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Amendement 1
Adam Szejnfeld

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de EU ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moet 
optreden om de mondiale energie-
uitdagingen aan te pakken en haar 
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken;

1. herinnert eraan dat de Europese Unie
ook op het internationale toneel moet 
optreden om de uitdagingen bij de 
uitbouw van een Europese strategie voor 
energiezekerheid aan te pakken;

Or. pl

Amendement 2
Marine Le Pen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de EU ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moet
optreden om de mondiale
energieproblemen aan te pakken en haar 
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken;

1. herinnert eraan dat de EU ook een 
Europees samenwerkingskader 
inzake energievoorziening moet
onderzoeken om de Europese
energieproblemen aan te pakken, haar 
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken en de lidstaten de 
mogelijkheid te geven een 
doeltreffend en duurzaam nationaal 
industriebeleid te voeren;

Or. fr

Amendement 3
David Borrelli, Tiziana Beghin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de EU ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moet 
optreden om de mondiale 
energieproblemen aan te pakken en haar 
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken;

1. herinnert eraan dat de EU ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moet 
optreden om de mondiale 
energieproblemen aan te pakken, de 
concurrentiekracht van de economie te 
handhaven en haar energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken, in het bijzonder door 
opties te bestuderen waarbij de invoering 
van mechanismen voor energiekortingen 
voor huiseigenaren of 
grensaanpassingsmaatregelen aangaande 
koolstof in overweging worden genomen 
om een gelijk speelveld te creëren met 
EU-handelspartners en concurrenten die 
de milieunormen van de EU niet naleven;

Or. en

Amendement 4
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1 herinnert eraan dat de EU ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moet 
optreden om de mondiale 
energieproblemen aan te pakken en haar
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken;

1 herinnert eraan dat de EU-lidstaten op 
het internationale toneel moeten 
samenwerken om de mondiale 
energieproblemen aan te pakken en hun
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 5
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1 herinnert eraan dat de EU ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moet 
optreden om de mondiale 
energieproblemen aan te pakken en haar 
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken;

1 herinnert eraan dat de EU ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moet 
optreden om de mondiale 
energieproblemen aan te pakken en haar 
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken; merkt in dat opzicht op 
dat er momenteel dringend behoefte is 
aan betere en nauwere samenwerking en 
coördinatie tussen de EU-lidstaten op het 
gebied van energiezekerheid;

Or. en

Amendement 6
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1 herinnert eraan dat de EU ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moet 
optreden om de mondiale 
energieproblemen aan te pakken en haar 
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken;

1 herinnert eraan dat de EU ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moet 
optreden om de mondiale 
energieproblemen aan te pakken en haar 
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken; benadrukt dat matiging 
van de energievraag de meest 
doeltreffende manier is om de 
energieafhankelijkheid van het 
buitenland te beperken en 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.

Or. en
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Amendement 7
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1 herinnert eraan dat de EU ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moet 
optreden om de mondiale 
energieproblemen aan te pakken en haar 
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken;

1 herinnert eraan dat de EU ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moet 
optreden om de mondiale 
energieproblemen aan te pakken en haar 
energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
verwezenlijken door energiezekerheid 
waar mogelijk aan te pakken op het 
gebied van het internationale 
handelsbeleid;

Or. en

Amendement 8
Klaus Buchner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat een geleidelijke 
afschaffing van subsidies voor 
energiebronnen op basis van 
koolhydraten waarnaar wordt verwezen in 
artikel 2.1 van het protocol van Kyoto een 
welkome stap zou zijn in de richting van 
de opneming van energiehoofdstukken in 
toekomstige handelsovereenkomsten en 
als zodanig het vermogen van de 
Europese Unie om haar internationale 
aanvoer te diversifiëren zou bevorderen;

Or. en
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Amendement 9
Klaus Buchner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is sterk van mening dat een 
Europees langetermijnenergiebeleid 
gebaseerd zou moeten zijn op 
doeltreffendheid, onderlinge samenhang 
en hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 10
Marine Le Pen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de lidstaten het 
belangrijkste functionele niveau vormen 
voor het waarborgen van hun eigen
energiezekerheid om zo te komen tot 
energiezekerheid in de gehele Unie; is 
bijgevolg van mening dat de EU het 
nationale energiebeleid van elke lidstaat 
moet steunen door, met inachtneming van 
het subsidiariteitsbeginsel, de 
samenwerking op dit gebied te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 11
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 2



PE549.391v02-00 8/46 AM\1056925NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er nogmaals op dat energie een 
basisbehoefte van de mens is; onderstreept 
daarom dat de energiezekerheidsstrategie 
van de EU voor iedereen betaalbare
toegang tot energie moet garanderen en de
publieke controle en regelgeving moet
versterken;

2. wijst er nogmaals op dat energie
essentieel is voor de economische activiteit
van de mens en voor het industriële 
concurrentievermogen; onderstreept 
daarom dat de energiezekerheidsstrategie 
van de EU voor iedereen stabiele, zekere 
en voorspelbare toegang tot energie moet 
garanderen en de afhankelijkheid van één 
enkele bevoorradingsroute of één enkel 
doorvoerpunt zoveel mogelijk moet
verkleinen;

Or. en

Amendement 12
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er nogmaals op dat energie een 
basisbehoefte van de mens is; onderstreept
daarom dat de energiezekerheidsstrategie 
van de EU voor iedereen betaalbare 
toegang tot energie moet garanderen en de
publieke controle en regelgeving moet 
versterken;

2. onderstreept dat de 
energiezekerheidsstrategie van de EU op 
het gebied van internationale handel voor
zowel burgers als bedrijven betaalbare 
toegang tot energie moet garanderen; wijst 
erop dat verdere liberalisering en
onderlinge verbondenheid van de
Europese en internationale 
energiemarkten en -netten relevant is om 
dit doel te bereiken;

Or. en

Amendement 13
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er nogmaals op dat energie een 
basisbehoefte van de mens is; onderstreept 
daarom dat de energiezekerheidsstrategie 
van de EU voor iedereen betaalbare 
toegang tot energie moet garanderen en de 
publieke controle en regelgeving moet 
versterken;

2. wijst er nogmaals op dat energie een 
basisbehoefte van de mens is; onderstreept 
daarom dat de energiezekerheidsstrategie 
van de EU voor iedereen betaalbare 
toegang tot energie moet garanderen en de 
publieke controle en regelgeving moet 
versterken om de aandacht te vestigen op 
energiearmoede en maatregelen te 
bevorderen om dit probleem aan te 
pakken, dat in 2012 een op de vier EU-
burgers, 124 miljoen mensen, trof, terwijl 
een op de zes mensen in de wereld 
helemaal geen toegang heeft tot energie, 
en een op de drie geen toegang heeft tot 
duurzame energie;

Or. en

Amendement 14
David Borrelli, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er nogmaals op dat energie een 
basisbehoefte van de mens is; onderstreept 
daarom dat de energiezekerheidsstrategie 
van de EU voor iedereen betaalbare 
toegang tot energie moet garanderen en de 
publieke controle en regelgeving moet 
versterken;

2. wijst er nogmaals op dat energie een 
basisbehoefte van de mens is; onderstreept 
daarom dat de energiezekerheidsstrategie 
van de EU voor iedereen betaalbare 
toegang tot energie moet garanderen en de 
publieke controle en regelgeving moet 
versterken; tegelijkertijd moeten de 
rechtstreeks betrokken lokale 
gemeenschappen bij het 
besluitvormingsproces met betrekking tot 
de belangrijkste energie-infrastructuur 
worden betrokken;

Or. en
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Amendement 15
Adam Szejnfeld

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept nogmaals dat energie een 
menselijke basisbehoefte is; daarom wordt 
erop aangedrongen dat de 
energiezekerheidsstrategie van de EU voor 
iedereen betaalbare toegang tot energie 
moet garanderen en de publieke controle 
en regelgeving moet versterken;

2. onderstreept nogmaals dat energie een 
menselijke basisbehoefte is; daarom wordt 
erop aangedrongen dat de 
energiezekerheidsstrategie van de EU voor 
iedereen betaalbare toegang tot energie 
moet garanderen, hetgeen wil zeggen dat 
het EU-energiebeleid afgestemd moet zijn 
op het beleid ter bevordering van 
economische groei dat dient om armoede
en uitsluiting in te perken; ook de
versterking van de publieke controle en 
regelgeving en eerlijke concurrentie op de 
energiemarkt moeten grote betekenis 
krijgen;

Or. pl

Amendement 16
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er nogmaals op dat energie een 
basisbehoefte van de mens is; onderstreept 
daarom dat de energiezekerheidsstrategie 
van de EU voor iedereen betaalbare 
toegang tot energie moet garanderen en de 
publieke controle en regelgeving moet 
versterken;

2. wijst er nogmaals op dat energie een 
basisbehoefte van de mens is; onderstreept 
daarom dat de energiezekerheidsstrategie 
van de EU voor iedereen betaalbare en 
duurzame toegang tot energie moet 
garanderen en de publieke controle en 
regelgeving moet versterken;

Or. en
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Amendement 17
Marine Le Pen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept overigens dat in elke 
lidstaat energie wordt geproduceerd, 
vervoerd en verdeeld in specifiek 
georganiseerde netwerken volgens de 
doelstellingen van openbare 
dienstverlening en het onafhankelijke 
nationale industriebeleid;

Or. fr

Amendement 18
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vraagt om meer samenhang tussen 
het handelsbeleid en het energiebeleid van 
de EU, is van mening dat EU-
vrijhandelsovereenkomsten tot een grotere 
markttoegang voor energiebronnen en -
producten zouden moeten leiden met 
zowel bestaande langetermijnpartners als 
nieuwe en toekomstige partnerlanden in 
gebieden als, maar niet beperkt tot, 
Centraal-Azië, Noord-Afrika en Noord-
en Zuid-Amerika;

Or. en

Amendement 19
Salvatore Cicu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vestigt specifieke aandacht op 
vraagstukken in verband met het insulair 
karakter, opdat er acties en maatregelen 
voor een nieuw evenwicht en voor 
energiezekerheid ten uitvoer worden 
gelegd op de tot het grondgebied van de 
Unie behorende eilanden, die 
infrastructureel en geografisch geïsoleerd 
en afgezonderd raken van de 
energieleveringspunten aan de corridors.

Or. xm

Amendement 20
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt 
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, onmisbaar zijn; 
meent dat het bijzonder belangrijk is om de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie te
verminderen;

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt 
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
vrijhandelsovereenkomsten, onmisbaar 
zijn; meent dat het bijzonder belangrijk is
dat deze hoofdstukken niet alleen de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie uit 
één enkele bron verminderen, maar ook de 
diversificatie van zowel 
bevoorradingsroutes als eigen productie 
bevorderen, met name van minder 
conventionele energiebronnen en 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en



AM\1056925NL.doc 13/46 PE549.391v02-00

NL

Amendement 21
Victor Boștinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt 
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, onmisbaar zijn; 
meent dat het bijzonder belangrijk is om de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie te 
verminderen;

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid; is van 
mening dat EU-
vrijhandelsovereenkomsten, waaronder 
het TTIP, energiehoofdstukken moeten 
bevatten en de duidelijke behoeften en 
doelstellingen van een Europese 
energiestrategie moeten dienen; meent dat 
het bijzonder belangrijk is om de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie te 
verminderen en om de diversificatie van 
de energievoorziening van de EU te 
versterken om niet afhankelijk te hoeven 
zijn van één enkele leverancier;

Or. en

Amendement 22
Adam Szejnfeld

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt 
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, basisinstrumenten 
zijn; meent dat het bijzonder belangrijk is 
om de afhankelijkheid van ingevoerde 
energie te beperken;

3. benadrukt dat internationale handel een 
belangrijke rol speelt bij de 
energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt 
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, basisinstrumenten 
zijn; in verband met het belang van 
internationale overeenkomsten dient op 
dit gebied speciale aandacht te worden 
besteed aan de onderhandelde bepalingen 
uit de handelsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Verenigde Staten;
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meent dat het bijzonder belangrijk is om de 
afhankelijkheid van ingevoerde
energiegrondstoffen en energie te
verminderen, hetgeen wil zeggen dat de 
Europese strategie voor energiezekerheid 
ook moet voorzien in de juiste benutting 
van eigen energiebronnen, waaronder 
fossiele brandstoffen;

Or. pl

Amendement 23
David Borrelli, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, onmisbaar zijn; 
meent dat het bijzonder belangrijk is om de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie te 
verminderen;

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen voor 
hernieuwbare bronnen en beleid inzake 
vermindering van het energieverbruik, 
versterkt door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, onmisbaar zijn; 
meent dat het bijzonder belangrijk is om de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie te 
verminderen en is van mening dat de 
verkoop van strategische activa in de 
Unie, zoals platforms voor de gashandel, 
daar een nadelige invloed op zou hebben;
wijst ook op de noodzaak van sterke 
handelsbeschermingsinstrumenten om 
dumping te voorkomen en eerlijke 
concurrentie met handelspartners en 
concurrenten te herstellen.

Or. en

Amendement 24
Christofer Fjellner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt 
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, onmisbaar zijn;
meent dat het bijzonder belangrijk is om 
de afhankelijkheid van ingevoerde 
energie te verminderen;

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt 
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, met name het 
trans-Atlantisch Vrijhandels- en 
Investeringsverdrag, onmisbaar zijn;

Or. en

Amendement 25
Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt 
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, onmisbaar zijn; 
meent dat het bijzonder belangrijk is om de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie te 
verminderen;

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt 
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, onmisbaar zijn en 
het mogelijk maken energiebronnen te 
diversifiëren, kwaliteitsnormen voor 
energieproducten op te stellen en 
gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen voor een duurzame 
energieopwekking; meent dat het bijzonder 
belangrijk is om de afhankelijkheid van 
ingevoerde energie te verminderen, met 
name door hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie sterker te bevorderen;
verzoekt de Commissie de lidstaten de best 
mogelijke technische ondersteuning te 
bieden om een tijdige en correcte 
omzetting van de bestaande 
Uniewetgeving op het gebied van energie-
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efficiëntie te waarborgen;

Or. de

Amendement 26
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt 
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, onmisbaar zijn; 
meent dat het bijzonder belangrijk is om de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie te 
verminderen;

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol 
speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt 
worden door de opname van 
energiehoofdstukken in de EU-
handelsovereenkomsten, onmisbaar zijn; 
meent dat het bijzonder belangrijk is om de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie te 
verminderen; wijst erop dat wanneer EU-
lidstaten een negatieve handelsbalans 
hebben, dit meestal te wijten is aan de 
kosten voor het importeren van fossiele 
brandstoffen, in het bijzonder wanneer de 
euro zwak staat tegenover de dollar, de 
munteenheid die in de meeste olie- en 
gascontracten wordt gebruikt;

Or. en

Amendement 27
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt de Commissie een specifiek 
hoofdstuk over energie op te nemen in het 
trans-Atlantisch vrijhandels- en 
investeringsverdrag.
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Or. en

Amendement 28
Victor Boștinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de noodzaak van een goede 
afstemming van het Europese 
handelsbeleid op het energiebeleid, het 
buitenlands beleid en het GVDB teneinde 
de doeltreffendheid van de Europese 
energiestrategie en een betere samenhang 
in ons externe optreden te waarborgen;

Or. en

Amendement 29
Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat in 
handelsovereenkomsten reeds de eerste 
stappen zijn gezet op weg naar 
samenwerking op het gebied van energie-
efficiëntie en energie-etikettering 
(bijvoorbeeld het "Energy Star"-label in 
de Verenigde Staten); dringt erop aan dat 
deze inspanningen ook in de toekomst 
verder worden opgevoerd;

Or. de

Amendement 30
Helmut Scholz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de hoge en 
ongediversifieerde afhankelijkheid van 
gasinvoer verminderd kan worden door 
steun aan gedecentraliseerde, door de 
gemeenschap gedragen 
warmtekrachtcentrales die waardeketens 
in de verschillende EU-regio's versterken;

Or. en

Amendement 31
Klaus Buchner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de vermindering van 
het binnenlandse energieverbruik en een 
toename van de energie-efficiëntie niet 
alleen in het algemeen belangrijk zijn 
voor het aanpakken van een duurzame 
bijdrage om aan de internationale 
verplichtingen van met name het proces 
na MDG 15 van de EU te voldoen, door 
respectieve aspecten op de internationale 
handelsagenda van de EU te zetten, maar 
ook een sleutel zijn tot vermindering van 
de afhankelijkheid van energie-invoer. 
merkt voorts op dat 
handelsovereenkomsten niet bedoeld 
moeten zijn om de afhankelijkheid van 
buitenlandse energieproducenten te 
vergroten, maar om de Europese 
energiemix te diversifiëren;

Or. en
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Amendement 32
David Borrelli, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. diversificatie van routes en bronnen 
van gasvoorziening is zeker een nuttige 
strategie voor risicospreiding, maar kan 
de risico's niet helemaal wegnemen. 
Bovendien is het betwistbaar hoe zeker de 
diversificatie van gasvoorziening in 
termen van energiezekerheid kan zijn. 
Over het algemeen zal die minder zeker 
zijn dan een strategie die gericht is op 
inspanningen op het gebied van energie-
efficiëntie en de binnenlandse productie 
van hernieuwbare energiebronnen. 
Daarom moeten enkele programma's 
betreffende 'energie-educatie' gepromoot 
worden om de energieverspilling terug te 
dringen en het energieverbruik te 
optimaliseren.

Or. en

Amendement 33
Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat stimulering van de 
exploitatie van eigen conventionele olie-
en gasbronnen in de EU, mits volledig in 
overeenstemming met het EU-acquis, 
zowel in traditionele productiegebieden 
(zoals de Noordzee) als in onlangs 
ontdekte gebieden (zoals het oostelijke 
Middellandse Zeegebied, de Zwarte Zee) 
ertoe zal leiden dat de EU minder 
afhankelijkheid wordt van externe 
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leveranciers en doorvoerlanden en de 
energiezekerheid in de EU zal versterken; 
in dat opzicht moet de EU onlangs 
ontdekte energiebronnen in de EU als 
prioriteit beschouwen en profiteren van de 
mogelijkheden die voortkomen uit de 
energiebronnen in het oostelijk 
Middellandse Zeegebied, in het bijzonder 
met het oog op het creëren van een 
Mediterraan gasknooppunt middels een 
corridor van het zuidoostelijk 
Middellandse Zeegebied naar Europa;

Or. en

Amendement 34
Klaus Buchner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert eraan dat de sluiting van 
handelsovereenkomsten met derde landen 
consistent moet blijven met het interne 
EU-beleid en de houding ten aanzien van 
bepaalde methoden voor de winning van 
energiebronnen zoals teerzand en 
schaliegas

Or. en

Amendement 35
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat een omvangrijke deal 
betreffende de handel in energie binnen 
het trans-Atlantisch vrijhandels- en 
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investeringsverdrag (TTIP) in 
aanzienlijke mate zou bijdragen tot het 
proces van de voorzieningsdiversificatie 
door consumenten te laten profiteren van 
de grote discontinuïteiten in de 
energieprijs tussen de Amerikaanse en 
Europese markten.

Or. en

Amendement 36
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat de vermindering van 
de afhankelijkheid van één enkele 
leverancier niet moet leiden tot een 
toename van de afhankelijkheid van een 
andere leverancier, in het bijzonder met 
betrekking tot vloeibaar gas; wijst erop 
dat fracking een technologie is die door de 
meerderheid van de Europese bevolking 
wordt afgewezen.

Or. en

Amendement 37
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is van mening dat de handel in 
LNG tussen de EU en de VS de Europese 
gasmarkt volledig zou integreren in de 
mondiale markt en in aanzienlijke mate 
zou bijdragen tot de voltooiing van de 
interne energiemarkt.
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Or. en

Amendement 38
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt dat aan 
energiezekerheid gerelateerde 
infrastructuurprojecten de democratische 
wil en deelname van plaatselijke 
gemeenschappen waarop planning en 
bouw van toepassing zijn, volledig moeten 
respecteren;

Or. en

Amendement 39
Klaus Buchner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt dat het trans-
Atlantisch vrijhandels- en 
investeringsverdrag waarover momenteel 
wordt onderhandeld, de Europese 
energiezekerheid ernstig in gevaar kan 
brengen door de mogelijke invoering van 
een afschrikkend effect op het 
energiebeleid door middel van 
internationale scheidsgerechten en 
bepalingen voor samenwerking op 
regelgevingsgebied op het niveau van de 
lidstaten; beschouwt de potentiële afname 
van het vermogen van de Europese Unie 
om een onafhankelijk energiebeleid te 
voeren als een bedreiging voor de 
energiezekerheid;
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Or. en

Amendement 40
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. moedigt de Commissie aan 
om het oostelijk Middellandse Zeegebied 
en de Kaspische regio te beschouwen als 
een belangrijke casestudy voor haar 
energiediplomatie, gezien de 
mogelijkheden voor de handel in energie 
en beschikbare hulpbronnen.

Or. en

Amendement 41
Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan om hun 
samenwerking aan het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling op te voeren op te 
voeren met het oog op 
intergouvernementele overeenkomsten met 
derde landen op het gebied van energie, 
teneinde de transparantie te verhogen en 
hun onderhandelingskracht tegenover 
derde landen te bundelen;

4. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
mogelijkheid te bestuderen om hun 
samenwerking aan het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling op te voeren met 
het oog op intergouvernementele 
overeenkomsten met derde landen op het 
gebied van energie, teneinde de 
transparantie te verhogen en hun 
onderhandelingskracht tegenover derde 
landen te bundelen;

Or. en
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Amendement 42
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan om hun 
samenwerking aan het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling op te voeren met 
het oog op intergouvernementele 
overeenkomsten met derde landen op het 
gebied van energie, teneinde de 
transparantie te verhogen en hun 
onderhandelingskracht tegenover derde 
landen te bundelen;

4. dringt er bij de lidstaten op aan om hun 
samenwerking aan het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling op te voeren met 
het oog op intergouvernementele
overeenkomsten met derde landen op het 
gebied van energie, teneinde de 
transparantie te verhogen en hun 
onderhandelingskracht waar mogelijk aan 
te wenden tegenover derde landen;

Or. en

Amendement 43
Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan om hun 
samenwerking aan het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling op te voeren met 
het oog op intergouvernementele 
overeenkomsten met derde landen op het 
gebied van energie, teneinde de 
transparantie te verhogen en hun 
onderhandelingskracht tegenover derde 
landen te bundelen;

4. dringt er bij de lidstaten op aan om hun 
samenwerking aan het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling op te voeren met 
het oog op intergouvernementele 
overeenkomsten met derde landen op het 
gebied van energie, teneinde de 
transparantie te verhogen en hun 
onderhandelingskracht tegenover derde 
landen te bundelen; verzoekt de Commissie 
snel een voorstel te doen dat voorziet in de 
verplichte beoordeling vooraf van 
overeenkomsten, rekening houdt met de 
consequenties voor de interne 
energiemarkt van de EU, de 
verenigbaarheid met de Uniewetgeving 
waarborgt, de versterking van de 
energiezekerheid van Europa in het 
algemeen bevordert en een verplichte 
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deelname van de Commissie aan 
onderhandelingen over 
energieovereenkomsten met derde landen 
waarborgt; verzoekt de Commissie 
normen te ontwikkelen voor 
energieovereenkomsten met derde landen 
die in overeenstemming zijn met de 
belangen van de Unie; verlangt, met het 
oog op het bevorderen van de democratie 
en transparantie, dat het Europees 
Parlement regelmatig door de Commissie 
wordt geïnformeerd over 
energieovereenkomsten tussen de 
Europese Unie en derde landen;

Or. de

Amendement 44
Adam Szejnfeld

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan om hun 
samenwerking rond een mechanisme voor 
informatie-uitwisseling op te voeren met 
het oog op intergouvernementele 
overeenkomsten met derde landen op het 
gebied van energie, teneinde de 
transparantie te verhogen en hun 
onderhandelingsinspanningen tegenover 
derde landen te bundelen;

4. dringt er bij de lidstaten op aan om hun 
samenwerking rond een mechanisme voor 
informatie-uitwisseling op te voeren met 
het oog op intergouvernementele 
overeenkomsten met derde landen op het 
gebied van energie, teneinde de 
transparantie te verhogen en hun 
onderhandelingsinspanningen tegenover 
derde landen te bundelen, in 
overeenstemming met de door de 
Europese Commissie voorgestelde 
Europese strategie voor de uitbouw van 
een energie-unie; is van oordeel dat in die 
context de mogelijkheid moet worden 
overwogen om in de toekomst een 
mechanisme in te voeren voor 
gezamenlijke aankoop van 
energiegrondstoffen door de lidstaten van 
de Europese Unie;

Or. pl
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Amendement 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de Commissie om de opties 
aan te geven die voorhanden zijn voor de 
gezamenlijke onderhandelingen over 
energiecontracten met externe 
leveranciers namens de lidstaten;

Or. en

Amendement 46
Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat 
energieovereenkomsten altijd moeten 
worden gekenmerkt door het beginsel van 
de wederkerigheid en dat 
kwaliteitsnormen en de naleving van het 
wettelijke kader moeten worden 
gewaarborgd; eist dat 
energieovereenkomsten met het oog op de 
gemeenschappelijke interne energiemarkt 
van de EU volgens de gewone 
wetgevingsprocedure worden behandeld 
om de democratie, transparantie en 
verenigbaarheid met de EU-wetgeving te 
waarborgen;

Or. de
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Amendement 47
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept het belang om een 
einde te maken aan de situatie dat 
sommige lidstaten en gebieden niet 
aangesloten zijn op Europese gas- en 
elektriciteitsnetten;

Or. en

Amendement 48
Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat de Commissie op 
verzoek van de lidstaat als waarnemer 
mag deelnemen aan onderhandelingen 
voor intergouvernementele 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 49
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het feit dat de
energiezekerheidsstrategie gericht moet 
zijn op het verlichten van spanningen 
tussen de landen en het verminderen van 

5. onderstreept dat de uitdaging van 
energiezekerheid ligt in het verlichten van
onzekerheden die aanleiding geven tot
spanningen tussen de landen en het 
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marktinefficiënties, twee factoren die de 
voordelen van handel tenietdoen; 
benadrukt de noodzaak om structuren voor
democratisch wereldbestuur voor energie 
en grondstoffen te bevorderen;

verminderen van marktinefficiënties die de 
voordelen van handel tenietdoen. 
onderstreept derhalve de noodzaak om 
structuren voor wereldbestuur voor 
grondstoffen te bevorderen teneinde 
internationale spanningen op dit gebied te 
doen afnemen, met de nadruk op 
behoorlijke mogelijkheden om inkomsten 
te genereren voor landen die rijk zijn aan 
hulpbronnen binnen en buiten de EU, ter 
ondersteuning van hun respectieve 
strategieën inzake economische 
ontwikkeling en armoedebestrijding.

Or. en

Amendement 50
Adam Szejnfeld

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de 
energiezekerheidsstrategie gericht moet 
zijn op het verlichten van de spanning 
tussen de landen en het verminderen van 
het aantal ineffectieve marktmechanismen,
factoren die de handelsvoordelen
tenietdoen; benadrukt de noodzaak om 
democratische structuren voor een 
globaal beheer van energie en 
grondstoffen te bevorderen;

5. onderstreept dat de 
energiezekerheidsstrategie gericht moet 
zijn op het verlichten van de spanning 
tussen de landen en het verbeteren van de
marktmechanismen, met oog op de 
effectieve uitbouw van een mondiale 
energiemarkt die al zijn deelnemers
handelsvoordelen oplevert;

Or. pl

Amendement 51
Victor Boștinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het feit dat de 
energiezekerheidsstrategie gericht moet 
zijn op het verlichten van spanningen 
tussen de landen en het verminderen van 
marktinefficiënties, twee factoren die de 
voordelen van handel tenietdoen; 
benadrukt de noodzaak om structuren voor 
democratisch wereldbestuur voor energie 
en grondstoffen te bevorderen;

5. onderstreept het feit dat de 
energiezekerheidsstrategie gericht moet 
zijn op het verlichten van spanningen 
tussen de landen en het verminderen van 
marktinefficiënties, factoren die de 
voordelen van handel tenietdoen; 
benadrukt de noodzaak om structuren voor 
democratisch wereldbestuur voor energie 
en grondstoffen te bevorderen en om 
duidelijke en doeltreffende verplichtingen 
en sanctieclausules te voorzien om te 
waarborgen dat de energievoorziening 
niet door gebeurtenissen als politieke 
kwesties wordt beïnvloed;

Or. en

Amendement 52
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het feit dat de 
energiezekerheidsstrategie gericht moet 
zijn op het verlichten van spanningen 
tussen de landen en het verminderen van 
marktinefficiënties, twee factoren die de 
voordelen van handel tenietdoen; 
benadrukt de noodzaak om structuren voor
democratisch wereldbestuur voor energie
en grondstoffen te bevorderen;

5. onderstreept het feit dat de 
energiezekerheidsstrategie gericht moet 
zijn op het verlichten van spanningen 
tussen de landen en het verminderen van 
marktinefficiënties, twee factoren die de 
voordelen van handel tenietdoen; 
benadrukt de noodzaak om structuren voor 
wereldbestuur en internationale regels
voor de handel in energie te bevorderen
teneinde internationale spanningen te 
doen afnemen en de rechtsorde op dit 
gebied te verbeteren; verwelkomt het werk 
dat verricht is door het Internationaal 
Energieforum, maar is van mening dat de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO) een 
grotere langetermijnrol zou moeten spelen 
met als doel om een grotere 
markttransparantie te waarborgen en 
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misbruik en manipulatie van de markt 
terug te dringen;

Or. en

Amendement 53
Marine Le Pen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het feit dat de 
energiezekerheidsstrategie moet gericht 
zijn op het verlichten van spanningen 
tussen de landen en het verminderen van 
marktinefficiënties, twee factoren die de 
voordelen van handel tenietdoen;
benadrukt de noodzaak om structuren 
voor democratisch wereldbestuur voor 
energie en grondstoffen te bevorderen;

5. onderstreept het feit dat de 
energiezekerheidsstrategie moet 
gericht zijn op het verlichten van 
spanningen tussen de landen en het 
verminderen van 
marktinefficiënties, twee factoren 
die de voordelen van handel 
tenietdoen;

Or. fr

Amendement 54
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept het feit dat de 
energiezekerheidsstrategie gericht moet 
zijn op het verlichten van spanningen 
tussen de landen en het verminderen van 
marktinefficiënties, twee factoren die de 
voordelen van handel tenietdoen; 
benadrukt de noodzaak om structuren voor 
democratisch wereldbestuur voor energie 
en grondstoffen te bevorderen;

5. onderstreept het feit dat de 
energiezekerheidsstrategie gericht moet 
zijn op het verlichten van spanningen 
tussen de landen en het verminderen van 
marktinefficiënties, twee factoren die de 
voordelen van handel tenietdoen; 
benadrukt de noodzaak om structuren voor 
democratisch wereldbestuur voor energie 
en grondstoffen te bevorderen; benadrukt 
het belang van nauwere samenwerking op 
energiegebied met de Europese 
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buurlanden;

Or. en

Amendement 55
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat de 
handelsbetrekkingen met de belangrijke 
energieleveranciers van de EU in 2030 
hopelijk zonder spanningen zullen zijn, 
wanneer de voorgestelde strategie voor 
energiezekerheid ten einde loopt, en dat 
een EU-aandeel in aankopen door landen 
die rijk zijn aan grondstoffen van schone 
en energie-efficiënte technologieën uit de 
EU samenvalt met de mogelijkheden van 
deze landen om in het bijzonder gas en 
voorraden voor de Europese 
petrochemische sector te exporteren.

Or. en

Amendement 56
Klaus Buchner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat 
uraniumwinning ernstige en mogelijk 
langdurige risico's voor het milieu, de 
menselijke gezondheid en dieren in het 
wild met zich meebrengt door blootstelling 
aan ioniserende straling en derhalve de 
EU-handelsbetrekkingen beïnvloedt;
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Or. en

Amendement 57
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU de meest 
kwetsbare landen moet helpen hun
bronnen en aanvoerroutes, met inbegrip 
van tweewegstromen, te diversifiëren en
daarbij de nadruk te leggen op 
hernieuwbare energie en de bijhorende 
opslagfaciliteiten om wereldwijd 
efficiënter met energie om te gaan, en dat 
de EU de energiearmoede moet 
uitbannen, tot de wereldwijde duurzame 
ontwikkeling moet bijdragen en de globale 
inspanningen voor de aanpak van de
klimaatverandering moet steunen;

6. is van mening dat de EU de voltooiing 
van de interne energiemarkt moet
versnellen door infrastructuur te 
ontwikkelen voor de diversificatie van
bronnen van energievoorziening, en door 
middel van de versnelde opbouw van 
interconnectiviteit.

Or. en

Amendement 58
Adam Szejnfeld

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU de meest 
kwetsbare landen moet helpen hun bronnen 
en aanvoerroutes, met inbegrip van 
tweewegstromen, te diversifiëren en 
daarbij speciale nadruk te leggen op 
hernieuwbare energie en de bijhorende 
opslagfaciliteiten om wereldwijd 
efficiënter met energie om te gaan, en ook 
moet helpen de energiearmoede uit te 
bannen, tot wereldwijde duurzame 

6. is van mening dat de EU de meest 
kwetsbare landen moet helpen hun bronnen 
en aanvoerroutes te diversifiëren en daarbij
ook specifieke nadruk te leggen op de 
benutting van eigen energiebronnen, 
waaronder fossiele brandstoffen, de 
ondersteuning van hernieuwbare energie 
en kernenergie, en de uitbreiding van de 
opslag- en transmissie-infrastructuur, met 
name de grensoverschrijdende 
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ontwikkeling moet bijdragen en de globale 
inspanningen voor de aanpak van de
klimaatverandering moet steunen;

transferinterconnecties en 
tweewegstromen; meent dat het treffen 
van maatregelen voor de ontwikkeling van
moderne technologieën om energie op te 
wekken uit verschillende bronnen en het 
verhogen van de energie-efficiëntie met 
inbegrip van het bevorderen van 
warmtekrachtkoppeling, eveneens 
belangrijk zijn;

Or. pl

Amendement 59
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU de meest 
kwetsbare landen moet helpen hun 
bronnen en aanvoerroutes, met inbegrip 
van tweewegstromen, te diversifiëren en 
daarbij de nadruk te leggen op 
hernieuwbare energie en de bijhorende 
opslagfaciliteiten om wereldwijd 
efficiënter met energie om te gaan, en dat 
de EU de energiearmoede moet 
uitbannen, tot de wereldwijde duurzame 
ontwikkeling moet bijdragen en de globale 
inspanningen voor de aanpak van de 
klimaatverandering moet steunen;

6. is van mening dat de EU de meest 
kwetsbare EU-lidstaten moet helpen hun 
bronnen en aanvoerroutes, met inbegrip 
van tweewegstromen, te diversifiëren en 
daarbij de nadruk te leggen op regionale 
strategieën die gericht zijn op
hernieuwbare energie en de bijhorende 
opslagfaciliteiten en op de diversificatie 
van leveranciers;

Or. en

Amendement 60
Marine Le Pen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU de meest 
kwetsbare landen moet helpen hun 
bronnen en aanvoerroutes, met inbegrip 
van tweewegstromen, te diversifiëren en 
daarbij de nadruk te leggen op 
hernieuwbare energie en de bijhorende 
opslagfaciliteiten om wereldwijd efficiënter 
met energie om te gaan, en dat de EU de 
energiearmoede moet uitbannen, tot de 
wereldwijde duurzame ontwikkeling moet 
bijdragen en de globale inspanningen 
voor de aanpak van de 
klimaatverandering moet steunen;

6. is van mening dat de EU de
lidstaten met de laagste capaciteit 
qua energievoorziening moet helpen 
hun bronnen en aanvoerroutes, met 
inbegrip van tweewegstromen, te 
diversifiëren en daarbij de nadruk te 
leggen op hernieuwbare energie en
de bijhorende opslagfaciliteiten om
in de lidstaten efficiënter met 
energie om te gaan, en dat de EU de 
energiearmoede in de lidstaten moet
helpen uitbannen en de lidstaten 
moet uitnodigen een energiebeleid 
te voeren dat tegemoetkomt aan de 
nationale doelstellingen inzake
duurzame ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 61
Victor Boștinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU de meest 
kwetsbare landen moet helpen hun 
bronnen en aanvoerroutes, met inbegrip
van tweewegstromen, te diversifiëren en 
daarbij de nadruk te leggen op 
hernieuwbare energie en de bijhorende 
opslagfaciliteiten om wereldwijd 
efficiënter met energie om te gaan, en dat 
de EU de energiearmoede moet uitbannen, 
tot de wereldwijde duurzame ontwikkeling
moet bijdragen en de globale inspanningen 
voor de aanpak van de klimaatverandering 
moet steunen;

6. is van mening dat de EU haar bronnen 
en aanvoerroutes moet diversifiëren en 
ook de meest kwetsbare landen moet 
helpen om hetzelfde te doen, ook door 
middel van tweewegstromen, en daarbij de 
nadruk te leggen op hernieuwbare energie 
en de bijhorende opslagfaciliteiten om 
wereldwijd efficiënter met energie om te 
gaan, en dat de EU de energiearmoede 
moet uitbannen, tot de wereldwijde 
duurzame ontwikkeling moet bijdragen en 
de globale inspanningen voor de aanpak 
van de klimaatverandering moet steunen;

Or. en
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Amendement 62
Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU de meest 
kwetsbare landen moet helpen hun bronnen 
en aanvoerroutes, met inbegrip van 
tweewegstromen, te diversifiëren en 
daarbij de nadruk te leggen op 
hernieuwbare energie en de bijhorende 
opslagfaciliteiten om wereldwijd 
efficiënter met energie om te gaan, en dat 
de EU de energiearmoede moet uitbannen, 
tot de wereldwijde duurzame ontwikkeling 
moet bijdragen en de globale inspanningen 
voor de aanpak van de klimaatverandering 
moet steunen;

6. is van mening dat de EU de meest 
kwetsbare landen moet helpen hun bronnen 
en aanvoerroutes, met inbegrip van 
tweewegstromen, te diversifiëren en 
daarbij de nadruk te leggen op 
hernieuwbare energie en de bijhorende 
opslagfaciliteiten, alsook op maatregelen 
ter bevordering van de energie-efficiëntie,
om wereldwijd efficiënter met energie om 
te gaan, en dat de EU de energiearmoede 
moet uitbannen, tot de wereldwijde 
duurzame ontwikkeling moet bijdragen en 
de globale inspanningen voor de aanpak 
van de klimaatverandering moet steunen;

Or. de

Amendement 63
Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU de meest 
kwetsbare landen moet helpen hun bronnen 
en aanvoerroutes, met inbegrip van 
tweewegstromen, te diversifiëren en 
daarbij de nadruk te leggen op 
hernieuwbare energie en de bijhorende 
opslagfaciliteiten om wereldwijd 
efficiënter met energie om te gaan, en dat 
de EU de energiearmoede moet uitbannen, 
tot de wereldwijde duurzame ontwikkeling 
moet bijdragen en de globale inspanningen 
voor de aanpak van de klimaatverandering 
moet steunen;

6. benadrukt dat de EU de meest 
kwetsbare landen moet helpen hun bronnen 
en aanvoerroutes, met inbegrip van 
tweewegstromen, te diversifiëren en 
daarbij de nadruk te leggen op 
hernieuwbare energie en de bijhorende 
opslagfaciliteiten om wereldwijd 
efficiënter met energie om te gaan, en dat 
de EU de energiearmoede moet uitbannen, 
tot de wereldwijde duurzame ontwikkeling 
moet bijdragen en de globale inspanningen 
voor de aanpak van de klimaatverandering 
moet steunen; herinnert derhalve, binnen 
de context van energiediversiteit, aan de 
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essentiële rol van de energiemix, 
waaronder de vele manieren van 
energieproductie, en aan de mogelijkheid 
de specifieke omstandigheden in de 
lidstaten in acht te nemen bij het behalen 
van de EU-energiedoelstellingen;

Or. en

Amendement 64
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe er een gelijk speelveld 
tussen Europese en niet-Europese 
producenten kan worden gecreëerd, met 
name door een haalbaarheidsstudie van 
een grensaanpassing aangaande koolstof 
of emissienormen;

Or. en

Amendement 65
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de EU zou moeten 
profiteren van de mogelijkheden die 
voortkomen uit de energiebronnen in het 
oostelijk Middellandse Zeegebied, in het 
bijzonder met het oog op het creëren van 
een Mediterraan gasknooppunt middels 
een corridor van het zuidoostelijk 
Middellandse Zeegebied naar Europa 
teneinde de energiezekerheid van de EU 
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te versterken. Is van mening dat de EU 
initiatieven voor de samenwerking in de 
energiesector moet bevorderen tussen de 
landen in het oostelijk Middellandse 
Zeegebied waarmee een bijdrage geleverd 
wordt aan de vrede en de economische 
bloei van het volk.

Or. en

Amendement 66
Klaus Buchner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat binnenlandse en 
regionale hernieuwbare energiebronnen 
en voorzieningsketens kunnen zorgen 
voor onafhankelijkheid van bepaalde 
onstabiele internationale energiemarkten 
en daarmee de energiezekerheid 
vergroten; benadrukt dat energieopslag 
en -distributie een van de grootste 
uitdagingen is in de verdere ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen. is 
ervan overtuigd dat de bestaande 
technologieën voor het omzetten van 
zonne- en windenergie in gas kunnen 
bijdragen aan de vermindering van het 
probleem, in het licht van de reeds 
bestaande grote opslagvoorzieningen, 
vervoersnetten en moderne 
aardgascentrales; vraagt om meer 
financiële steun voor de toepassing van 
dergelijke technologieën;

Or. en

Amendement 67
Adina-Ioana Vălean



PE549.391v02-00 38/46 AM\1056925NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. erkent dat het Europees Fonds voor 
Strategische Investeringen en de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen kernmechanismen zijn voor 
het bereiken van een energie-
infrastructuur en voor het aantrekken van 
private investeringen in de EU.

Merkt verder op dat de maximale inzet 
van financiële instrumenten een 
belangrijk hefboomeffect zal hebben op 
publieke financiering en mondiaal 
investeringskapitaal naar de EU zal 
trekken.

Or. en

Amendement 68
Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat een strategische 
infrastructuur die een stimulans is voor 
de diversificatie van energievoorziening, 
bronnen en routes, zoals opslag, import-
en transportfaciliteiten alsmede 
installaties voor het vloeibaar maken en 
hervergassen van aardgas, in 
noodgevallen een uitbreiding van de 
toevoer kan vergemakkelijken; stelt 
daarom voor dat deze infrastructuur 
wordt gesteund middels specifieke 
regulering en/of publieke middelen als 
voorzien in Verordening (EU) nr. 
347/2013 betreffende richtsnoeren voor de 
trans-Europese energie-infrastructuur en 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 tot 
vaststelling van de financieringsfaciliteit 
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voor Europese verbindingen en/of 
financiële steun via financiële 
instrumenten van de EU gebaseerd op de 
strategische doelen van de EU;

Or. en

Amendement 69
Adam Szejnfeld

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat, vooral in het licht 
van de toenemende wereldwijde 
energievraag, exportmogelijkheden voor 
particuliere en publieke ondernemingen uit 
de EU die zich bezighouden met schone, 
veilige en efficiënte energietechnologieën 
belangrijk zijn; dringt er in het kader van 
het initiatief voor “groene producten” op 
aan de uitvoerrechten op deze 
technologieën aanzienlijk te verlagen.

7. is van mening dat exportmogelijkheden 
voor particuliere en publieke 
ondernemingen uit de EU die zich 
bezighouden met schone, veilige en 
efficiënte energietechnologieën bijzonder
belangrijk zijn, daarnaast is het ook van 
belang dat de lidstaten hun investeringen 
in onderzoek en ontwikkeling verhogen en 
moderne energietechnologieën toepassen; 
dringt er in het kader van het initiatief voor
“groene producten” op aan de 
uitvoerrechten op deze technologieën 
aanzienlijk te verlagen.

Or. pl

Amendement 70
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat het, voornamelijk 
gezien het toenemende wereldwijde 
energieverbruik, bijzonder belangrijk is dat 
particuliere en publieke ondernemingen uit 
de EU technologieën op het gebied van 
schone, veilige en efficiënte energie 

7. is van mening dat het, voornamelijk 
gezien het toenemende wereldwijde 
energieverbruik, bijzonder belangrijk is dat 
particuliere en publieke ondernemingen uit 
de EU technologieën op het gebied van 
schone, veilige en efficiënte energie 
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kunnen exporteren; dringt er binnen het 
initiatief voor groene producten op aan de 
tarieven van deze technologieën 
aanzienlijk te verlagen.

kunnen verhandelen; dringt er op aan de 
tarieven van deze technologieën niet alleen 
binnen het initiatief voor groene 
producten aanzienlijk te verlagen, maar 
ook binnen alle EU-
vrijhandelsovereenkomsten, die ook niet-
tarifaire belemmeringen in 
energiebronnen, producten en 
technologieën moeten aanpakken om 
stabiele, transparante en voorspelbare 
handel tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 71
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat het, voornamelijk
gezien het toenemende wereldwijde 
energieverbruik, bijzonder belangrijk is dat 
particuliere en publieke ondernemingen uit 
de EU technologieën op het gebied van 
schone, veilige en efficiënte energie 
kunnen exporteren; dringt er binnen het 
initiatief voor groene producten op aan de 
tarieven van deze technologieën 
aanzienlijk te verlagen.

7. is van mening dat het, gezien het 
toenemende wereldwijde energieverbruik, 
bijzonder belangrijk is dat particuliere en 
publieke ondernemingen uit de EU 
technologieën op het gebied van schone, 
veilige en efficiënte energie en 
opslagtechnologieën voor energie uit 
hernieuwbare bronnen kunnen exporteren; 
dringt er binnen het initiatief voor groene 
producten op aan de tarieven van deze 
technologieën aanzienlijk te verlagen.

Or. en

Amendement 72
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat het, voornamelijk 
gezien het toenemende wereldwijde 
energieverbruik, bijzonder belangrijk is dat 
particuliere en publieke ondernemingen uit 
de EU technologieën op het gebied van 
schone, veilige en efficiënte energie 
kunnen exporteren; dringt er binnen het 
initiatief voor groene producten op aan de 
tarieven van deze technologieën 
aanzienlijk te verlagen.

7. is van mening dat het, voornamelijk 
gezien het toenemende wereldwijde 
energieverbruik, bijzonder belangrijk is dat 
particuliere en publieke ondernemingen uit 
de EU technologieën op het gebied van 
schone, veilige en efficiënte energie 
kunnen exporteren; dringt er binnen de 
lopende onderhandelingen over een 
overeenkomst inzake milieuproducten op 
aan de tarieven van deze technologieën 
aanzienlijk te verlagen.

Or. en

Amendement 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de Commissie om voor 
strenger toezicht op 
mededingingsverstorende gedragingen en 
antidumpingmaatregelen te zorgen die de 
Europese energiesector beschermen tegen 
onrechtmatige invoer uit derde landen;

Or. en

Amendement 74
Klaus Buchner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de omzetting van 
kernenergie niet koolstofneutraal is en dat 
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de daaruit voortkomende CO2-uitstoot 
varieert tussen 32 en 60 g/kWh, wanneer 
de totale uitstoot in de bouw, 
ontmanteling, uraniumwinning, 
verrijking, afvalopslag, transport en 
onderhoud in aanmerking wordt genomen 
over de levensduur van een kerncentrale

Or. en

Amendement 75
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt het belang van verdere 
samenhang van het beleid met de 
Europese strategie inzake 
energiezekerheid en het handelsbeleid van 
de EU, met name wat betreft het gebruik 
van de handelsbeschermingsinstrumenten 
van de EU; merkt op dat de EU 
antidumpingrechten heeft ingesteld op in
feite alle hernieuwbare energiebronnen, 
met inbegrip van zonnepanelen, biodiesel, 
bio-ethanol en de glasvezel die gebruikt 
wordt in de windturbines; maakt zich 
zorgen over het lopende onderzoek naar 
elektrostaal met gerichte korrels, dat 
gebruikt wordt in de productie van 
kwalitatief hoogwaardige transformatoren 
voor elektriciteitstransport; dringt er bij 
de Commissie op aan om het belang van 
de Unie in aanmerking te nemen bij het 
overwegen van het instellen van rechten 
op producten en intermediaire goederen 
die noodzakelijk zijn voor onze 
energiezekerheid;

Or. en
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Amendement 76
Klaus Buchner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat kernenergie een 
van vele bronnen van 
elektriciteitsproductie is en met zijn 
werkelijke totale economische en 
financiële kosten in de Europese 
energiemix in aanmerking moet worden 
genomen;

Or. en

Amendement 77
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de Commissie om ervoor te 
zorgen dat haar doelstellingen en 
activiteiten op het gebied van 
energiezekerheid in lijn liggen met de 
gemeenschappelijke doelstellingen van 
het EU-beleid, in het bijzonder wat betreft 
internationale vrede en ontwikkeling, en 
dat het opnemen van landen in de 
wereldeconomie ook inhoudt dat die 
landen toegang krijgen tot energie.

Or. en

Amendement 78
David Borrelli, Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. Energiezekerheid binnen de 
Europese Unie kan niet alleen 
daadwerkelijk worden verwezenlijkt door 
nieuwe infrastructuur en voorzieningen te 
financieren, maar ook door de 
optimalisatie van huidige technologieën, 
onderzoek naar en de ontwikkeling van 
nieuwe oplossingen en bevordering van 
het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en technologieën voor 
hernieuwbare energie te ondersteunen.

(Nieuwe paragraaf 8)

Or. en

Amendement 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. betreurt het feit dat de gesprekken 
over de modernisering van 
handelsbeschermingsinstrumenten 
stilliggen in de Raad, ondanks het feit dat 
het Parlement ten volle steun geeft aan 
strengere maatregelen tegen 
onrechtmatige invoer uit derde landen;

Or. en

Amendement 80
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst nogmaals op de noodzaak van 
aanzienlijke investeringen in energie en 
energie-infrastructuur, en allereerst in 
hernieuwbare energie en groene 
technologie; overweegt allesomvattende 
hoofdstukken over investeringen in 
vrijhandelsovereenkomsten, met 
bepalingen inzake 
investeringsliberalisatie en -bescherming, 
essentieel voor het stimuleren en 
waarborgen van die investeringen, en dus 
essentieel voor het versterken van de 
Europese energiezekerheid;

Or. en

Amendement 81
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
om ervoor te zorgen dat kandidaat-
lidstaten van de EU ten volle hun 
verplichtingen nakomen wat betreft de 
verwezenlijking van het acquis 
communautaire op milieugebied; vraagt 
de Commissie om op te treden tegen 
recente zorgwekkende voorstellen voor 
investeringen door derden in zeer 
vervuilende en verouderde 
steenkoolcentrales in verscheidene 
kandidaat-lidstaten;

Or. en

Amendement 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. vraagt de Raad om verder te 
gaan met de modernisering van 
handelsbeschermingsinstrumenten 
teneinde te waarborgen dat de Europese 
verwerkende industrie optimaal kan 
profiteren van de energietransitie, in het 
bijzonder turbines, zonnepanelen, 
edelstaal en bouwmateriaal;

Or. en

Amendement 83
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. betreurt ten zeerste de 
aankondiging van de Commissie in de 
mededeling over de energie-unie om 
wetgeving voor te bereiden tot instelling 
van een mechanisme voor gezamenlijke 
energiecapaciteit, dat de lidstaten ertoe 
zou dwingen om te investeren in de 
modernisering van hun 
energievoorziening om verlengd gebruik 
van verouderde en niet-duurzame 
energiecentrales in een paar andere 
lidstaten mede te financieren;

Or. en


