in 
gebouwen het grootste aandeel (40%) 
vormt van het totale eindenergieverbruik in 
de EU; vindt het jammer dat de meeste 
lidstaten tekortschieten wat betreft het 
volledig gebruikmaken van het 
energiebesparingspotentieel in gebouwen; 
vraagt de Commissie om manieren te 
vinden die waarborgen dat het grootste 
potentieel om energie te besparen niet 
onbenut blijft;

36. wijst erop dat energieverbruik in 
gebouwen het grootste aandeel (40%) 
vormt van het totale eindenergieverbruik in 
de EU en goed is voor 36% van de CO2-
uitstoot van de Unie; vindt het jammer dat 
de meeste lidstaten tekortschieten wat 
betreft het volledig gebruikmaken van het 
energiebesparingspotentieel in gebouwen; 
vraagt de Commissie om manieren te 
vinden die waarborgen dat het grootste 
potentieel om energie te besparen niet 
onbenut blijft;

Or. en

Amendement 143
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. herinnert eraan dat gebouwen een 
natuurlijke renovatiecyclus van 40 jaar 
hebben en dat de energiebesparende 
technologieën in deze sector goed 
ontwikkeld zijn, waardoor de meeste 
belemmeringen voor de volledige 
benutting van het 
energiebesparingspotentieel van niet-
technische aard zijn; wijst erop dat mede 
door de aard van renovatieprojecten ten 
behoeve van energie-efficiëntie, die vaak 
minder zichtbaar en kleiner zijn en 
moeilijker samengevoegd kunnen worden, 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen een cruciale rol 
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spelen bij het verstrekken van de middelen 
die nodig zijn om deze belemmeringen op 
te heffen;

Or. en

Amendement 144
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. merkt op dat het 
energiebesparingspotentieel, dat 
grotendeels afhankelijk is van de staat van 
de bestaande gebouwenvoorraad, niet 
gelijk verdeeld is over de lidstaten;

37. merkt op dat het 
energiebesparingspotentieel, dat 
grotendeels afhankelijk is van de staat van 
de bestaande gebouwenvoorraad, niet 
gelijk verdeeld is over de regio's;

Or. en

Amendement 145
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. merkt op dat het 
energiebesparingspotentieel, dat 
grotendeels afhankelijk is van de staat van 
de bestaande gebouwenvoorraad, niet 
gelijk verdeeld is over de lidstaten;

37. merkt op dat het 
energiebesparingspotentieel, dat 
grotendeels afhankelijk is van de staat van
de bestaande gebouwenvoorraad, niet 
gelijk verdeeld is over de lidstaten; vraagt 
de lidstaten hun definitie van 
"fatsoenlijke huisvesting" te verfijnen om 
rekening te houden met energie-
efficiëntienormen;

Or. en
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Amendement 146
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. benadrukt dat overheidsinvestering in 
energie-efficiëntie in gebouwen met name 
nodig is in nieuwe lidstaten, waar er een 
aanzienlijk potentieel is om het 
energieverbruik te verlagen door 
kosteneffectieve maatregelen;

38. benadrukt dat overheidsinvestering in 
energie-efficiëntie in gebouwen met name 
nodig is in de minst ontwikkelde regio's en 
in lidstaten die voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komen, waar 
er een aanzienlijk potentieel is om het 
energieverbruik te verlagen door 
kosteneffectieve maatregelen;

Or. fr

Amendement 147
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. benadrukt het belang van energie-
efficiëntie bij sociale huisvesting; verzoekt 
de lidstaten energiebesparingen door de 
modernisering van de sociale woningen 
mogelijk te maken en zo energiearmoede 
te bestrijden; pleit voor prioritaire 
investeringen in energie-efficiëntie en in
het gebruik van hernieuwbare energie in 
sociale en betaalbare huisvesting; dringt 
er bij de lidstaten op aan om in de 
particuliere en de publieke sector op 
lokale energie-audits gebaseerde 
geïntegreerde maatregelen in te voeren, 
met name door gebruik te maken van een 
doeltreffende financiële hefboomwerking 
op de lange termijn om woningen in 
stedelijke en plattelandsgebieden energie-
efficiënter te maken, en er tegelijkertijd 
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voor te zorgen dat dit niet tot een 
significante stijging van de woonkosten 
voor huurders leidt nadat rekening is 
gehouden met de energiebesparingen; 
vraagt de Commissie zich in te zetten voor 
de coördinatie van deze inspanningen en 
de invoering van 
stimuleringsmechanismen te 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 148
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. merkt op dat in 
plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden de ideale omstandigheden 
aanwezig zijn voor de toepassing van 
efficiënte vormen van gedecentraliseerde 
opwekking van energie, waardoor 
energieverliezen door het transport van 
elektriciteit over lange afstanden worden 
verminderd;

Or. en

Amendement 149
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. vraagt de betreffende 
overheidsinstanties om de renovatie van 
gebouwen in hun eigendom te versnellen, 
met behulp van 

40. vraagt de betreffende 
overheidsinstanties om de renovatie van 
gebouwen in hun eigendom te versnellen
en daarnaast particuliere bedrijven te 
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cohesiebeleidsfinanciering om de 
benodigde hefboomwerking te bieden en 
exemplarisch te kunnen zijn;

stimuleren en te helpen om in energie-
efficiëntieprojecten te investeren;

Or. en

Amendement 150
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. verzoekt de lidstaten speciale 
aandacht te geven aan de moeilijkheden 
die zich voordoen bij het 
gemeenschappelijk eigendom van 
appartementsgebouwen voor meerdere 
gezinnen, die een moeilijk 
profiteursprobleem met zich meebrengen;

Or. en

Amendement 151
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. vraagt de Commissie om bewustzijn te 
creëren rond het reële potentieel van 
vergaande renovatie van de 
gebouwenvoorraad door lidstaten te 
ondersteunen bij het opstellen van hun 
renovatieroutekaarten; beveelt aan dat 
deze routekaarten parallel worden 
ontwikkeld met voorstellen voor 
operationele plannen, en dat ze gericht zijn 
op het opnemen van het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, en 
indicatieve mijlpalen bevatten om het 

41. vraagt de Commissie om bewustzijn te 
creëren rond het reële potentieel van
vergaande renovatie en gefaseerde 
vergaande renovatie van de 
gebouwenvoorraad door lidstaten te 
ondersteunen bij het opstellen van hun 
renovatiestrategieën; beveelt aan dat deze 
strategieën parallel worden ontwikkeld 
met voorstellen voor operationele plannen, 
en dat ze gericht zijn op het opnemen van 
het gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, en indicatieve mijlpalen 



PE513.322v01-00 78/79 AM\939872NL.doc

NL

vertrouwen in de bouwsector te vergroten; bevatten om het vertrouwen in de 
bouwsector te vergroten;

Or. en

Amendement 152
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. vraagt de Commissie om bewustzijn te 
creëren rond het reële potentieel van 
vergaande renovatie van de 
gebouwenvoorraad door lidstaten te 
ondersteunen bij het opstellen van hun 
renovatieroutekaarten; beveelt aan dat deze 
routekaarten parallel worden ontwikkeld 
met voorstellen voor operationele plannen, 
en dat ze gericht zijn op het opnemen van 
het gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten, en indicatieve mijlpalen 
bevatten om het vertrouwen in de 
bouwsector te vergroten;

41. vraagt de Commissie om bewustzijn te 
creëren rond het reële potentieel van 
vergaande renovatie van de 
gebouwenvoorraad door lidstaten en 
regio's te ondersteunen bij het opstellen 
van hun renovatieroutekaarten; beveelt aan 
dat deze routekaarten parallel worden 
ontwikkeld met voorstellen voor 
operationele plannen, en dat ze gericht zijn 
op het opnemen van het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, en 
indicatieve mijlpalen bevatten om het 
vertrouwen in de bouwsector te vergroten;

Or. en

Amendement 153
Patrice Tirolien

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. benadrukt echter de grote verliezen 
aan energie in andere economische 
sectoren, met name de mechanisering van 
machines, van gereedschapsmachines of 
van verbrandingsmotoren, die een nog 
veel te laag energierendement hebben; is 
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van mening dat projecten op het gebied 
van met name onderzoek en toegepast 
onderzoek ter verbetering van de energie-
efficiëntie van dit soort motoren 
gefinancierd moeten worden in het kader 
van het cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 154
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. en


