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Amendement  249 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Dimensies van de energie-unie Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  250 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Dimensies van de energie-unie Alle dimensies van de energie-unie 

Or. en 

 

Amendement  251 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Energiezekerheid, solidariteit en 

vertrouwen 

Or. en 

 

Amendement  252 

Gianluca Buonanno 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; 

1. neemt nota van de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; 

Or. it 

 

Amendement  253 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; 

1. neemt kennis van de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie", 

een kader dat de komende jaren in 

specifieke wetgeving zal moeten worden 

uitgesplitst en verduidelijkt, en waar het 

Europees Parlement als medewetgever 

volledig bij moet worden betrokken; 

Or. fr 

 

Amendement  254 

Miguel Urbán Crespo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; 

1. is sceptisch over de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering", aangezien in de 
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mededeling geen voorrang wordt gegeven 

aan de grote uitdagingen van de EU op 

het gebied van tegemoetkoming aan de 

onbevredigende energiebehoeften van een 

groot deel van de bevolking in steden en 

op het platteland dat in energiearmoede 

leeft, noch aan de dringende noodzaak 

van een energietransitie van het huidige 

afhankelijke, verontreinigende model 

naar een model op basis van 

hernieuwbare energiebronnen; 

Or. es 

 

Amendement  255 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; 

1. veroordeelt de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; 

Or. fr 

 

Amendement  256 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; 

1. is ingenomen met de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; neemt nota van de 

door de Commissie geschetste vijf pijlers 
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van de energie-unie, wijst er met nadruk 

op dat op deze pijlers gestoeld beleid altijd 

moet bijdragen aan de continuïteit van de 

energievoorziening, het koolstofarm 

maken en de duurzaamheid van de 

economie op de lange termijn, en 

tegelijkertijd moet zorgen voor betaalbare 

energie tegen concurrerende prijzen; 

Or. en 

 

Amendement  257 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; 

1. is ingenomen met de mededeling van de 

Commissie getiteld "Een kaderstrategie 

voor een schokbestendige energie-unie met 

een toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"; merkt op dat gelijke 

energiezekerheid, concurrentievermogen 

en duurzaamheid in een volledig 

geïntegreerde energiemarkt de 

voornaamste pijlers zijn voor de vorming 

van een energie-unie, die kan worden 

verwezenlijkt door de energievraag te 

matigen en te verminderen, duurzame 

energiebronnen te ontwikkelen en te 

integreren, de middelen te bundelen, de 

netten op elkaar aan te sluiten en slimme 

netten te ontwikkelen, zodat de 

gemeenschappelijke regulering van de 

energiemarkten is gewaarborgd en een 

gemeenschappelijke 

onderhandelingspositie wordt ingenomen 

ten aanzien van derde landen door 

versterking van maatregelen op EU-

niveau en verbetering van de samenhang 

en coördinatie van nationale 

beleidsmaatregelen en acties; 

Or. en 
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Amendement  258 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri, Clare Moody 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. benadrukt dat de energie-unie een 

integrale aanpak moet hanteren die is 

gericht op dimensies als de 

totstandbrenging van een volledig 

geïntegreerde interne energiemarkt, 

voorzieningszekerheid, matiging van de 

energievraag, het koolstofarm maken van 

de energiemix, in hoofdzaak op basis van 

hernieuwbare energiebronnen, en 

onderzoek en innovatie ten behoeve van 

leiderschap op het gebied van 

energietechnologie: beklemtoont dat de 

Europese burger in de energie-unie 

centraal dient te staan; pleit voor bottom-

upbenaderingen en de erkenning van het 

belang van een goed werkend, efficiënt en 

betrouwbaar energiesysteem op lokaal 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement  259 

Claude Turmes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. benadrukt dat de energie-unie niet 

alleen de continuïteit van de 

energievoorziening moet waarborgen, 

maar tevens een integrale aanpak moet 

hanteren die is gericht op belangrijke 
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pijlers als de totstandbrenging van een 

volledig geïntegreerde interne 

energiemarkt, voorzieningszekerheid, 

matiging van de energievraag, het 

koolstofarm maken van de energiemix, in 

hoofdzaak op basis van hernieuwbare 

energiebronnen, en onderzoek en 

innovatie ten behoeve van leiderschap op 

het gebied van energietechnologie: 

onderstreept dat de Europese burger in de 

energie-unie centraal moet staan en moet 

worden voorzien van zekere, duurzame en 

betaalbare energiebronnen; 

Or. en 

 

Amendement  260 

Olle Ludvigsson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. erkent dat de voltooiing van de 

interne markt, de verhoging van de 

energie-efficiëntie en het gebruik van 

duurzame energie van eminent belang 

zijn voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie 

van de EU en de verhoging van de 

energiezekerheid; 

Or. en 

 

Amendement  261 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. het doel van een schokbestendige 
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energie-unie, met een ambitieus 

klimaatbeleid als kernelement, is om de 

consumenten in de EU – huishoudens en 

ondernemingen – een veilige, duurzame, 

concurrerende en betaalbare 

energievoorziening te waarborgen. Om dit 

doel te bereiken is een fundamentele 

transformatie van het Europese 

energielandschap nodig1 b; 

 __________________ 

 1 b COM(2015) 80 definitief, Een 

kaderstrategie voor een schokbestendige 

energie-unie met een toekomstgericht 

beleid inzake klimaatverandering. 

Or. en 

 

Amendement  262 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. onderstreept dat de enige manier om 

energiezekerheid te bewerkstelligen en 

tegelijkertijd de energieprijzen betaalbaar 

te houden en de klimaatdoelstellingen te 

halen erin bestaat een duurzaam 

energielandschap te creëren dat 

gebaseerd is op een hoge mate van 

energie-efficiëntie, hernieuwbare energie 

en een slimme infrastructuur; benadrukt 

voorts dat vandaag de juiste maatregelen 

moeten worden genomen om deze 

transitie voor de toekomstige generaties te 

realiseren; 

Or. en 

 

Amendement  263 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
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Kathleen Van Brempt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. is het eens met de analyse van de 

Commissie dat wij een door fossiele 

brandstoffen aangedreven economie 

achter ons moeten laten, een economie 

waarin energie gebaseerd is op een 

gecentraliseerde, aanbodgestuurde 

aanpak die op oude technologieën en 

verouderde zakenmodellen steunt; is van 

mening dat versneld dient te worden 

overgeschakeld op een nieuw 

energiemodel; pleit derhalve voor 

herziening van de doelstellingen voor 

2030 teneinde de energie-

efficiëntiedoelstelling te verhogen tot 

40 % en de doelstelling inzake 

hernieuwbare energie tot 45 %, en hiertoe 

bindende nationale doelstellingen vast te 

stellen; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. herhaalt zijn steun voor de 

doelstellingen van 2030 op het gebied van 

klimaat en energie; om de uitstoot van 

broeikasgassen met 40 % te verminderen, 

het aandeel van hernieuwbare energie in 

de Europese energiemix tot 27 % te 

verhogen en de energie-efficiëntie met 

30 % te vergroten. 

Or. en 
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Amendement  265 

Bernd Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. wijst erop dat een energie-unie in 

het kader van een sterke politieke wil ten 

aanzien van een verhoging van de 

energie-efficiëntie en de ontwikkeling van 

hernieuwbare energiebronnen moet 

worden gebaseerd op bindende en 

ambitieuze doelstellingen op deze 

gebieden voor 2030; wijst erop dat het 

Europees Parlement hierom nadrukkelijk 

heeft verzocht; verzoekt om een 

herziening van het klimaat- en 

energiepakket voor 2030, die moet worden 

gebaseerd op een bindende doelstelling 

voor energie-efficiënte van 40 % en een 

bindende doelstelling voor hernieuwbare 

energie van 45 %; 

Or. de 

 

Amendement  266 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. onderstreept dat energie-efficiëntie 

en hernieuwbare energie in belangrijke 

mate zullen blijven bijdragen aan de 

verwezenlijking van de 

langetermijndoelstelling van de EU om de 

emissies op een kosteneffectieve manier 

met 80-95 % te verminderen tegen 2050; 

als eerste stap ter verwezenlijking van 

deze doelstelling moet de EU vasthouden 

aan haar onvoorwaardelijke doelstelling 
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van een emissiereductie van ten minste 

40 % tegen 2030; herinnert eraan dat 

energie-efficiëntie, hernieuwbare energie 

en slimme infrastructuur de "no regrets"-

opties zijn, omdat ze de snelste en 

goedkoopste manier zijn om onze 

energiezekerheid te waarborgen en 

tegelijkertijd de prijzen betaalbaar te 

houden, en zodoende ertoe bijdragen onze 

klimaatdoelstellingen te bereiken en 

miljoenen banen scheppen in de EU; 

Or. en 

 

Amendement  267 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Energiezekerheid, solidariteit en 

vertrouwen 

Or. en 

 

Amendement  268 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

2. verzoekt de Commissie de lidstaten die 

dat wensen te steunen bij de diversificatie 

van hun voorziening (energiebronnen, 

leveranciers en routes); 
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bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

Or. fr 

 

Amendement  269 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

 onderstreept hoe belangrijk het is om te 

zorgen voor een stabiel en voorspelbaar 

regelgevingskader, dat een billijke 

vergoeding biedt voor de activa en 

toezeggingen op lange termijn mogelijk 

maakt, hetgeen noodzakelijk is voor 

nieuwe investeringen in de energie-

infrastructuur; 

Or. en 

 

Amendement  270 

Gianluca Buonanno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 
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Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. verzoekt de lidstaten op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

Or. it 

 

Amendement  271 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, 

leveranciers en routes); roept de 

Commissie daarom op de bouw van de 

relevante prioritaire corridors voor 

energie-infrastructuur te bevorderen, 

zoals bepaald in bijlage I bij de 

verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de energievraag te 

matigen en de voorziening te diversifiëren 

teneinde de doelstelling van een EU-

economie die hoofdzakelijk draait op 

hernieuwbare energie, tegen 2050 te 

verwezenlijken; roept de lidstaten 

derhalve op om de EU-wetgeving op het 

gebied van energie, milieu en klimaat 

snel, tijdig en correct ten uitvoer te 

leggen; 

Or. en 
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Amendement  272 

Miguel Urbán Crespo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); 

Or. es 

 

Amendement  273 

Nikolay Barekov 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor, en in het bijzonder en met 

prioriteit de bouw van de Nabucco-

gaspijpleiding en de veiligstelling van de 
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gasvoorziening uit Iran, Azerbeidzjan en 

Turkmenistan in het kader van het 

Nabucco-project, de pijplijn die vanuit 

Turkije via Griekenland, Bulgarije, 

Roemenië en Hongarije naar Oostenrijk 

loopt;  

Or. bg 

Amendement  274 

Bendt Bendtsen, Peter Liese 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor en een geïntegreerd 

Noordzeenet; 

Or. en 

 

Amendement  275 

Tonino Picula 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 
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de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E), deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF) en de Europese 

strategie voor energiezekerheid; 

Or. en 

 

Amendement  276 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF); 

Or. en 

 

Amendement  277 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 
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Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor, met inbegrip van het 

Europese gedeelte daarvan, de trans-

Adriatische pijpleiding; 

Or. en 

 

Amendement  278 

Miroslav Poche 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor, en de aansluiting van 

bestaande gashubs op de aangelegde 

pijpleidingen, zoals de Eastring, mogelijk 

te maken; 

Or. en 
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Amendement  279 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor, en de aansluiting van 

bestaande gashubs op de aangelegde 

pijpleidingen, zoals Eastring, mogelijk te 

maken; 

Or. en 

 

Amendement  280 

András Gyürk, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

op een actieve manier te trachten de 

voorziening te diversifiëren 

(energiebronnen, leveranciers en routes); 

roept de Commissie daarom op de bouw 

van de relevante prioritaire corridors voor 

energie-infrastructuur te bevorderen, zoals 

bepaald in bijlage I bij de verordening 

inzake trans-Europese energienetwerken 

(TEN-E) en deel II van bijlage I bij de 



 

PE560.739v01-00 20/142 AM\1065517NL.doc 

NL 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor, met speciale nadruk op 

lidstaten die in hoge mate afhankelijk 

zijn; vraagt de Commissie voorrang te 

geven aan de bestaande interne capaciteit, 

met inbegrip van de eigen 

energiebronnen; 

Or. en 

 

Amendement  281 

Nadine Morano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; verzoekt de Commissie 

prioriteit te geven aan het gebruik van 

eigen productiecapaciteiten en 

energiebronnen; 

Or. fr 

 

Amendement  282 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer, Jan Huitema 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 
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Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie op een actieve 

manier te trachten de voorziening te 

diversifiëren (energiebronnen, leveranciers 

en routes); roept de Commissie daarom op 

de bouw van de relevante prioritaire 

corridors voor energie-infrastructuur te 

bevorderen, zoals bepaald in bijlage I bij 

de verordening inzake trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E) en deel II van 

bijlage I bij de verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

2. roept de Commissie op een actieve 

manier te streven naar duurzamer en 

concurrerender energieprijzen voor de 

Europese burgers en bedrijven, en te 

trachten de voorziening te diversifiëren 

(energiebronnen, leveranciers en routes); 

roept de Commissie daarom op de bouw 

van de relevante prioritaire corridors voor 

energie-infrastructuur te bevorderen, zoals 

bepaald in bijlage I bij de verordening 

inzake trans-Europese energienetwerken 

(TEN-E) en deel II van bijlage I bij de 

verordening inzake de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF), zoals de zuidelijke 

gascorridor; 

Or. en 

 

Amendement  283 

Adina-Ioana Vălean 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. erkent dat een werkelijk onderling 

gekoppelde energiemarkt met meerdere 

entrypunten en bidirectionele stromen 

alleen tot stand kan worden gebracht door 

de bijbehorende gasnetten volledig met 

elkaar te verbinden, door hubs voor 

vloeibaar aardgas aan te leggen in Zuid- 

en Oost-Europa, door de noord-

zuidgascorridor en de zuidgascorridor te 

voltooien alsook door de eigen productie 

verder uit te bouwen; pleit derhalve voor 

een versnelde ontwikkeling van 

interconnecties en projecten die tot doel 

hebben de in de Europese strategie voor 

energiezekerheid voorgedragen 

voorzieningsbronnen te diversifiëren. 
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Or. en 

 

Amendement  284 

Adina-Ioana Vălean 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. pleit ervoor prioriteit te geven aan 

de uitbreiding van de capaciteit voor 

vloeibaar aardgas en de eigen productie 

in de landen van het Middellandse 

Zeegebied en in Zuidoost-Europa, 

alsmede aan de aansluiting van niet aan 

zee grenzende landen in Midden-Europa 

op deze nieuwe capaciteit om de 

voorzieningsbronnen in deze regio's te 

diversifiëren; merkt op dat dit gas-tegen-

gasconcurrentie mogelijk zal maken en 

inhoudt dat aan de olieprijs gekoppelde 

overeenkomsten voor de invoer van 

aardgas worden vervangen, waardoor de 

onderhandelingsmacht van de lidstaten 

toeneemt. 

Or. en 

 

Amendement  285 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. erkent dat de projecten die 

momenteel op de PGB-lijst zijn 

opgenomen onvoldoende zijn om het 

Europese streefcijfer voor de 

interconnectiecapaciteit tussen het 

Iberisch schiereiland en het vasteland van 

Europa te halen; spoort de regionale 

groep in het kader van TEN-E en de 
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Commissie aan de capaciteit tussen 

Spanje en Frankrijk aanzienlijk te 

verhogen door aanvullende projecten aan 

te wijzen voor opname op de PGB-lijst 

voor 2015; 

Or. en 

 

Amendement  286 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. benadrukt dat de trans-Adriatische 

pijpleiding (TAP) de EU zal helpen bij het 

verwezenlijken van haar doelstelling op 

het gebied van de diversificatie van de 

gasvoorziening aan de lidstaten en de 

landen van de energiegemeenschap in 

Zuidoost-Europa; erkent dat de 

realisering van TAP een stimulans zal zijn 

voor de ontwikkeling van een nieuwe 

energie-infrastructuur, de integratie van 

energienetwerken en de voltooiing van de 

interne energiemarkt; 

Or. en 

 

Amendement  287 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. benadrukt dat bij de ontwikkeling 

van projecten voor energie-infrastructuur, 

zoals het Noordzeenet, een 

gecoördineerde, regionale aanpak dient te 

worden toegepast op basis van 

intergouvernementele akkoorden die 
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voortvloeien uit gemeenschappelijke 

regionale strategieën; als onderdeel van 

dergelijke strategieën dienen niet alleen 

duidelijke projectdoelstellingen te worden 

vastgesteld, maar ook effectieve 

regelgevingskaders met oog voor de 

eigendomsbelangen inzake transmissie en 

productie en nieuwe marktregels die de 

handel in energie uit variabele bronnen 

tussen de gekoppelde markten 

vereenvoudigen; 

Or. en 

 

Amendement  288 

Olle Ludvigsson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU; 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de 

klimaatdoelstellingen voor de lange 

termijn, de EU-wetgeving en de 

prioriteiten inzake energiezekerheid van de 

EU; 

Or. en 

 

Amendement  289 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 
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doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU; 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de 

langetermijnverplichtingen van de EU op 

het gebied van het koolstofarm maken van 

de energievoorziening alsmede de EU-

wetgeving op milieugebied en andere 

relevante terreinen; vraagt de Commissie 

investeringen die de matiging van de 

energievraag ten goede komen, met name 

bij gebouwen, te beschouwen als 

infrastructuurinvesteringen; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU; 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU en vraagt de 

Commissie investeringen die de matiging 

van de energievraag ten goede komen, 

bijvoorbeeld bij bestaande gebouwen, te 

beschouwen als subsidiabele projecten; 

Or. en 

 

Amendement  291 

Vladimír Maňka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU; 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU; vraagt de 

Commissie investeringen die de matiging 

van de energievraag ten goede komen, 

met name bij gebouwen, te beschouwen 

als infrastructuurinvesteringen; 

Or. en 

 

Amendement  292 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU; 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energievoorziening te 

diversifiëren volledig in overeenstemming 

moeten zijn met de EU-wetgeving op het 

gebied van klimaat, energie en 

overheidssteun, de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU en de 

doelstellingen van het Stappenplan 

energie 2050 van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU; 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de wensen 

van de lidstaten; 

Or. fr 

 

Amendement  294 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU; 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU en er 

tegelijkertijd voor moeten zorgen dat de 

bestaande energie-infrastructuur zo goed 

en efficiënt mogelijk wordt benut; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU; 

3. benadrukt dat alle 

infrastructuurprojecten van de EU die tot 

doel hebben de energiebronnen, -

leveranciers en -routes te diversifiëren 

volledig in lijn moeten zijn met de EU-

wetgeving en de prioriteiten inzake 

energiezekerheid van de EU; is van 

mening dat de ontwikkeling van 

hernieuwbare energiebronnen, gelet op de 

energiekosten, van essentieel belang is 

voor de strategie voor de energie-unie; 

benadrukt hoe belangrijk de ontwikkeling 

van grensoverschrijdende infrastructuur 

en de bevordering van onderzoek en 

innovatie op het gebied van de 

ontwikkeling van slimmere energienetten 

en oplossingen voor energieopslag alsook 

flexibele opwekkingstechnologieën zijn 

voor de integratie van hernieuwbare 

energiebronnen; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. roept de EU-instellingen en de 

lidstaten op om investeringen in de 

energie-efficiëntie, met name bij 

gebouwen, te erkennen als 

infrastructuurinvesteringen; 

Or. en 

 

Amendement  297 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 
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Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. onderstreept dat een goed 

uitgebouwde en volledig geïntegreerde 

infrastructuur die een sterkere 

diversificatie van de energievoorziening 

en grensoverschrijdende stromen mogelijk 

maakt, van essentieel belang is voor de 

continuïteit van de energievoorziening, 

zowel in normale omstandigheden als in 

noodgevallen, en voor de levering van 

energie uit concurrerende bronnen aan 

consumenten in de hele Europese Unie en 

de energiegemeenschap; 

Or. en 

 

Amendement  298 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir 

Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana 

Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. steunt acties die erop gericht zijn om 

strategische energiepartnerschappen aan 

te gaan met belangrijke productielanden 

die momenteel gas leveren aan de EU of 

dat in de toekomst mogelijk zullen doen; 

verzoekt de Commissie de dialoog met 

Noorwegen en de productielanden uit de 

zuidelijke gascorridor, Noord-Afrika en 

het oostelijke Middellandse Zeegebied te 

intensiveren en bijzondere aandacht te 

schenken aan andere landen die vloeibaar 

aardgas produceren, zoals onder meer de 

VS, Canada en Australië; 

Or. en 
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Amendement  299 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. steunt acties die erop gericht zijn om 

strategische energiepartnerschappen aan 

te gaan met belangrijke productielanden 

die momenteel gas leveren aan de EU of 

dat in de toekomst mogelijk zullen doen; 

verzoekt de Commissie de dialoog met 

Noorwegen en de productielanden uit de 

zuidelijke gascorridor, Noord-Afrika en 

het oostelijke Middellandse Zeegebied te 

intensiveren; en bijzondere aandacht te 

schenken aan andere landen die vloeibaar 

aardgas produceren, zoals de VS en 

Canada, en andere relevante producenten 

van vloeibaar aardgas; 

Or. en 

 

Amendement  300 

Zigmantas Balčytis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. wijst erop dat de Europese 

energiemarkt gebaseerd moet zijn op de 

economisch meest waardevolle basis, 

aangezien er in werkelijkheid geen 

coördinatie is van de besluiten van de 

lidstaten inzake het nastreven van 

nationale energieprojecten die negatieve 

effecten kunnen hebben op de 

energiezekerheid en het 

concurrentievermogen van een andere 

lidstaat; is van mening dat nationale 

energieprojecten die de lidstaten 
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voornemens zijn om na te streven 

beoordeeld moeten worden in het kader 

van het waarborgen van de 

energievoorziening in de betrokken regio 

en in de EU als geheel;  

Or. lt 

Amendement  301 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. herhaalt zijn steun voor het halen 

van het streefcijfer van 10 % voor de 

interconnectiecapaciteit om de interne 

energiemarkt in de EU te voltooien; en 

erkent tegelijkertijd het belang van de 

verwezenlijking van een kwantitatieve 

doelstelling op het gebied van de 

interconnectiecapaciteit door de 

beschikbaarheid van bestaande nationale 

en grensoverschrijdende infrastructuur te 

waarborgen om ervoor te zorgen dat de 

Europese energiebronnen doelmatig 

worden ingezet en de 

voorzieningszekerheid wordt vergroot; 

Or. en 

 

Amendement  302 

Gianluca Buonanno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. meent dat de opbouw van energie-

infrastructuren met het oog op het 

veiligstellen van de continuïteit van de 

voorziening in de Europese Unie zonder 

politieke vooroordelen moet worden 
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gerealiseerd en moet worden beoordeeld 

op basis van de kostenefficiëntie en de 

veiligheid van de voorziening; 

Or. it 

 

Amendement  303 

Bernd Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. verzoekt de Commissie de IT-

beveiliging en de bescherming van 

strategische infrastructuren op te 

schroeven, met name met het oog op de 

ontwikkelingen in de industriële productie 

en de steeds groter wordende rol van de 

ICT in de energiesector; 

Or. de 

 

Amendement  304 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. overwegende dat het EU-acquis van 

toepassing moet zijn op 

energieleveranciers uit derde landen die 

actief zijn op de gemeenschappelijke 

markt, en verzoekt de Commissie de EU-

wetgeving met alle beschikbare middelen 

te handhaven om ervoor te zorgen dat 

energie vrij kan circuleren in de EU en 

om verstoringen van de interne markt te 

voorkomen; 

4. benadrukt dat het nodig is om de 

samenwerking met de EU-partners actief 

te versterken en de belangrijke rol te 

erkennen van internationale 

samenwerking op het gebied van energie, 

en met name energiezekerheid; benadrukt 

in dit verband dat alle 

intergouvernementele akkoorden 

gebaseerd moeten zijn op het beginsel van 

wederzijds respect ten aanzien van 

betrokken derde landen; 

Or. en 
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Amendement  305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. overwegende dat het EU-acquis van 

toepassing moet zijn op 

energieleveranciers uit derde landen die 

actief zijn op de gemeenschappelijke 

markt, en verzoekt de Commissie de EU-

wetgeving met alle beschikbare middelen 

te handhaven om ervoor te zorgen dat 

energie vrij kan circuleren in de EU en 

om verstoringen van de interne markt te 

voorkomen; 

4. benadrukt dat de wetgeving van de 

lidstaten van toepassing moet zijn op 

energieleveranciers uit derde landen die 

actief zijn op de nationale markt; 

Or. fr 

 

Amendement  306 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. overwegende dat het EU-acquis van 

toepassing moet zijn op 

energieleveranciers uit derde landen die 

actief zijn op de gemeenschappelijke 

markt, en verzoekt de Commissie de EU-

wetgeving met alle beschikbare middelen 

te handhaven om ervoor te zorgen dat 

energie vrij kan circuleren in de EU en om 

verstoringen van de interne markt te 

voorkomen; 

4. overwegende dat het EU-acquis van 

toepassing moet zijn op 

energieleveranciers uit derde landen die 

actief zijn op de gemeenschappelijke 

markt, en verzoekt de Commissie erop toe 

te zien dat de EU-wetgeving wordt 

toegepast om ervoor te zorgen dat energie 

vrij kan circuleren in de EU en om 

verstoringen van de interne markt te 

voorkomen; 

Or. en 
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Amendement  307 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. overwegende dat het EU-acquis van 

toepassing moet zijn op 

energieleveranciers uit derde landen die 

actief zijn op de gemeenschappelijke 

markt, en verzoekt de Commissie de EU-

wetgeving met alle beschikbare middelen 

te handhaven om ervoor te zorgen dat 

energie vrij kan circuleren in de EU en om 

verstoringen van de interne markt te 

voorkomen; 

4. overwegende dat het EU-acquis van 

toepassing moet zijn op 

energieleveranciers uit derde landen die 

actief zijn op de gemeenschappelijke 

markt, met name de EU-wetgeving op het 

gebied van mededinging en staatssteun, 
en verzoekt de Commissie de EU-

wetgeving met alle beschikbare middelen 

te handhaven om ervoor te zorgen dat 

energie vrij kan circuleren in de EU en om 

verstoringen van de interne markt te 

voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten van de interne energiemarkt te 

doorbreken, zoals werd aangetoond door 

de door de Commissie uitgevoerde 

gasstresstests; roept de Commissie in deze 

context op om de twee jaar dergelijke tests 

uit te voeren; 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

om de afhankelijkheid van bepaalde 

lidstaten op energiegebied te doorbreken, 

zoals werd aangetoond door de door de 

Commissie uitgevoerde gasstresstests; 

Or. fr 

 

Amendement  309 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten van de interne energiemarkt te 

doorbreken, zoals werd aangetoond door 

de door de Commissie uitgevoerde 

gasstresstests; roept de Commissie in deze 

context op om de twee jaar dergelijke tests 

uit te voeren; 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

voor de EU om het isolement van lidstaten 

en regio's van de Europese gas- en 

elektriciteitsnetten te doorbreken, zoals 

werd aangetoond door de door de 

Commissie uitgevoerde gasstresstests; 

roept de Commissie in deze context op om 

de twee jaar dergelijke tests uit te voeren; 

is van mening dat de EU bij voorrang de 

meest kwetsbare landen moet helpen om 

hun bronnen en aanvoerroutes te 

diversifiëren; 

Or. en 

 

Amendement  310 

Vladimir Urutchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten van de interne energiemarkt te 

doorbreken, zoals werd aangetoond door 

de door de Commissie uitgevoerde 

gasstresstests; roept de Commissie in deze 

context op om de twee jaar dergelijke tests 

uit te voeren; 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten van de interne energiemarkt te 

doorbreken, zoals werd aangetoond door 

de door de Commissie uitgevoerde 

gasstresstests; roept de Commissie in deze 

context op om de twee jaar dergelijke tests 

uit te voeren; roept de lidstaten en de 

Commissie in dit verband op om de 

aanbevelingen uit de stresstests van de 

gassystemen onverwijld uit te voeren; 

Or. en 

 

Amendement  311 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten van de interne energiemarkt te 

doorbreken, zoals werd aangetoond door 

de door de Commissie uitgevoerde 

gasstresstests; roept de Commissie in deze 

context op om de twee jaar dergelijke tests 

uit te voeren; 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten van de interne energiemarkt te 

doorbreken, zoals werd aangetoond door 

de door de Commissie uitgevoerde 

gasstresstests; roept de Commissie in deze 

context op regelmatig dergelijke tests uit te 

voeren; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten van de interne energiemarkt te 

doorbreken, zoals werd aangetoond door 

de door de Commissie uitgevoerde 

gasstresstests; roept de Commissie in deze 

context op om de twee jaar dergelijke tests 

uit te voeren; 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten, en met name van die met 

insulaire regio's, van de interne 

energiemarkt te doorbreken, zoals werd 

aangetoond door de door de Commissie 

uitgevoerde gasstresstests; roept de 

Commissie in deze context op om de twee 

jaar dergelijke tests uit te voeren; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 
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voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten van de interne energiemarkt te 

doorbreken, zoals werd aangetoond door 

de door de Commissie uitgevoerde 

gasstresstests; roept de Commissie in deze 

context op om de twee jaar dergelijke tests 

uit te voeren; 

voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten van de interne energiemarkt te 

doorbreken, zoals werd aangetoond door 

de door de Commissie uitgevoerde 

gasstresstests; roept de Commissie in deze 

context op om de twee jaar dergelijke tests 

uit te voeren en maatregelen in te voeren 

om de energievraag te verminderen ter 

verbetering van de toegang tot energie 

voor alle burgers; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Philippe 

De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten van de interne energiemarkt te 

doorbreken, zoals werd aangetoond door 

de door de Commissie uitgevoerde 

gasstresstests; roept de Commissie in deze 

context op om de twee jaar dergelijke tests 

uit te voeren; 

5. benadrukt dat het uitermate belangrijk is 

voor de EU om het isolement van bepaalde 

lidstaten van de interne energiemarkt te 

doorbreken, zoals werd aangetoond door 

de door de Commissie uitgevoerde 

gasstresstests; roept de Commissie in deze 

context op om de twee jaar dergelijke tests 

uit te voeren; raadt de Commissie aan zich 

te beraden op de uitvoering van 

elektriciteitsstresstests om zich een beeld 

te vormen van de veerkracht van de 

energiemarkt als geheel; benadrukt dat bij 

dergelijke stresstests met name de status, 

de capaciteit en de duurzaamheid van het 

gehele nationale transmissienetwerk 

alsmede het interconnectieniveau en de 

grensoverschrijdende capaciteit moeten 

worden bepaald, en dat aanbevelingen op 

grond van dergelijke stresstests volledige 

effectbeoordelingen moeten omvatten van 

zowel nationale plannen als EU-

doelstellingen voor de aanpak van de 

actiepunten die daaruit voortvloeien; 

Or. en 
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Amendement  315 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. onderstreept dat 

infrastructuurprojecten, zoals de 

synchronisatie van de energiesystemen 

van de Oostzeelanden met het Europese 

elektriciteitssysteem, die een oplossing 

vormen voor het probleem van de 

"energie-landen", van strategisch belang 

zijn voor de energie-unie; 

Or. en 

 

Amendement  316 

Rolandas Paksas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. verzoekt met klem om de afschaffing 

van de "energie-eilanden" in de EU, die 

oorspronkelijk was gepland voor 2015; is 

derhalve van mening dat het uitbouwen 

van energie-interconnecties van cruciaal 

belang is om een einde te maken aan het 

isolement van lidstaten en ervoor te 

zorgen dat de lidstaten synchroon 

opereren binnen de Europese 

continentale netten; 

Or. en 

 

Amendement  317 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  318 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

6. wijst erop dat de lidstaten in de context 

van de toekomstige energie-unie moeten 

zorgen voor coördinatie en samenwerking 

met hun buurlanden wanneer ze hun beleid 

van voorzieningszekerheid uitstippelen; 

verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe 

de nationale preventieve maatregelen en 

maatregelen voor rampenbestrijding, met 

inbegrip van energie-

efficiëntiemaatregelen, kunnen worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau, hoe de samenhang tussen deze 

maatregelen kan worden versterkt en hoe 

de marktverstorende effecten ervan 

kunnen worden beperkt; steunt het 

gebruik van één toekomstbestendige en 
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robuuste methodiek ter beoordeling van 

de Europese systeemtoereikendheid en is 

er voorstander van dat de 

systeemtoereikendheid op regionaal 

niveau wordt beoordeeld; betreurt de 

invoering van nationale mechanismen 

voor capaciteitsvergoeding die 

marktverstoringen tot gevolg hebben en 

de financiering van oude, vervuilende en 

inefficiënte productiecapaciteit in stand 

houden; 

Or. en 

 

Amendement  319 

Gianluca Buonanno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de lidstaten in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal niveau; 

Or. it 

 

Amendement  320 

Olle Ludvigsson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie een van de 

belangrijkste problemen is en dat de 

lidstaten moeten zorgen voor coördinatie 

en samenwerking met hun buurlanden op 

dit vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement  321 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Antonio Tajani 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening en het 

concurrentievermogen in de context van 

de toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwesties zijn en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

Or. en 
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Amendement  322 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie een van de meest 

dringende kwesties is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement  323 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 

Kathleen Van Brempt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie vereist dat de 

lidstaten de coördinatie en samenwerking 

met hun buurlanden verbeteren wanneer ze 

hun energiebeleid uitstippelen; verzoekt de 

Commissie in dit opzicht te onderzoeken 

hoe de huidige opbouw van de nationale 

preventieve maatregelen en maatregelen 

voor rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 
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niveau; 

Or. en 

 

Amendement  324 

Paul Rübig 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

6. wijst erop dat de kwantitatieve (d.w.z. de 

beschikbaarheid van systeemrelevante 

energiecentrales, de capaciteit van 

hoogspanningsleidingen) en kwalitatieve 

(d.w.z. de stabiliteit van de frequentie) 
zekerheid van de energievoorziening in de 

context van de toekomstige energie-unie de 

meest dringende kwestie is en dat de 

lidstaten moeten zorgen voor coördinatie 

en samenwerking met hun buurlanden op 

dit vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale en interregionale 

preventieve maatregelen en maatregelen 

voor rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement  325 

Miroslav Poche 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie een van de meest 

dringende kwesties is en dat de lidstaten 



 

PE560.739v01-00 44/142 AM\1065517NL.doc 

NL 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement  326 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie een van de meest 

dringende kwesties is en als zodanig op 

EU-niveau moet worden gecoördineerd, 

maar dat aanvullende coördinatie en 

samenwerking tussen buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen ook van essentieel belang is; 

verzoekt de Commissie in dit opzicht te 

onderzoeken hoe de huidige opbouw van 

de nationale preventieve maatregelen en 

maatregelen voor rampenbestrijding kan 

worden gestroomlijnd op regionaal en 

Europees niveau; 

Or. en 

 

Amendement  327 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

6. wijst erop dat de stabiliteit van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is, samen met de 

schommelende prijzen en de economische 

schade als gevolg van de effecten van de 

klimaatverandering; onderstreept 

derhalve dat de lidstaten moeten zorgen 

voor coördinatie en samenwerking met hun 

buurlanden op dit vlak wanneer ze hun 

energie- en klimaatbeleid uitstippelen; 

verzoekt de Commissie in dit opzicht te 

onderzoeken hoe de huidige opbouw van 

de nationale preventieve maatregelen en 

maatregelen voor rampenbestrijding kan 

worden gestroomlijnd op regionaal en 

Europees niveau; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Martina Werner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

6. wijst erop dat de lidstaten moeten zorgen 

voor coördinatie en samenwerking met hun 

buurlanden op dit vlak wanneer ze hun 

energiebeleid uitstippelen; verzoekt de 

Commissie in dit opzicht te onderzoeken 

hoe de huidige opbouw van de nationale 

preventieve maatregelen en maatregelen 

voor rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

Or. en 
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Amendement  329 

Tonino Picula 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat voor de 

eindgebruiker de voorzieningszekerheid 

bepalend is voor de concurrentiekracht en 

de duurzaamheid; benadrukt dat de 

diversificatie van de gascorridors en een 

moderne en flexibele infrastructuur een 

prioriteit moeten zijn voor de Europese 

energiezekerheid; onderstreept dat de 

lidstaten moeten zorgen voor coördinatie 

en samenwerking met hun buurlanden op 

dit vlak wanneer ze hun energie- en 

klimaatbeleid uitstippelen; verzoekt de 

Commissie in dit opzicht te onderzoeken 

hoe de huidige opbouw van de nationale 

preventieve maatregelen en maatregelen 

voor rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement  330 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 
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moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden verbeterd 

op regionaal en Europees niveau; 

Or. en 

 

Amendement  331 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Pavel Telička, 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Jan Huitema, Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening in de context van de 

toekomstige energie-unie de meest 

dringende kwestie is en dat de lidstaten 

moeten zorgen voor coördinatie en 

samenwerking met hun buurlanden op dit 

vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

6. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening en het 

concurrentievermogen van Europa in de 

context van de toekomstige energie-unie de 

meest dringende kwesties zijn en dat de 

lidstaten moeten zorgen voor coördinatie 

en samenwerking met hun buurlanden op 

dit vlak wanneer ze hun energiebeleid 

uitstippelen; verzoekt de Commissie in dit 

opzicht te onderzoeken hoe de huidige 

opbouw van de nationale preventieve 

maatregelen en maatregelen voor 

rampenbestrijding kan worden 

gestroomlijnd op regionaal en Europees 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement  332 

Marian-Jean Marinescu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 



 

PE560.739v01-00 48/142 AM\1065517NL.doc 

NL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. acht het van groot belang dat de 

landen van de energie-unie tijdens de 

onderhandelingen met derde landen met 

één stem spreken; is verder van oordeel 

dat op regionaal niveau moet worden 

begonnen met de coördinatie van de 

standpunten en de collectieve aankoop 

van aardgas, met dien verstande dat 

diverse lidstaten een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme kunnen 

invoeren en regionale hubs kunnen 

opzetten om de 

gasvoorzieningsinfrastructuur verder uit 

te breiden; 

Or. en 

 

Amendement  333 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. is van oordeel dat de energie- en 

hulpbronnendiplomatie van de EU moet 

worden versterkt om de toegang tot voor 

de ontwikkeling en productie van schone 

energietechnologie essentiële metalen en 

delfstoffen veilig te stellen. Preferentiële 

toegang kan worden verkregen door hulp 

en handel, technologieoverdracht en 

samenwerking op het gebied van 

innovatie aan elkaar te koppelen bij de 

betrekkingen van de EU met economieën 

die rijk zijn aan delfstoffen; 

Or. en 

 

Amendement  334 

Bernd Lange 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. benadrukt dat 

energieovereenkomsten tussen de EU en 

derde landen vanwege de 

gemeenschappelijke Europese interne 

energiemarkt gevolgen hebben voor het 

energiebeleid van de EU; onderstreept in 

dit verband dat democratische en 

transparante procedures, evenals de 

verenigbaarheid met de EU-wetgeving 

moet worden gewaarborgd; 

Or. de 

 

Amendement  335 

Bernd Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 quater. wijst erop dat het beginsel van 

wederkerigheid een belangrijke rol moet 

spelen in het kader van 

energieovereenkomsten met derde landen 

en dat kwaliteitsnormen en de naleving 

van het rechtskader moeten worden 

gewaarborgd; 

Or. de 

 

Amendement  336 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia 

Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, 

Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. vraagt de Commissie een uitgebreid 

kader op te zetten voor de externe 

dimensie van de energie-unie, met een 

bijzondere verwijzing naar de bevordering 

van strategische partnerschappen met 

energieproducerende en doorvoerlanden 

en rekening houdend met de huidige 

stand van zaken in de regionale 

samenwerking; er dienen bestaande en 

nieuwe strategische partnerschappen te 

worden overwogen en onderzocht om de 

dialoog en de samenwerking met 

betrekking tot aardolie en -gas, de 

energie-efficiëntie en hernieuwbare 

bronnen, handel en aansluiting van de 

energie-unie op externe 

elektriciteitsnetten te versterken; 

Or. en 

 

Amendement  337 

Bernd Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. verzoekt de Commissie in het kader 

van de herziening van Besluit nr. 

994/2012/EU tot instelling van een 

mechanisme voor informatie-uitwisseling 

met betrekking tot intergouvernementele 

overeenkomsten tussen lidstaten en derde 

landen op energiegebied om de 

bepalingen van dit besluit en de rol van de 

Commissie te versterken; 

Or. de 

 

Amendement  338 

Claude Turmes 
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namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. is van mening dat Rusland niet 

langer mag worden beschouwd als een 

betrouwbare partner, omdat het land het 

EU-recht uitdrukkelijk in twijfel trekt, 

onder meer bij de 

Wereldhandelsorganisatie, en de 

energievoorziening gebruikt voor politieke 

doeleinden; merkt op dat diversificatie 

van de energievoorziening de 

onderhandelingspositie van landen jegens 

externe gasleveranciers versterkt, en is 

derhalve van mening dat de Unie lessen 

moet trekken uit de vorige energiecrises 

met Rusland; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. Benadrukt dat de bescherming van 

de soevereiniteit en de soevereine rechten 

van de lidstaten, met inbegrip van de 

rechten met betrekking tot de exploratie 

en exploitatie van hun natuurlijke 

hulpbronnen, een fundamentele 

voorwaarde is voor het waarborgen van 

de energievoorzieningszekerheid en de 

stabiliteit in de energie-unie. 

Or. el 

Amendement  340 

Claude Turmes 
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namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. benadrukt dat verbetering van de 

energie-efficiëntie in de EU het risico van 

afhankelijkheid zou verkleinen en 

daarmee de onderhandelingspositie van 

de EU op energiegebied versterken. 

Or. en 

 

Amendement  341 

Bernd Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 

zorgen dat ondernemingen in derde 

landen die deel uitmaken van de gehele 

energieproductieketen van de EU ook in 

overeenstemming met de klimaat- en 

energiedoelstellingen van de EU 

handelen; 

Or. de 

 

Amendement  342 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. verzoekt de Commissie de 

coördinatie van alle beleid voor 

voorzieningszekerheid te intensiveren, met 

name door de synergie tussen de 
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bestaande structuren (het Pentalateraal 

Energieforum, ACER, de verschillende 

ENTSO's) te versterken, met het oog op: 

 - het vaststellen van een 

gemeenschappelijke methode ten aanzien 

van de evaluatie van de risico's verbonden 

aan het evenwicht tussen vraag en aanbod 

en de voorschriften ter voorkoming van 

black-outs; 

 - het organiseren van uitwisselingen over 

de geraamde energiebalansen van de 

lidstaten, die verder gaan dan de 

tienjarige ontwikkelingsplannen voor de 

netwerken; 

 - het vaststellen van gezamenlijke en 

gelijkgerichte doelstellingen op het gebied 

van voorzieningszekerheid waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

energierichtsnoeren van de lidstaten; 

 - het verstrekken van aanbevelingen voor 

gemeenschappelijke oplossingen die de 

nationale energiemixen in aanmerking 

nemen; 

 - het bepalen van de prioritaire 

infrastructuurprojecten op het gebied van 

voorzieningszekerheid en de 

subsidiabiliteit ervan voor Europese 

financiering. 

Or. fr 

 

Amendement  343 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. vraagt de Commissie om voorstellen 

in te dienen tot herziening van 

Verordening (EU) nr. 994/2010 

betreffende maatregelen tot veiligstelling 

van de gaslevering, met dien verstande dat 
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de lidstaten worden verplicht een strategie 

uit te stippelen om het gasverbruik door 

middel van energie-efficiëntie, 

energieopslag en overschakeling naar 

hernieuwbare energiebronnen te 

verminderen; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten 

door een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn 

aan de naleving van het EU-acquis 

betreffende de interne markt en de regels 

in het kader van het mededingingsbeleid 

van de EU en de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  345 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten 

door een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

7. verzoekt de Commissie de mogelijke 

structuur en de wenselijkheid van een 

vrijwillig mechanisme voor gezamenlijke 

aankoop, de effecten ervan op de werking 

van de interne gasmarkt en de betrokken 
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en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn 

aan de naleving van het EU-acquis 

betreffende de interne markt en de regels in 

het kader van het mededingingsbeleid van 

de EU en de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

ondernemingen alsmede de bijdrage 

ervan aan een zekere gasvoorziening te 

onderzoeken; merkt op dat, aangezien er 

verschillende soorten mechanismen voor 

gezamenlijke aankoop bestaan, nader 

moet worden bepaald welk 

marktgebaseerd model het best kan 

worden toegepast op de betreffende 

Europese regio's en leveranciers, en 

welke uitzonderingsbepalingen gelden 

wanneer een mechanisme voor 

gezamenlijke aankoop zou worden 

opgezet; raadt de Commissie in de 

tussentijd aan de lidstaten te steunen die 

op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten in 

overeenstemming met het EU-acquis 

betreffende de interne markt en de regels in 

het kader van het mededingingsbeleid van 

de EU en de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

Or. en 

 

Amendement  346 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 
energieovereenkomsten willen sluiten door 

een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn 

aan de naleving van het EU-acquis 

betreffende de interne markt en de regels 

in het kader van het mededingingsbeleid 

van de EU en de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

7. roept de Commissie op zich niet te 

mengen in de onderhandeling van 
energieovereenkomsten en de lidstaten 

dus, volgens het subsidiariteitsbeginsel en 

het mechanisme voor een versterkte 

samenwerking, volledig autonoom hun 

voorziening en energiezekerheid te laten 

beheren; 

Or. fr 
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Amendement  347 

Gunnar Hökmark 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten 

door een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn aan 

de naleving van het EU-acquis betreffende 

de interne markt en de regels in het kader 

van het mededingingsbeleid van de EU en 

de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

7. onderstreept dat 

energieovereenkomsten gebaseerd moeten 

zijn op marktprijzen en concurrentie, en 

benadrukt dat alle door de lidstaten en 

anderen afgesloten 

langetermijnovereenkomsten onderworpen 

dienen te zijn aan de naleving van het EU-

acquis betreffende de interne markt en de 

regels in het kader van het 

mededingingsbeleid van de EU en de 

voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

Or. en 

 

Amendement  348 

András Gyürk, Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten door 

een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn aan 

de naleving van het EU-acquis betreffende 

de interne markt en de regels in het kader 

van het mededingingsbeleid van de EU en 

de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten door 

een gemeenschappelijk 

aankoopmechanisme in te voeren, en 

benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn aan 

de naleving van het EU-acquis betreffende 

de interne markt en de regels in het kader 

van het mededingingsbeleid van de EU en 

de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

Or. en 
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Amendement  349 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Janusz 

Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, 

Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten door 

een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn aan 

de naleving van het EU-acquis betreffende 

de interne markt en de regels in het kader 

van het mededingingsbeleid van de EU en 

de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

7. roept de Commissie op de EU-lidstaten 

en in het secretariaat van de 

energiegemeenschap de partijen bij de 

energiegemeenschap te steunen die op 

vrijwillige basis energieovereenkomsten 

willen sluiten door een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn aan 

de naleving van het EU-acquis betreffende 

de interne markt en de regels in het kader 

van het mededingingsbeleid van de EU en 

de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

Or. en 

 

Amendement  350 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten door 

een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn aan 

de naleving van het EU-acquis betreffende 

de interne markt en de regels in het kader 

van het mededingingsbeleid van de EU en 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten door 

een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme kosteneffectief en 

onderworpen dient te zijn aan de naleving 

van het EU-acquis betreffende de interne 

markt en de regels in het kader van het 
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de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

mededingingsbeleid van de EU en de 

voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

Or. en 

 

Amendement  351 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten door 

een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn aan 

de naleving van het EU-acquis betreffende 

de interne markt en de regels in het kader 

van het mededingingsbeleid van de EU en 

de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten door 

een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn aan 

de naleving van het EU-acquis betreffende 

de interne markt en de regels in het kader 

van het mededingingsbeleid van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten door 

een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn aan 

de naleving van het EU-acquis betreffende 

7. roept de Commissie op te onderzoeken 

of het mogelijk is een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren 

voor het op vrijwillige basis sluiten van 

energieovereenkomsten, en benadrukt dat 

de werking van dergelijk mechanisme 

onderworpen dient te zijn aan de naleving 

van het EU-acquis betreffende de interne 
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de interne markt en de regels in het kader 

van het mededingingsbeleid van de EU en 

de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

markt en de regels in het kader van het 

mededingingsbeleid van de EU en de 

voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

Or. en 

 

Amendement  353 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten door 

een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme in te voeren, 

en benadrukt dat de werking van dergelijk 

mechanisme onderworpen dient te zijn aan 

de naleving van het EU-acquis betreffende 

de interne markt en de regels in het kader 

van het mededingingsbeleid van de EU en 

de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie; 

7. roept de Commissie op de lidstaten te 

steunen die op vrijwillige basis 

energieovereenkomsten willen sluiten door 

een gemeenschappelijk 

onderhandelingsmechanisme voor te 

stellen, en benadrukt dat de werking van 

dergelijk mechanisme onderworpen dient 

te zijn aan de naleving van het EU-acquis 

betreffende de interne markt en de regels in 

het kader van het mededingingsbeleid van 

de EU en de voorschriften van de 

Wereldhandelsorganisatie alsook zorg te 

dragen voor de bescherming van 

commercieel gevoelige informatie; 

Or. en 

 

Amendement  354 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 
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een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden, 

bestemmingsclausules en "take-or-pay"-

clausules; of clausules die derden 

verbieden om de levering van energie 

afhankelijk te stellen van de toekenning 

van preferentiële toegang tot de 

infrastructuur voor energietransport in de 

EU; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Cornelia 

Ernst, João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen 

waar een of meer lidstaten en derde 

landen bij betrokken zijn te versterken, 

onder meer door de Commissie te laten 

deelnemen aan deze onderhandelingen 

wanneer er een risico bestaat dat een 

leverancier een dominante positie zou 

misbruiken; merkt op dat de Commissie 

bovendien beoordelingen vooraf en 

achteraf zou moeten uitvoeren en zowel 

een positieve als een negatieve lijst moet 

opstellen met clausules, zoals 

uitvoerverboden en 

8. benadrukt dat de Commissie, op verzoek 

van de lidstaten, als waarnemer kan 

deelnemen aan de onderhandelingen over 

intergouvernementele overeenkomsten; 

wijst er echter op dat het belangrijk is de 

mogelijkheid van lidstaten om over de 

inhoud van overeenkomsten te 

onderhandelen, niet in gevaar te brengen; 
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bestemmingsclausules; 

Or. en 

 

Amendement  356 

Gianluca Buonanno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen 
waar een of meer lidstaten en derde landen 

bij betrokken zijn te versterken, onder 

meer door de Commissie te laten 

deelnemen aan deze onderhandelingen 

wanneer er een risico bestaat dat een 

leverancier een dominante positie zou 

misbruiken; merkt op dat de Commissie 

bovendien beoordelingen vooraf en 

achteraf zou moeten uitvoeren en zowel 

een positieve als een negatieve lijst moet 

opstellen met clausules, zoals 

uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

8. benadrukt dat meer transparantie vereist 

is bij intergouvernementele 

energiegerelateerde overeenkomsten waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn; herinnert eraan dat de 

lidstaten, overeenkomstig artikel 13, lid 6, 

onder a) van Verordening (EU) 

nr. 994/2010, wanneer zij nieuwe 

intergouvernementele overeenkomsten 

met derde landen sluiten die gevolgen 

hebben voor de ontwikkeling van de 

gasinfrastructuren en de gasleveringen, 

verplicht zijn de Commissie te informeren 

opdat zij de situatie met betrekking tot de 

voorzieningszekerheid op EU-niveau kan 

beoordelen; 

Or. it 

 

Amendement  357 

Bernd Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten wordt bereikt wanneer de 

rol van de Commissie in het kader van 
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energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn wordt versterkt, met name 

door de Commissie verplicht te laten 

deelnemen aan alle onderhandelingen, om 

de positie van de afzonderlijke lidstaten te 

versterken ten opzichte van de 

onderhandelingspartner, om 

transparantie op het gebied van energie te 

bevorderen en om de verenigbaarheid met 

het acquis communautaire van de EU te 

waarborgen; verzoekt de Commissie het 

Europees Parlement regelmatig te 

informeren over intergouvernementele 

overeenkomsten van de EU met derde 

landen; 

Or. de 

 

Amendement  358 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen 

aan deze onderhandelingen wanneer er 

een risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

8. benadrukt dat intergouvernementele 

overeenkomsten kunnen worden verbeterd 

door een einde te maken aan de rol van de 

Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn; meent dat de Commissie 

bovendien noch beoordelingen vooraf en 

achteraf zou moeten uitvoeren noch een 

lijst moet opstellen met clausules; 

Or. fr 
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Amendement  359 

Algirdas Saudargas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen; merkt op dat de 

Commissie bovendien beoordelingen 

vooraf en achteraf zou moeten uitvoeren en 

zowel een positieve als een negatieve lijst 

moet opstellen met clausules, zoals 

uitvoerverboden en bestemmingsclausules; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 
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door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden, 

bestemmingsclausules, "take-or-pay"-

clausules en koppeling van de gasprijzen 

aan de olieprijzen; 

Or. en 

 

Amendement  361 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Eva Kaili 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; 

Or. en 

 

Amendement  363 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken of dat de 

klimaat- en energiedoelstellingen van de 

EU niet worden nageleefd; merkt op dat 
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moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

de Commissie bovendien beoordelingen 

vooraf en achteraf zou moeten uitvoeren en 

zowel een positieve als een negatieve lijst 

moet opstellen met clausules, zoals 

uitvoerverboden en bestemmingsclausules; 

Or. en 

 

Amendement  364 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; 

Or. en 

 

Amendement  365 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 
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Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

effectbeoordelingen vooraf zou moeten 

uitvoeren - met volledige eerbiediging van 

commercieel gevoelige informatie - en 

zowel een positieve als een negatieve lijst 

moet voorstellen met clausules, zoals 

uitvoerverboden en bestemmingsclausules; 

Or. en 

 

Amendement  366 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Cora van 

Nieuwenhuizen, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie te laten deelnemen aan 

deze onderhandelingen wanneer er een 

risico bestaat dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

8. benadrukt dat meer transparantie in het 

kader van intergouvernementele 

overeenkomsten kan worden bereikt door 

de rol van de Commissie in het kader van 

energiegerelateerde onderhandelingen waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn te versterken, onder meer 

door de Commissie in een adviserende rol 

te laten deelnemen aan deze 

onderhandelingen om het risico te 

beperken dat een leverancier een 

dominante positie zou misbruiken; merkt 

op dat de Commissie bovendien 

beoordelingen vooraf en achteraf zou 
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als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

moeten uitvoeren en zowel een positieve 

als een negatieve lijst moet opstellen met 

clausules, zoals uitvoerverboden en 

bestemmingsclausules; 

Or. en 

 

Amendement  367 

Gianluca Buonanno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. herhaalt dat elke bindende vorm 

van collectieve inkoop op EU-niveau en 

elke rol van de Commissie in de 

onderhandelingen of de 

intergouvernementele overeenkomsten in 

strijd zijn met artikel 194 van het VWEU; 

Or. it 

 

Amendement  368 

Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. verzoekt de Commissie in de 

herziene verordening inzake de 

veiligstelling van de aardgasvoorziening 

strenge bepalingen op te nemen voor de 

beoordeling vooraf met betrekking tot 

commerciële contracten voor 

gasleveringen; 

Or. en 
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Amendement  369 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  370 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  371 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sorin Moisă, Paul Tang, Miroslav 

Poche, Simona Bonafè 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen moeten voldoen aan de 

voorwaarden van Besluit nr. 994/2012/EU 

tot instelling van een mechanisme voor 

informatie-uitwisseling met betrekking tot 

intergouvernementele overeenkomsten 

tussen lidstaten en derde landen op 

energiegebied; verzoekt de Commissie om 

Besluit nr. 994/2012/EU zo te wijzigen dat 

het informatiemechanisme wordt 

versterkt; 

Or. en 

 

Amendement  372 

Eva Kaili 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening dienen te 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

Or. en 

 

Amendement  373 

Gianluca Buonanno 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 
ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen in overeenstemming moeten zijn 

met de EU-wetgeving, en met name met 

het derde energiepakket; 

Or. it 

 

Amendement  374 

Algirdas Saudargas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket, en geen gevaar opleveren 

voor de zekerheid van de 

energievoorziening; 

Or. en 

 

Amendement  375 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 



 

PE560.739v01-00 72/142 AM\1065517NL.doc 

NL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; benadrukt dat dergelijke 

besprekingen en raadplegingen moeten 

dienen als instrument ter versterking van 

de onderhandelingsmacht van de EU-

lidstaten en bedrijven in de EU, waarbij 

commercieel gevoelige informatie ten 

volle dient te worden geëerbiedigd, en op 

geen enkele wijze afdoen aan de inhoud 

en de essentie van dergelijke 

overeenkomsten, maar ervoor zorgen dat 

dergelijke overeenkomsten voldoen aan 

alle relevante wetgeving van de Unie en in 

het belang zijn van de bedrijven en 

lidstaten in kwestie; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket, terwijl er tegelijkertijd voor 

moet worden gezorgd dat gevoelige 

bedrijfsinformatie en bedrijfsgeheimen 
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van particuliere ondernemingen die op de 

interne energiemarkt actief zijn, worden 

beschermd; 

Or. en 

 

Amendement  377 

Bernd Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie (op 

basis van haar verplichte deelname aan 

de onderhandelingen) om ervoor te zorgen 

dat ze in overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

Or. de 

 

Amendement  378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen niet onder de bevoegdheid van de 

Commissie vallen, maar tot de volledige 

soevereiniteit van de lidstaten behoren; 

hekelt met name met het derde 

energiepakket dat de lidstaten hun 

strategische bevoegdheden ontneemt; 
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Or. fr 

 

Amendement  379 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening moeten 

worden besproken met de Commissie om 

ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, en met name met het derde 

energiepakket; 

9. benadrukt dat de Commissie 

overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 994/2010, artikel 13, lid 6, onder a), 

moet worden ingelicht over alle 

toekomstige intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen vóór ondertekening om ervoor te 

zorgen dat ze in overeenstemming zijn met 

de EU-wetgeving, en met name met het 

derde energiepakket; 

Or. en 

 

Amendement  380 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. roept de Commissie op te zorgen voor 

meer transparantie bij commerciële 

gascontracten om zo effectief oneerlijke 

bedingen te verwijderen en te zorgen voor 

betere voorafgaande controles op de 

naleving van de EU-wetgeving en de 

bepalingen inzake energiezekerheid; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  381 

Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas, Jan Huitema 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. roept de Commissie op te zorgen voor 

meer transparantie bij commerciële 

gascontracten om zo effectief oneerlijke 

bedingen te verwijderen en te zorgen voor 

betere voorafgaande controles op de 

naleving van de EU-wetgeving en de 

bepalingen inzake energiezekerheid; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. roept de Commissie op te zorgen voor 

meer transparantie bij commerciële 

gascontracten om zo effectief oneerlijke 

bedingen te verwijderen en te zorgen voor 

betere voorafgaande controles op de 

naleving van de EU-wetgeving en de 

bepalingen inzake energiezekerheid; 

10. roept de Commissie op te zorgen voor 

de volledige naleving van de EU-

wetgeving in alle overeenkomsten in 

verband met aankoop van aardgas bij 

externe leveranciers, met name door de 

transparantie te vergroten; onderstreept 

dat een grotere transparantie de 

onderhandelingsmacht van de lidstaten en 

hun commerciële ondernemingen alsook 

de marktwerking bij internationale 

energieovereenkomsten zal vergroten; 

Or. en 

 

Amendement  383 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Cornelia Ernst 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement 

10. roept de Commissie op te zorgen voor 

meer transparantie bij commerciële 

gascontracten om zo effectief oneerlijke 

bedingen te verwijderen en te zorgen voor 

betere voorafgaande controles op de 

naleving van de EU-wetgeving en de 

bepalingen inzake energiezekerheid; 

10. roept de lidstaten op de Commissie op 

vrijwillige basis in te lichten over 

commerciële gascontracten die 

uitdrukkelijk worden genoemd in 

intergouvernementele overeenkomsten om 

zo effectief oneerlijke bedingen te 

verwijderen; met betrekking tot 

commerciële gascontracten moet de 

vertrouwelijkheid van commercieel 

gevoelige informatie gewaarborgd 

worden; 

Or. en 

 

Amendement  384 

Gianluca Buonanno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. roept de Commissie op te zorgen voor 

meer transparantie bij commerciële 

gascontracten om zo effectief oneerlijke 

bedingen te verwijderen en te zorgen voor 

betere voorafgaande controles op de 

naleving van de EU-wetgeving en de 

bepalingen inzake energiezekerheid; 

10. roept de lidstaten op te zorgen voor 

meer transparantie bij commerciële 

gascontracten om zo effectief oneerlijke 

bedingen te verwijderen en te zorgen voor 

betere voorafgaande controles op de 

naleving van de EU-wetgeving en de 

bepalingen inzake energiezekerheid; 

Or. it 

 

Amendement  385 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. roept de Commissie op te zorgen voor 

meer transparantie bij commerciële 

10. roept de Commissie op de bestaande 

relevante wetgeving te herzien om te 
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gascontracten om zo effectief oneerlijke 

bedingen te verwijderen en te zorgen voor 

betere voorafgaande controles op de 

naleving van de EU-wetgeving en de 

bepalingen inzake energiezekerheid; 

zorgen voor meer transparantie bij 

commerciële gas- en oliecontracten en zo 

effectief oneerlijke bedingen te 

verwijderen door te zorgen voor betere 

voorafgaande controles op de naleving van 

de EU-wetgeving en de bepalingen inzake 

energiezekerheid; 

Or. en 

 

Amendement  386 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, 

Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. roept de Commissie op te zorgen voor 

meer transparantie bij commerciële 

gascontracten om zo effectief oneerlijke 

bedingen te verwijderen en te zorgen voor 

betere voorafgaande controles op de 

naleving van de EU-wetgeving en de 

bepalingen inzake energiezekerheid; 

10. roept de Commissie op te zorgen voor 

meer transparantie bij commerciële 

gascontracten om zo effectief oneerlijke 

bedingen te verwijderen en te zorgen voor 

betere voorafgaande controles op de 

naleving van de EU-wetgeving en de 

bepalingen inzake energiezekerheid; 

onderstreept dat een grotere transparantie 

de onderhandelingsmacht van de lidstaten 

en hun commerciële ondernemingen 

alsook de marktwerking bij internationale 

energieovereenkomsten zal vergroten, met 

volledige eerbiediging van commercieel 

gevoelige informatie; 

Or. en 

 

Amendement  387 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. roept de Commissie op ontwerpen van Schrappen 
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modelcontracten en richtsnoeren voor te 

bereiden, met inbegrip van een indicatieve 

lijst met oneerlijke bedingen, om te zorgen 

voor een referentiepunt voor bevoegde 

autoriteiten en bedrijven bij hun 

contractactiviteiten; 

Or. en 

 

Amendement  388 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. roept de Commissie op ontwerpen van 

modelcontracten en richtsnoeren voor te 

bereiden, met inbegrip van een indicatieve 

lijst met oneerlijke bedingen, om te zorgen 

voor een referentiepunt voor bevoegde 

autoriteiten en bedrijven bij hun 

contractactiviteiten; 

11. roept de Commissie op ontwerpen van 

modelcontracten en richtsnoeren voor te 

bereiden, met inbegrip van een indicatieve 

lijst met oneerlijke bedingen, om te zorgen 

voor een referentiepunt voor bevoegde 

autoriteiten en bedrijven bij hun 

contractactiviteiten; verzoekt de 

Commissie bovendien elk kwartaal een 

beoordeling van de gemiddelde 

invoerprijzen te publiceren; 

Or. en 

 

Amendement  389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. roept de Commissie op ontwerpen van 

modelcontracten en richtsnoeren voor te 

bereiden, met inbegrip van een indicatieve 

lijst met oneerlijke bedingen, om te zorgen 

voor een referentiepunt voor bevoegde 

11. roept de Commissie op zich te 

onthouden van het voorbereiden van 

ontwerpen van modelcontracten en 

richtsnoeren, en met name van een 

indicatieve lijst met oneerlijke bedingen; 
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autoriteiten en bedrijven bij hun 

contractactiviteiten; 

Or. fr 

 

Amendement  390 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. roept de Commissie op ontwerpen van 

modelcontracten en richtsnoeren voor te 

bereiden, met inbegrip van een indicatieve 

lijst met oneerlijke bedingen, om te zorgen 

voor een referentiepunt voor bevoegde 

autoriteiten en bedrijven bij hun 

contractactiviteiten; 

11. roept de Commissie op ontwerpen van 

modelcontracten en richtsnoeren voor te 

bereiden, met inbegrip van een indicatieve 

lijst met clausules die voor de Unie van 

belang zijn, om te zorgen voor een 

referentiepunt voor bevoegde autoriteiten 

en bedrijven bij hun contractactiviteiten; 

dringt erop aan dat de lidstaten hun 

samenwerking rond een mechanisme voor 

informatie-uitwisseling opvoeren met het 

oog op intergouvernementele 

overeenkomsten met derde landen op het 

gebied van energie, teneinde de 

transparantie te verhogen en hun 

onderhandelingsmacht tegenover derde 

landen optimaal te benutten, in 

overeenstemming met de door de 

Europese Commissie voorgestelde 

Europese strategie voor de uitbouw van 

een energie-unie, en energie op die 

manier betaalbaarder te maken voor de 

Europese consument; 

Or. en 

 

Amendement  391 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 

elementen van de contracten samen te 

voegen en regelmatig openbaar te maken 

om te komen tot een transparante 

benchmark waar de bevoegde autoriteiten 

en bedrijven in het kader van toekomstige 

onderhandelingen naar kunnen 

verwijzen, met inachtneming van de 

vertrouwelijkheid van gevoelige 

informatie; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  392 

Martina Werner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 

elementen van de contracten samen te 

voegen en regelmatig openbaar te maken 

om te komen tot een transparante 

benchmark waar de bevoegde autoriteiten 

en bedrijven in het kader van toekomstige 

onderhandelingen naar kunnen 

verwijzen, met inachtneming van de 

vertrouwelijkheid van gevoelige 

informatie; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  393 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 

elementen van de contracten samen te 

voegen en regelmatig openbaar te maken 

om te komen tot een transparante 

benchmark waar de bevoegde autoriteiten 

en bedrijven in het kader van toekomstige 

onderhandelingen naar kunnen 

verwijzen, met inachtneming van de 

vertrouwelijkheid van gevoelige 

informatie; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 

elementen van de contracten samen te 

voegen en regelmatig openbaar te maken 

om te komen tot een transparante 

benchmark waar de bevoegde autoriteiten 

en bedrijven in het kader van toekomstige 

onderhandelingen naar kunnen 

verwijzen, met inachtneming van de 

vertrouwelijkheid van gevoelige 

informatie; 

12. benadrukt dat het, om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de soevereine 

bevoegdheden en vrijheid aan de lidstaten 

te verschaffen die als enige garant staan 

voor de lange termijn, en met 

inachtneming van de vertrouwelijkheid van 

gevoelige informatie; 
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Or. fr 

 

Amendement  395 

András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 

elementen van de contracten samen te 

voegen en regelmatig openbaar te maken 

om te komen tot een transparante 

benchmark waar de bevoegde autoriteiten 

en bedrijven in het kader van toekomstige 

onderhandelingen naar kunnen verwijzen, 

met inachtneming van de vertrouwelijkheid 

van gevoelige informatie; 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 

elementen van de contracten samen te 

voegen en regelmatig openbaar te maken 

om transparantie te scheppen waarvan de 

bevoegde autoriteiten en bedrijven in het 

kader van toekomstige onderhandelingen 

profijt hebben, met inachtneming van de 

vertrouwelijkheid van gevoelige informatie 

en met eerbiediging van het 

mededingingsrecht van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  396 

Gianluca Buonanno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 

elementen van de contracten samen te 

voegen en regelmatig openbaar te maken 

om te komen tot een transparante 

benchmark waar de bevoegde autoriteiten 

en bedrijven in het kader van toekomstige 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 

elementen van de contracten samen te 

voegen en met regelmatige intervallen aan 

de bevoegde autoriteiten te melden om te 

komen tot een transparante benchmark 

waar zowel de bevoegde autoriteiten zelf 
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onderhandelingen naar kunnen verwijzen, 

met inachtneming van de vertrouwelijkheid 

van gevoelige informatie; 

als bedrijven in het kader van toekomstige 

onderhandelingen naar kunnen verwijzen, 

met inachtneming van de vertrouwelijkheid 

van gevoelige informatie; 

Or. it 

 

Amendement  397 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 

elementen van de contracten samen te 

voegen en regelmatig openbaar te maken 

om te komen tot een transparante 

benchmark waar de bevoegde autoriteiten 

en bedrijven in het kader van toekomstige 

onderhandelingen naar kunnen verwijzen, 

met inachtneming van de vertrouwelijkheid 

van gevoelige informatie; 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 

elementen van de contracten samen te 

voegen en transparanter te maken om te 

komen tot een indicatieve benchmark waar 

bedrijven in het kader van toekomstige 

onderhandelingen naar kunnen verwijzen, 

met inachtneming van de vertrouwelijkheid 

van gevoelige informatie; 

Or. en 

 

Amendement  398 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Cora 

van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 

12. benadrukt dat het, om te zorgen voor 

een gelijk speelveld en om de 

onderhandelingspositie van EU-bedrijven 

ten opzichte van externe leveranciers te 

versterken, nodig is de belangrijkste 
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elementen van de contracten samen te 

voegen en regelmatig openbaar te maken 

om te komen tot een transparante 

benchmark waar de bevoegde autoriteiten 

en bedrijven in het kader van toekomstige 

onderhandelingen naar kunnen verwijzen, 

met inachtneming van de vertrouwelijkheid 

van gevoelige informatie; 

elementen van de contracten samen te 

voegen en regelmatig openbaar te maken 

om te komen tot een transparante 

benchmark waar de bevoegde autoriteiten 

en bedrijven in het kader van toekomstige 

onderhandelingen naar kunnen verwijzen, 

met inachtneming van de vertrouwelijkheid 

van gevoelige informatie, en die manier te 

zorgen voor meer marktwerking en 

daadwerkelijke mededinging bij 

energieovereenkomsten en te voorkomen 

dat derde landen hun dominante positie 

misbruiken; 

Or. en 

 

Amendement  399 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie 

en hierover regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  400 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie 

Schrappen 
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en hierover regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren; 

Or. en 

 

Amendement  401 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie 

en hierover regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  402 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie 

en hierover regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  403 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

13. roept de Commissie op te streven naar 

de vermindering van de afhankelijkheid 

van ingevoerde energie en hierover 

regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; herinnert er in dit verband 

aan dat een ambitieus beleid op het gebied 

van hernieuwbare energie en energie-

efficiëntie voor 2020, 2030 en 2050 bij het 

verwezenlijken van deze doelstelling van 

het allergrootste belang is; 

Or. en 

 

Amendement  404 

Gianluca Buonanno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen 

te publiceren; 

13. roept de Commissie op regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren over de 

vermindering van de afhankelijkheid van 

de EU van ingevoerde energie; 

Or. it 

Amendement  405 

Olle Ludvigsson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

13. roept de Commissie op maatregelen te 

treffen om de afhankelijkheid van 

ingevoerde energie te verminderen door 
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afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

meer gebruik te maken van hernieuwbare 

energie en de energie-efficiëntie te 

vergroten; verzoekt de Commissie hierover 

regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

Or. en 

 

Amendement  406 

Eugen Freund 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

13. roept de Commissie op de zekerheid 

van de energievoorziening aan te merken 

als kerndoelstelling en in aansluiting 

daarop een voor de hele EU geldend 

streefcijfer vast te stellen voor de 

vermindering van de afhankelijkheid van 

ingevoerde energie en hierover regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren; 

Or. en 

 

Amendement  407 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie 

en hierover regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren; 

13. roept de Commissie op regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren over de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie; 

Or. en 
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Amendement  408 

Vladimír Maňka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren, met als doel om de volgens het 

Internationaal Energieagentschap 

cruciale rol van energie-efficiëntie als 

"belangrijkste brandstof van de wereld" 

te integreren met de goedkoopste en 

snelste manier om de energierekening van 

de huishoudens en de industrie in de EU 

te verlagen; 

Or. en 

 

Amendement  409 

Jeppe Kofod 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; beklemtoont dat energie-

efficiëntie en hernieuwbare 

energiebronnen een belangrijke rol spelen 

bij het verwezenlijken van deze 

doelstellingen; 

Or. en 
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Amendement  410 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Paul 

Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

13. roept de Commissie op de vaststelling 

te overwegen van een voor de hele EU 

geldend streefcijfer voor de vermindering 

van de afhankelijkheid van ingevoerde 

energie en hierover regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren; is 

evenwel van oordeel dat volledig 

afdwingbare, bindende doelstellingen 

voor energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie het middel bij uitstek vormen om 

de afhankelijk van de invoer te 

verminderen; verzoekt de Commissie om 

herziening van Verordening (EU) 

nr. 994/2010 betreffende maatregelen tot 

veiligstelling van de gaslevering voor te 

stellen en zo mogelijk gemeenschappelijke 

strategische voorraden aan te leggen om 

de omschakeling van gas op 

hernieuwbare energiebronnen als 

biomassa, aardwarmte en thermische 

zonne-energie te vereenvoudigen; 

Or. en 

 

Amendement  411 

Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

13. roept de Commissie op de vaststelling 

te overwegen van een voor de hele EU 

geldend streefcijfer voor de vermindering 

van de afhankelijkheid van ingevoerde 

energie en hierover regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren; is 
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evenwel van oordeel dat volledig 

afdwingbare, bindende doelstellingen 

voor energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie het middel bij uitstek vormen om 

de afhankelijk van de invoer te 

verminderen; verzoekt de Commissie om 

herziening van Verordening (EU) 

nr. 994/2010 betreffende maatregelen tot 

veiligstelling van de gaslevering voor te 

stellen en zo mogelijk gemeenschappelijke 

strategische voorraden aan te leggen om 

de omschakeling van gas op 

hernieuwbare energiebronnen als 

aardwarmte en zonne-energie, 

windenergie, hernieuwbare mariene 

energie en biomassa, voor zover deze geen 

indirecte veranderingen in landgebruik 

veroorzaken, te vereenvoudigen; 

Or. en 

 

Amendement  412 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend indicatief streefcijfer vast 

te stellen voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

Or. en 

 

Amendement  413 

Pilar del Castillo Vera 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid, toe te zien op de 

diversificatie van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

Or. es 

 

Amendement  414 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

en concrete maatregelen uit te werken 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

Or. en 

 

Amendement  415 

Kathleen Van Brempt, Martina Werner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer vast te stellen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van ingevoerde energie en 

hierover regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

13. roept de Commissie op een voor de 

hele EU geldend streefcijfer te overwegen 

voor de vermindering van de 

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 

en hierover regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren; 
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Or. en 

 

Amendement  416 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. benadrukt dat het essentieel is om 

de participatie van de Europese industrie 

en technologie in de gehele EU-

energieproductieketen, die naast 

grondstoffen ook opwekking, raffinage, 

opslag, transport en distributie omvat, te 

vergroten, aangezien dit cruciale 

elementen zijn om de EU minder 

afhankelijk te maken van energie-invoer; 

Or. en 

 

Amendement  417 

Bernd Lange 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. benadrukt dat het met name gezien 

de sterkere ontkoppeling van 

productielocaties en de ontwikkeling van 

de industriële productie in het algemeen 

van belang is dat de participatie van de 

Europese industrie en de Europese 

technologie in de gehele 

energieproductieketen wordt vergroot; 

Or. de 
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Amendement  418 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en 

economische kosten en behoeften een 

voordeel biedt voor de EU als geheel, 

aangezien deze diversiteit zorgt voor meer 

veerkracht ingeval van verstoringen van 

de aanvoer, de EU in staat stelt 

kostenoptimale energiekeuzes te maken, 

en verschillende technologieën toelaat 

zich te ontwikkelen en te concurreren op 

de markt, waardoor de kostprijs van 

energie wordt verlaagd; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  419 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en 

economische kosten en behoeften een 

voordeel biedt voor de EU als geheel, 

aangezien deze diversiteit zorgt voor meer 

veerkracht ingeval van verstoringen van de 

aanvoer, de EU in staat stelt 

kostenoptimale energiekeuzes te maken, en 

verschillende technologieën toelaat zich te 

ontwikkelen en te concurreren op de markt, 

waardoor de kostprijs van energie wordt 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en 

economische kosten en behoeften een 

voordeel biedt voor de EU als geheel - 

ervan uitgaande dat de klimaat- en 

energiedoelstellingen van de EU worden 

gehaald - aangezien deze diversiteit het 

mogelijk maakt te profiteren van de 

natuurlijke omstandigheden, zorgt voor 

meer veerkracht ingeval van verstoringen 

van de aanvoer, de EU in staat stelt 
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verlaagd; kostenoptimale energiekeuzes te maken, en 

verschillende technologieën toelaat zich te 

ontwikkelen en te concurreren op de markt, 

waardoor de kostprijs van energie wordt 

verlaagd; 

Or. en 

 

Amendement  420 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en 

economische kosten en behoeften een 

voordeel biedt voor de EU als geheel, 

aangezien deze diversiteit zorgt voor meer 

veerkracht ingeval van verstoringen van de 

aanvoer, de EU in staat stelt 

kostenoptimale energiekeuzes te maken, en 

verschillende technologieën toelaat zich te 

ontwikkelen en te concurreren op de markt, 

waardoor de kostprijs van energie wordt 

verlaagd; 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en totale kosten 

en behoeften een voordeel biedt voor de 

EU als geheel, aangezien deze diversiteit 

zorgt voor meer veerkracht ingeval van 

verstoringen van de aanvoer, de EU in staat 

stelt kostenoptimale energiekeuzes te 

maken, en verschillende technologieën 

toelaat zich te ontwikkelen en te 

concurreren op de markt, waardoor de 

kostprijs van energie wordt verlaagd, en 

tegelijkertijd bijdraagt aan de 

verwezenlijking van de 

gemeenschappelijke doelstellingen in het 

kader van de strategie en het beleid op het 

gebied van energie en klimaat; 

Or. en 

 

Amendement  421 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en 

economische kosten en behoeften een 

voordeel biedt voor de EU als geheel, 

aangezien deze diversiteit zorgt voor meer 

veerkracht ingeval van verstoringen van de 

aanvoer, de EU in staat stelt 

kostenoptimale energiekeuzes te maken, 

en verschillende technologieën toelaat 

zich te ontwikkelen en te concurreren op 

de markt, waardoor de kostprijs van 

energie wordt verlaagd; 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en 

economische kosten en behoeften een 

voordeel biedt voor de EU als geheel, 

aangezien deze diversiteit zorgt voor meer 

veerkracht ingeval van verstoringen van de 

aanvoer; benadrukt evenwel dat het 

noodzakelijk is om de 

langetermijndoelstelling van de Europese 

Unie na te streven voor een geslaagde 

transitie van een op fossiele brandstoffen 

gebaseerd naar een duurzaam 

energiesysteem 

Or. en 

 

Amendement  422 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en 

economische kosten en behoeften een 

voordeel biedt voor de EU als geheel, 

aangezien deze diversiteit zorgt voor meer 

veerkracht ingeval van verstoringen van de 

aanvoer, de EU in staat stelt 

kostenoptimale energiekeuzes te maken, en 

verschillende technologieën toelaat zich te 

ontwikkelen en te concurreren op de markt, 

waardoor de kostprijs van energie wordt 

verlaagd; 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, omgeving, geografische locatie, 

ervaring, kennis en economische kosten en 

behoeften een voordeel biedt voor de EU 

als geheel, aangezien deze diversiteit zorgt 

voor meer veerkracht ingeval van 

verstoringen van de aanvoer, de EU in staat 

stelt kostenoptimale energiekeuzes te 

maken, en verschillende technologieën 

toelaat zich te ontwikkelen en te 

concurreren op de markt, waardoor de 

kostprijs van energie wordt verlaagd; 

Or. en 
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Amendement  423 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en 

economische kosten en behoeften een 

voordeel biedt voor de EU als geheel, 

aangezien deze diversiteit zorgt voor meer 

veerkracht ingeval van verstoringen van de 

aanvoer, de EU in staat stelt 

kostenoptimale energiekeuzes te maken, en 

verschillende technologieën toelaat zich te 

ontwikkelen en te concurreren op de markt, 

waardoor de kostprijs van energie wordt 

verlaagd; 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en 

economische kosten en behoeften een 

voordeel biedt voor de EU als geheel, 

aangezien deze diversiteit zorgt voor meer 

veerkracht ingeval van verstoringen van de 

aanvoer, de EU in staat stelt 

kostenoptimale energiekeuzes te maken, en 

verschillende technologieën toelaat zich te 

ontwikkelen en te concurreren op de markt, 

waardoor de kostprijs van energie wordt 

verlaagd; benadrukt evenwel dat een 

transversaal, stabiel en transparant 

bestuurskader voor de energie-unie, dat is 

gestoeld op de volledige tenuitvoerlegging 

van de wetgeving en waarin bindende 

streefcijfers en ambitieuze doelstellingen 

worden vastgesteld, de veerkracht van de 

EU ten aanzien van verstoringen van de 

toevoer zou vergroten en de EU in staat 

zou stellen om kostenoptimale keuzes te 

maken en op die manier de kosten van 

energie te verminderen. Bindende 

nationale en EU-doelstellingen op het 

gebied van energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie zorgen voor 

economische groei en nieuwe banen en 

helpen het technologisch leiderschap van 

de EU op dit gebied waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  424 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en 

economische kosten en behoeften een 

voordeel biedt voor de EU als geheel, 

aangezien deze diversiteit zorgt voor meer 

veerkracht ingeval van verstoringen van de 

aanvoer, de EU in staat stelt 

kostenoptimale energiekeuzes te maken, en 

verschillende technologieën toelaat zich te 

ontwikkelen en te concurreren op de markt, 

waardoor de kostprijs van energie wordt 

verlaagd; 

14. is van mening dat de diversiteit op het 

vlak van de energiemixen van de lidstaten 

op basis van hun respectievelijke 

potentieel, ervaring, kennis en 

economische kosten en behoeften een 

voordeel biedt voor de EU als geheel, 

aangezien deze diversiteit zorgt voor meer 

veerkracht ingeval van verstoringen van de 

aanvoer, de EU in staat stelt 

kostenoptimale energiekeuzes te maken, en 

verschillende technologieën toelaat zich te 

ontwikkelen en te concurreren op de markt, 

waardoor de kostprijs van energie wordt 

verlaagd; is er echter van overtuigd dat de 

nationale diversiteit geen belemmering 

hoeft te vormen voor de interne markt en 

dat de lidstaten de regels voor 

overheidssteun volledig moeten naleven, 

de nodige investeringen moeten doen in 

hun binnenlandse transmissie-

infrastructuur en ervoor moeten zorgen 

dat hun nationale energiesystemen over 

een voldoende hoog interconnectieniveau 

en voldoende veerkracht beschikken om 

de doelstellingen van de Unie op het 

gebied van de energiezekerheid en de 

energiemarkt te verwezenlijken; 

Or. en 

 

Amendement  425 

Miroslav Poche 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. wijst erop dat de zekerheid van de 

energievoorziening van de EU mede 

afhankelijk is van de ononderbroken 
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levering van elektriciteit; merkt op dat de 

productie van elektriciteit op 

basislastniveau noodzakelijk is om de 

hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid van 

het elektriciteitssysteem van de EU te 

handhaven en tegelijkertijd de capaciteit 

voor fluctuerende duurzame energie uit te 

breiden; vraagt de Commissie passende 

maatregelen te treffen om investeringen te 

stimuleren in koolstofarme technologieën 

die geschikt zijn voor de productie van 

elektriciteit op basislastniveau; 

beklemtoont de noodzaak om oplossingen 

voor energieopslag te ontwikkelen ten 

behoeve van de toekomstige stabiliteit van 

de elektriciteitsvoorziening; 

Or. en 

 

Amendement  426 

Nadine Morano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. herinnert eraan dat de 

energievoorzieningszekerheid van de EU 

ook afhangt van de ononderbroken 

levering van elektriciteit, in het bijzonder 

voor elektriciteitsintensieve bedrijven; 

merkt op dat de basisproductie van 

elektriciteit nodig is om de hoogste mate 

van kwaliteit en betrouwbaarheid van het 

elektriciteitsnet van de EU te handhaven, 

waarin eveneens intermitterende bronnen 

van hernieuwbare energie worden 

geïntegreerd; stelt vast dat waterkracht, 

bio-energie en kernenergie deel uitmaken 

van de beschikbare koolstofarme 

technologieën en vraagt de Commissie 

passende maatregelen te treffen om 

investeringen in deze 

energieopwekkingstechnologieën te 

stimuleren; 
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Or. fr 

 

Amendement  427 

Jeppe Kofod 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  428 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen en een 

einde dient te maken aan haar 

afhankelijkheid van kernenergie door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele fossiele brandstoffen met 

een geringe emissie en hernieuwbare 

energie, en bovenal door energiebesparing 

en duurzaam verbruik te bevorderen; 
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energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

merkt op dat de energieafhankelijkheid 

moet worden verminderd met 

inachtneming van strenge regels inzake 

milieubescherming, ook voor boringen op 

zee en de productie van alternatieve 

energiebronnen. 

Or. en 

 

Amendement  429 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

eerst en vooral de energiebehoefte te 

verminderen door middel van 

maatregelen voor energie-efficiëntie en 

door zoveel mogelijk gebruik te maken 

van eigen energiebronnen, waaronder 

fossiele brandstoffen met een geringe 

emissie en hernieuwbare energie; 

Or. en 

 

Amendement  430 

Eugen Freund 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 
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eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

duurzame eigen energiebronnen, en door 

een toekomstgericht energiesysteem in het 

leven te roepen, waarbij prioriteit wordt 

gegeven aan energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie, en met 

inachtneming van de kosteneffectiviteit en 

de levenscycluskosten van verschillende 

technologieën. 

Or. en 

 

Amendement  431 

Olle Ludvigsson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

veilige en duurzame, koolstofarme eigen 

energiebronnen, in het bijzonder 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen voor de lange 

termijn; 

Or. en 

 

Amendement  432 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 15. is van mening dat de Unie haar 
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afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele 

koolstofarme fossiele brandstoffen en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  433 

Pavel Telička 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie, met inbegrip van eigen niet-

hernieuwbare primaire energiebronnen, 
die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  434 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

hernieuwbare energiebronnen en de 

mogelijkheden op het gebied van energie-

efficiëntie in de bouw- en de 

transportsector. Energie-efficiëntie en 

vraagrespons moeten onder gelijke 

voorwaarden kunnen concurreren met 

productiecapaciteit, rekening houdend 

met de voordelen die energie-efficiëntie 

oplevert; 

Or. en 

 

Amendement  435 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 

kan verminderen door eerst de energie-

efficiëntie te verhogen in belangrijke 

sectoren als de bouw en door zoveel 

mogelijk gebruik te maken van 

hernieuwbare bronnen; dringt derhalve 

aan op de volledige tenuitvoerlegging van 

de bestaande Europese wetgeving op het 

gebied van hernieuwbare energie en 

energie-efficiëntie, met inbegrip van de 

nationale doelstellingen voor de periode 

2021-2030; 

Or. en 
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Amendement  436 

Miguel Urbán Crespo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan en moet verminderen 

door zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen hernieuwbare energiebronnen; is in 

dit kader van mening dat 

gedecentraliseerde 

energieproductiesystemen op basis van 

kleine waterkrachtcentrales, biomassa, 

biogas, zonne-energie, windenergie en 

geothermische energie kunnen zorgen 

voor een diversificatie van de bronnen en 

bijgevolg voor een grotere 

energiezekerheid, een meer democratische 

controle van het energieproductie- en 

energieconsumptieproces en kleinere 

milieueffecten, en dat ze perfect kunnen 

worden beheerd en gecoördineerd binnen 

een slim net; 

Or. es 

 

Amendement  437 

Fredrick Federley, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door de 

energie-efficiëntie in de industrie, het 

transport en de bouw (zowel in de 

openbare en particuliere sector als in 

woongebouwen) te verhogen en door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, in het bijzonder 
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discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

hernieuwbare energie, overeenkomstig de 

EU-doelstellingen inzake energiezekerheid 

en klimaat; 

Or. en 

 

Amendement  438 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Edouard Martin, Martina Werner, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, 

Miroslav Poche 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

hernieuwbare energiebronnen en de 

mogelijkheden op het gebied van energie-

efficiëntie in de bouw- en de 

transportsector. 

Or. en 

 

Amendement  439 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van afzonderlijke 

energieleveranciers kan verminderen door 
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zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

belangrijke infrastructuur te ontwikkelen 

die de handel in energie tussen de 

zuidelijke en de noordelijke EU-lidstaten 

mogelijk maakt en door zoveel mogelijk 

gebruik te maken van eigen 

energiebronnen, waaronder conventionele 

en onconventionele fossiele brandstoffen 

met een geringe emissie en hernieuwbare 

energie; 

Or. en 

 

Amendement  440 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

hernieuwbare energiebronnen en de 

mogelijkheden op het gebied van energie-

efficiëntie in de bouw- en de 

transportsector; merkt op dat de 

transportsector verantwoordelijk is voor 

ca. een kwart van de uitstoot van 

broeikasgassen in de EU; onderstreept dat 

de EU dringend behoefte heeft aan een 

regeling voor na 2020 om het koolstofarm 

maken van de transportsector voort te 

zetten, bijvoorbeeld met behulp van 

geavanceerde biobrandstoffen en 

hernieuwbare elektriciteit; 

Or. en 

 

Amendement  441 

Vladimír Maňka 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

eerst de efficiëntie-efficiënte in 

belangrijke sectoren als de bouw te 

vergroten en gebruik te maken van eigen 

energiebronnen, waaronder conventionele 

en onconventionele fossiele brandstoffen 

met een geringe emissie en hernieuwbare 

energie, en benadrukt bijgevolg dat er geen 

sprake mag zijn van discriminatie van een 

bepaalde brandstof of technologie die een 

bijdrage levert aan energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  442 

Paul Rübig 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

duurzame eigen energiebronnen, 

waaronder conventionele en 

onconventionele fossiele brandstoffen met 

een geringe emissie en hernieuwbare 

energie, met inachtneming van de 

kosteneffectiviteit en de 

levenscycluskosten van verschillende 

technologieën; 

Or. en 
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Amendement  443 

Miroslav Poche 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen met een geringe 

emissie, in het bijzonder hernieuwbare 

energie; benadrukt dat er geen sprake mag 

zijn van discriminatie van een bepaalde 

duurzame en koolstofarme brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  444 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door de 

energieproductie uit duurzame, in de 

Europese Unie aanwezige bronnen te 

maximaliseren, zonder terug te hoeven 

grijpen op invoer uit derde landen; 

Or. en 
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Amendement  445 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

duurzame energiebronnen en benadrukt 

bijgevolg dat alleen brandstoffen of 

technologieën die ecologisch duurzaam 

zijn een bijdrage kunnen leveren aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen op de lange termijn; 

Or. en 

 

Amendement  446 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; is echter van 
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mening dat hydrofracturering een 

techniek is waarvan de gevolgen voor het 

milieu en de volksgezondheid te groot zijn 

om schaliegas en -olie te kunnen 

beschouwen als een echt alternatief voor 

conventioneel gas en conventionele olie; 

Or. fr 

 

Amendement  447 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Gianluca Buonanno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie bij voorbaat van een 

bepaalde brandstof of technologie die een 

bijdrage levert aan energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

Or. fr 

 

Amendement  448 

Barbara Kappel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 
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eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

duurzame eigen energiebronnen, 

waaronder fossiele brandstoffen met een 

geringe emissie en hernieuwbare energie, 

en benadrukt bijgevolg dat bij de 

uitwerking van de strategie volledig 

rekening moet worden gehouden met de 

kostenefficiëntie en levenscycluskosten 

van de verschillende technologieën; 

Or. de 

Amendement  449 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele fossiele 

brandstoffen met een geringe emissie en 

hernieuwbare energie, en benadrukt 

bijgevolg dat er geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof 

of technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

15. is van mening dat de Unie haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door de 

energie-efficiëntie in de industrie, het 

transport en de bouw (zowel in de 

openbare en particuliere sector als in 

woongebouwen) te verhogen en door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van 

eigen energiebronnen, waaronder 

conventionele en onconventionele 

brandstoffen met een geringe emissie en in 

het bijzonder hernieuwbare energie, 

overeenkomstig de EU-doelstellingen 

inzake energiezekerheid en klimaat; 

Or. en 

 

Amendement  450 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. benadrukt dat de EU zou moeten 

profiteren van de mogelijkheden die 

voortkomen uit de energiebronnen in het 

oostelijke Middellandse Zeegebied, in het 

bijzonder met het oog op het creëren van 

een gashub voor het Middellandse 

Zeegebied middels een corridor van het 

zuidoostelijke Middellandse Zeegebied 

naar Europa teneinde de 

energiezekerheid van de EU te versterken; 

roept de EU op initiatieven voor de 

samenwerking in de energiesector te 

bevorderen tussen de landen in het 

oostelijke Middellandse Zeegebied 

waarmee een bijdrage geleverd wordt aan 

de vrede en de economische bloei van het 

volk; 

Or. en 

 

Amendement  451 

Kathleen Van Brempt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van 

de EU te verhogen ten volle moeten 

worden benut en dat onnodige regeldruk 

op de entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  452 

Jeppe Kofod 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van 

de EU te verhogen ten volle moeten 

worden benut en dat onnodige regeldruk 

op de entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  453 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Theresa Griffin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van 

de EU te verhogen ten volle moeten 

worden benut en dat onnodige regeldruk 

op de entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  454 

Gunnar Hökmark 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 
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Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

16. onderstreept dat een ambitieus 

klimaatbeleid in overeenstemming is met 

de doelstellingen van energiezekerheid en 

verminderde afhankelijkheid van delen 

van de wereld waar strategische 

energiebronnen worden ingezet in het 

buitenlands beleid; 

Or. en 

 

Amendement  455 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

16. is van mening dat eigen duurzame 

energiebronnen die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

Or. en 

 

Amendement  456 

Olle Ludvigsson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

16. is van mening dat veilige en duurzame, 

koolstofarme eigen energiebronnen, in het 

bijzonder hernieuwbare, die over 
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beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

potentieel beschikken om de 

energiezekerheid van de EU te verhogen 

ten volle moeten worden benut en dat 

onnodige regeldruk op de entiteiten die in 

deze sectoren willen investeren moet 

worden vermeden; 

Or. en 

 

Amendement  457 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

16. is van mening dat eigen energiebronnen 

over potentieel beschikken om de 

energiezekerheid van de EU te verhogen 

en de EU in staat zullen stellen om in de 

toekomst op een kosteneffectieve manier 

over te schakelen op koolstofarme 

energiebronnen, overeenkomstig de 

klimaatdoelstellingen van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  458 

Sorin Moisă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen moeten worden benut, met 

volledige naleving van de milieu-, 

gezondheids- en veiligheidswetgeving en 

met inachtneming van het juridische 

evenredigheidsbeginsel. 
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Or. en 

 

Amendement  459 

Miroslav Poche 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

16. is van mening dat koolstofarme eigen 

energiebronnen, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen, moeten worden benut, met 

inachtneming van de EU-milieuwetgeving 

en rekening houdend met de specifieke 

kenmerken van elke lidstaat en de 

kosteneffectiviteit; 

Or. en 

 

Amendement  460 

Miguel Urbán Crespo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

16. is van mening dat eigen hernieuwbare 

energiebronnen die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen en de milieueffecten ervan 

te verminderen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

Or. es 

 

Amendement  461 

Martina Werner, Jeppe Kofod 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

16. is van mening dat de energieproductie 

uit hernieuwbare bronnen die in de 

Europese Unie beschikbaar zijn, 

waarvoor niet hoeft te worden 

teruggegrepen op invoer uit derde landen 

en die over potentieel beschikken om de 

energiezekerheid van de EU te verhogen 

ten volle moeten worden benut en dat 

onnodige regeldruk op de entiteiten die in 

deze sector willen investeren moet worden 

vermeden; 

Or. en 

 

Amendement  462 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

16. is van mening dat hernieuwbare 

energiebronnen die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

Or. en 

 

Amendement  463 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 
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Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen voorzichtig moeten 

worden benut; 

Or. fr 

 

Amendement  464 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen moeten worden benut 

rekening houdend met de specifieke 

kenmerken van elke lidstaat en de 

kosteneffectiviteit, en dat onnodige 

regeldruk op de entiteiten die in deze 

sectoren willen investeren moet worden 

vermeden; 

Or. en 

 

Amendement  465 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 
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Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen ten volle moeten worden 

benut en dat onnodige regeldruk op de 

entiteiten die in deze sectoren willen 

investeren moet worden vermeden; 

16. is van mening dat eigen 

energiebronnen, zowel conventioneel als 

onconventioneel, die over potentieel 

beschikken om de energiezekerheid van de 

EU te verhogen door de lidstaten mogen 

worden benut, voor zover zij volledig 

voldoen aan de desbetreffende milieu-, 

gezondheids- en veiligheidswetgeving en 

een bijdrage leveren aan de algemene 

EU-doelstellingen op het gebied van 

klimaat, duurzaamheid en veiligheid; 

Or. en 

 

Amendement  466 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. is van mening dat de aan de gang 

zijnde technologische ontwikkeling van 

hernieuwbare energiebronnen ertoe 

bijdraagt dat deze een veilige optie zijn om 

de energiezekerheid te vergroten door 

bijvoorbeeld verschillende hernieuwbare 

energiebronnen en opslagmechanismen te 

combineren; 

Or. en 

 

Amendement  467 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. verzoekt de Commissie de laatste 

hand te leggen aan de evaluatie van haar 

aanbeveling over 

grootvolumehydrofracturering 

(2014/70/EU) en snel, uiterlijk eind 2016, 

met voorstellen te komen voor bindende 

regelgeving op EU-niveau; 

Or. en 

 

Amendement  468 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. is van oordeel dat toepassing van 

de techniek van hydrofracturering in de 

Unie risico's en negatieve gevolgen met 

zich meebrengt voor het klimaat, het 

milieu en de volksgezondheid, en de 

verwezenlijking van de 

langetermijndoelstellingen van de EU op 

het gebied van het koolstofarm maken van 

de energievoorziening in gevaar brengt; is 

voorts van oordeel dat hydrofracturering 

geen veelbelovende technologie is, gezien 

het feit dat onconventionele brandstoffen 

slechts in beperkte mate een oplossing 

kunnen bieden voor de toekomstige vraag 

naar energie in Europa en 

hydrofracturering bovendien hoge 

investerings- en exploitatiekosten met zich 

meebrengt; dringt er daarom bij de 

lidstaten op aan geen toestemming te 

verlenen voor nieuwe exploratie- of 

winningsactiviteiten in verband met niet-

conventionele brandstoffen in de EU, 

totdat bewezen is dat daaraan geen 
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risico's verbonden zijn voor het milieu, de 

burgers en degenen die ermee werken; 

Or. en 

 

Amendement  469 

Vladimir Urutchev 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in projecten voor de aanleg 

van belangrijke interconnecties en de 

eigen energiebronnen van Europa te 

ondersteunen, op basis van een 

technologisch neutrale aanpak; 

Or. en 

 

Amendement  470 

Adina-Ioana Vălean 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa aan te trekken, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

Or. en 
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Amendement  471 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op de bestaande 

EU-financieringsregelingen doelmatig in te 

zetten, met inbegrip van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen, om 

zo investeringen, onderzoek en innovatie 

in verband met de eigen energiebronnen, 

energie-efficiëntie en energietechnologie 
te ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  472 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in voor de energie-efficiëntie 

essentiële sectoren als de bouw en 

hernieuwbare energiebronnen te 

ondersteunen door een groter aandeel in 

het projectrisico op zich te nemen, zodat 

kan worden geprofiteerd van particuliere 

middelen en financiering; 

Or. en 
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Amendement  473 

Olle Ludvigsson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de ontwikkeling van de 

veilige en duurzame, koolstofarme eigen 

energiebronnen van Europa, in het 

bijzonder hernieuwbare energiebronnen, 

te ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  474 

Kathleen Van Brempt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

duurzame investeringen op energiegebied 

te ondersteunen, zoals vastgesteld bij 

Verordening (EU) nr. 2015/0009; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Eugen Freund 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen met een hoge 

maatschappelijke en economische waarde 

in bijvoorbeeld de energie-efficiëntie te 

bevorderen, aangezien dit een belangrijke 

stimulans is voor de werkgelegenheid, de 

energiezekerheid vergroot en helpt bij het 

verwezenlijken van onze 

klimaatdoelstellingen. 

Or. en 

 

Amendement  476 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa, op basis van een technologisch 

neutrale aanpak, en energie-efficiëntie te 

ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  477 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een volledige kosten-batenaanpak en de 

effectieve bijdrage die zij leveren aan de 

verwezenlijking van de EU-doelstellingen 

uit hoofde van het klimaat- en 

energiekader voor 2030; 

Or. en 

 

Amendement  478 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een volledige kosten-batenaanpak; 

Or. en 

 

Amendement  479 

Miguel Urbán Crespo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 



 

PE560.739v01-00 126/142 AM\1065517NL.doc 

NL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen hernieuwbare 

energiebronnen van Europa te 

ondersteunen, op basis van een 

technologisch neutrale aanpak; 

Or. es 

 

Amendement  480 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de energieproductie uit 

duurzame, in de Europese Unie 

aanwezige bronnen te ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  481 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 
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met inbegrip van het Europees Fonds 

voor strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

om zo investeringen in de veerkracht van 

Europa op het punt van energie te 

ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  482 

Kathleen Van Brempt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

duurzame investeringen zoals vastgesteld 

bij Verordening (EU) nr. 2015/0009 te 

ondersteunen en onze klimaat- en 

energiedoelstellingen voor 2020 en 2030 

te bereiken en te overtreffen;  

Or. en 

 

Amendement  483 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te 

bevorderen, met inbegrip van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen, om 

zo investeringen in de eigen 
energiebronnen van Europa te 

ondersteunen, op basis van een 

17. roept de Commissie op bestaande EU-

financiering te verstrekken aan nationale 

fondsen voor strategische investeringen 

en openbare ontwikkelingsbanken, met 

inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om de lidstaten 

de middelen te verschaffen om de voor 

hun ontwikkeling vereiste energiebronnen 
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technologisch neutrale aanpak; te financieren en te ontwikkelen; 

Or. fr 

 

Amendement  484 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, Dan Nica, Miapetra 

Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo de 

klimaat- en energiedoelstellingen van de 

Europese Raad voor 2030 tot 

vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen met ten minste 40 % te 

bereiken en te overtreffen; en het aandeel 

van hernieuwbare energie met ten minste 

27 % te vergroten en de energie-efficiëntie 

met minste 27 % te verhogen (waarbij kan 

worden gedacht aan een streefcijfer 

30 %); 

Or. en 

 

Amendement  485 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

17. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 
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strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een technologisch neutrale aanpak; 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in de eigen energiebronnen 

van Europa te ondersteunen, op basis van 

een aanpak waarbij voorrang wordt 

gegeven aan de internalisering van de 

externe kosten; is van oordeel dat 

subsidies en het niet internaliseren van 

externe kosten de markt verstoren en 

verzoekt de Commissie derhalve om te 

zorgen voor een gelijk speelveld om 

zodoende een duidelijk 

investeringssignaal af te geven voor 

duurzame investeringen, en de meest 

verontreinigende en gevaarlijkste vormen 

van energieopwekking geleidelijk af te 

schaffen; 

Or. en 

 

Amendement  486 

Adina-Ioana Vălean 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. benadrukt dat het EFSI is bedacht 

als middel om infrastructuurinvesteringen 

om te zetten in volledig liquide activa met 

obligaties die kunnen worden gebundeld 

en verhandeld op de Europese en de 

mondiale markten; merkt voorts op dat 

institutionele investeerders zoals 

verzekeringsmaatschappijen en 

pensioenfondsen, die van nature 

langetermijninvesteringen doen in reële 

activa, alleen worden aangetrokken door 

gestandaardiseerde investeringsproducten 

en solide projectpijplijnen die gezonde 

businesscases opleveren. 

Or. en 
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Amendement  487 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en protectionistische 

maatregelen weg te werken; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  488 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en protectionistische 

maatregelen weg te werken; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  489 

Miguel Urbán Crespo 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en protectionistische 

maatregelen weg te werken; 

Schrappen 

Or. es 

Amendement  490 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en protectionistische 

maatregelen weg te werken; 

18. roept de Commissie op zich te blijven 

inzetten voor de invoering van een 

systeem voor de uitwisseling van energie 

tussen de EU en de VS, gezien de huidige 

en toekomstige ontwikkelingen op het 

gebied van onderzoek, innovatie en 

vergunningverlening met betrekking tot 

elektriciteitsnetsystemen, zoals 

hoogspanningsverbindingen, die tot doel 

hebben een mondiaal netwerk op te zetten 

voor het delen van duurzame energie; 

Or. en 

 

Amendement  491 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en protectionistische 

maatregelen weg te werken; 

18. roept de Commissie op de 

onderhandelingen over het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP) stop te zetten; 

Or. fr 

 

Amendement  492 

Sorin Moisă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en protectionistische 

maatregelen weg te werken; 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

tarifaire en niet-tarifaire 

handelsbelemmeringen van de VS voor de 

handel in zowel vloeibaar aardgas als 

ruwe olie te verwijderen; 

Or. en 

 

Amendement  493 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Krišjānis Kariņš, 

Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian 

Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en protectionistische 

maatregelen weg te werken; 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich sterk te maken voor 

de opname van een afzonderlijk 

energiehoofdstuk in het trans-Atlantisch 

partnerschap voor handel en investeringen 

(TTIP), met als doel de uitvoerbeperkingen 

van de VS voor zowel ruwe olie als 

vloeibaar aardgas te verwijderen en 

protectionistische maatregelen weg te 

werken; 

Or. en 

 

Amendement  494 

Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en protectionistische 

maatregelen weg te werken; 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en ongerechtvaardigde 

protectionistische maatregelen weg te 

werken; vraagt de Commissie er in dit 

verband tevens op toe te zien dat er in een 

dergelijk energiehoofdstuk ook 

bepalingen worden opgenomen om de 

samenwerking tussen door de overheden 

van de EU en de VS gefinancierde 

onderzoeksprogramma's op het gebied 

van energie, in het bijzonder het 

programma ARPA-E van de VS, te 

versterken. 

Or. en 
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Amendement  495 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Miroslav Poche 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en protectionistische 

maatregelen weg te werken; 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en ongerechtvaardigde 

protectionistische maatregelen weg te 

werken; 

Or. en 

 

Amendement  496 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en protectionistische 

maatregelen weg te werken; 

18. roept de Commissie, en DG TRADE in 

het bijzonder, op zich te blijven inzetten 

voor de opname van een specifiek 

energiehoofdstuk binnen het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), met als doel de 

uitvoerbeperkingen van de VS voor zowel 

ruwe olie als vloeibaar aardgas te 

verwijderen en protectionistische 

maatregelen weg te werken, hetgeen kan 

bijdragen aan de totstandkoming van een 

meer concurrentiegerichte omgeving voor 

Europese bedrijven door verkleining van 
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het verschil in energiekosten aan beide 

zijden van de Atlantische Oceaan; 

Or. en 

 

Amendement  497 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis 

Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Christian Ehler, 

Henna Virkkunen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. benadrukt dat versterking van de 

energiegemeenschap een sleutelrol speelt 

in het externe energiebeleid van de EU en 

verzoekt de Commissie met concrete 

voorstellen te komen die zijn gebaseerd op 

het verslag van de reflectiegroep op hoog 

niveau ten behoeve van de hervorming 

van de energiegemeenschap; 

Or. en 

 

Amendement  498 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; dit geldt met name 

voor het strategisch energiepartnerschap 



 

PE560.739v01-00 136/142 AM\1065517NL.doc 

NL 

met Oekraïne; 

Or. en 

 

Amendement  499 

Martina Werner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen, zonder terug te 

grijpen op de vaststelling van nationale 

capaciteitsmarkten die de doelmatigheid 

van de interne energiemarkt ondermijnen; 

Or. en 

 

Amendement  500 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Adam 

Gierek, Christian Ehler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen, met inbegrip van de 

oprichting van een parlementaire 

vergadering voor de energiegemeenschap, 
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EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

en de uitvoering van belangrijke 

infrastructuurprojecten om te zorgen voor 

een betere integratie met de EU-

energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

Or. en 

 

Amendement  501 

András Gyürk, Herbert Reul, Henna Virkkunen, Algirdas Saudargas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten, zoals 

grensoverschrijdende bidirectionele 

interconnecties, om te zorgen voor een 

betere integratie met de EU-energiemarkt 

en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

Or. en 

 

Amendement  502 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de activiteiten van de energiegemeenschap, 

met name op het gebied van hernieuwbare 

energie en energie-efficiëntie ter 

vergroting van de energiezekerheid, te 
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instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

versterken, onder meer door middel van 

een betere tenuitvoerlegging en 

handhaving van de EU-wetgeving, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de 

doelstellingen voor 2020 en 2030, een 

verbetering van haar instellingen en de 

uitvoering van belangrijke 

infrastructuurprojecten om te zorgen voor 

een betere integratie met de EU-

energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

Or. en 

 

Amendement  503 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van het 

lidmaatschap van IJsland en Zwitserland, 
een betere tenuitvoerlegging en 

handhaving van de EU-wetgeving en de 

uitvoering van belangrijke 

infrastructuurprojecten en projecten ter 

vermindering van de vraag om te zorgen 

voor een betere integratie met de EU-

energiemarkt; 

Or. en 

 

Amendement  504 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 19. roept de Commissie en de lidstaten op 
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de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van de uitvoering 

van belangrijke infrastructuurprojecten om 

te zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen, met name door het 

Russische gaspijplijnproject Blue Stream 

te ondersteunen; 

Or. fr 

Amendement  505 

Flavio Zanonato, Martina Werner, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Clare Moody, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen, en zo de noodzaak 

van nationale capaciteitsmarkten te 

vermijden die de doelmatigheid van de 

interne energiemarkt ondermijnen; 

Or. en 

 

Amendement  506 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Philippe De 

Backer 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 
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Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, een verbetering van haar 

instellingen en de uitvoering van 

belangrijke infrastructuurprojecten om te 

zorgen voor een betere integratie met de 

EU-energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

19. roept de Commissie en de lidstaten op 

de energiegemeenschap te versterken, 

onder meer door middel van een betere 

tenuitvoerlegging en handhaving van de 

EU-wetgeving, met name door middel van 

betere governance, vereenvoudiging van 

procedures en een beter gebruik van IT-

programma's die tot doel hebben om de 

administratieve lasten te verlichten, een 

verbetering van haar instellingen en de 

uitvoering van belangrijke 

infrastructuurprojecten om te zorgen voor 

een betere integratie met de EU-

energiemarkt en zekerheid van de 

leveringsmechanismen; 

Or. en 

 

Amendement  507 

Miriam Dalli 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. beklemtoont dat het noodzakelijk is 

om de euro-mediterrane samenwerking op 

het gebied van gas, elektriciteit, energie-

efficiëntie en hernieuwbare 

energiebronnen te versterken; vraagt de 

Commissie vaart te zetten achter de 

oprichting van het gasplatform Euro-

Med; 

Or. en 

 

Amendement  508 

Olle Ludvigsson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 19 ter. benadrukt de noodzaak om de 

verwarmingssector te moderniseren en 

koolstofarm te maken door middel van 

hernieuwbare brandstoffen, met name bij 

de stadsverwarming, teneinde de invoer 

van gas en de emissies te verminderen en 

de voorzieningszekerheid te verbeteren. 

Or. en 

 

Amendement  509 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 ter. erkent dat de Unie voor de invoer 

van verwarmingsenergie afhankelijk is 

van bepaalde leveranciers; wijst erop dat 

ambitieuze doelstellingen op het gebied 

van energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energiebronnen, een grotere integratie 

van de energiemarkten, de renovatie van 

stadsverwarmingssystemen en de 

toepassing van technologieën als 

warmtepompen de beste papieren hebben 

om de afhankelijkheid van de EU op dit 

terrein te verminderen; 

Or. en 

 

Amendement  510 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 19 ter. benadrukt dat innovatie op het 

gebied van hernieuwbare 

verwarmingstechnologie noodzakelijk is 

om de invoer te verminderen, de kosten te 

verlagen, de prestaties van de systemen te 

verbeteren, de integratie ervan te 

vereenvoudigen en het temperatuurniveau 

te verhogen om zo de vraag naar warmte 

van hoge temperatuur in de industrie te 

dekken. 

Or. en 

 

Amendement  511 

Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 ter. vraagt de Commissie een EU-

strategie voor verwarming en koeling uit 

te werken waarin alle acties en synergieën 

in kaart worden gebracht die noodzakelijk 

zijn in de residentiële, commerciële en 

industriële sector om deze afhankelijkheid 

te verminderen en tegelijkertijd bij te 

dragen aan de energie- en 

klimaatdoelstellingen van de EU, 

energiebesparingen te verwezenlijken, het 

concurrentievermogen van de Europese 

economie te versterken, groei en 

werkgelegenheid te stimuleren en 

systeeminnovatie te bevorderen; 

benadrukt dat deze strategie voor 

verwarming en koeling alle vijf dimensies 

van de energie-unie dient te bestrijken. 

Or. en 

 


