
AM\1204565NL.docx PE650.683v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie industrie, onderzoek en energie

2019/2189(INI)

7.5.2020

AMENDEMENTEN
1 - 355
Ontwerpverslag
Claudia Gamon
(PE648.259v01-00)

Een alomvattende Europese benadering van energieopslag
(2019/2189(INI))



PE650.683v01-00 2/182 AM\1204565NL.docx

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\1204565NL.docx 3/182 PE650.683v01-00

NL

Amendement 1
Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 7 van 
de VN “Verzeker toegang tot betaalbare, 
betrouwbare, duurzame en moderne 
energie voor iedereen”,

Or. en

Amendement 2
Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 19 februari 2019, getiteld 
“Een Europese datastrategie” 
(COM(2020)0066),

Or. en

Amendement 3
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het initiatief Duurzame en 
slimme gasinfrastructuur voor Europa, 
dat op 1 en 2 april 2019 in Boekarest is 
opgezet door het Roemeense 
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voorzitterschap van de Raad,

Or. en

Amendement 4
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het briefingdocument van 
de Europese Rekenkamer over EU-steun 
voor energieopslag (evaluatie 
nr. 04/2019),

Or. en

Amendement 5
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
28 november 2019 over de VN-
klimaatconferentie van 2019 in Madrid, 
Spanje (COP25),

Or. en

Amendement 6
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Parlement, de 
Europese Raad en de Commissie de 
doelstelling hebben onderschreven om de 
uitstoot van broeikasgassen in de EU 
uiterlijk in 2050 tot nul terug te brengen, 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs;

A. overwegende dat de doelstelling om 
de uitstoot van broeikasgassen in de EU 
uiterlijk in 2050 tot nul terug te brengen, 
die door het Parlement, de Europese Raad 
en de Commissie is onderschreven 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs, niet 
kostenefficiënt, technisch onmogelijk en 
niet verstandig voor het milieu is;

Or. en

Amendement 7
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat steeds meer 
wetenschappelijk bewijs erop duidt dat de 
EU moet streven naar een 
klimaatneutrale economie in uiterlijk 
2040 om de ergste effecten van 
klimaatverandering te voorkomen; 
overwegende dat recentelijk ontwikkelde 
modellen op basis van 100 % 
hernieuwbare energie tonen dat het 
mogelijk is deze doelstelling op een 
kostenefficiënte manier te 
verwezenlijken1 bis;
_________________
1 bis SolarPower Europe en Technische 
Universiteit Lappeenranta, “100% 
Renewable Europe. How To Make 
Europe’s Energy System Climate-Neutral 
Before 2050” (Brussel, 2020).

Or. en

Amendement 8
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Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de EU volgens 
een schatting van de Commissie zesmaal 
zoveel energie moet kunnen opslaan dan 
nu om in 2050 een netto-nul-uitstoot van 
broeikasgassen te bereiken;

Or. en

Amendement 9
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie;

B. overwegende dat de doelstelling 
van een klimaatneutrale economie 
betekenisloos is, aangezien een systeem op 
basis van hernieuwbare energiebronnen 
economisch, technisch en in milieuopzicht 
onhaalbaar is; overwegende dat veel EU-
landen over kool- en gasvoorraden 
beschikken die in ultramoderne 
energiecentrales worden gebruikt om 
stroom op te wekken en netstabiliteit, 
voorzieningszekerheid en 
milieuvriendelijkheid garanderen;

Or. en

Amendement 10
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een systeem op basis van 
hernieuwbare energie;

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
betaalbare en kostenefficiënte 
energievoorziening moet worden 
gerealiseerd door fossiele brandstoffen af 
te schaffen door middel van 
kosteneffectieve technologieën die leiden 
naar een koolstofarm systeem op basis van 
hernieuwbare energiebronnen, zodat 
betaalbare prijzen voor consumenten en 
de industrie in de EU gewaarborgd 
blijven;

Or. en

Amendement 11
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een systeem op basis van 
hernieuwbare energie;

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
snelle energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een zeer energie-
efficiënt systeem op basis van uitsluitend 
hernieuwbare energie; overwegende dat 
het voor een snelle, inclusieve en 
rechtvaardige transitie noodzakelijk is dat 
burgers zich actief bij het energiestelsel 
betrekken als actieve consumenten, 
energiegemeenschappen van burgers, en 
consumenten en gemeenschappen met 
hernieuwbare zelfconsumptie;

Or. en

Amendement 12
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
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Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een systeem op basis van 
hernieuwbare energie;

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
betaalbare en kostenefficiënte 
energietransitie nodig is van een 
overwegend op fossiele brandstoffen 
gebaseerd systeem naar een systeem op 
basis van hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 13
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een systeem op basis van 
hernieuwbare energie;

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een economie met een netto-nul-
uitstoot van broeikasgassen een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een zeer energie-
efficiënt systeem op basis van uitsluitend 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 14
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat voor de transitie B. overwegende dat voor de transitie 
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naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een systeem op basis van 
hernieuwbare energie;

naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een zeer energie-
efficiënt systeem op basis van 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 15
Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een systeem op basis van 
hernieuwbare energie;

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een systeem op basis van 
hernieuwbare energie en 
gedecentraliseerde opwekking;

Or. en

Amendement 16
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een systeem op basis van 
hernieuwbare energie;

B. overwegende dat voor de transitie 
naar een klimaatneutrale economie een 
energietransitie nodig is van fossiele 
brandstoffen naar een klimaatneutraal 
systeem op basis van hernieuwbare 
energie;

Or. en
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Amendement 17
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de meeste 
hernieuwbare energiebronnen, zoals wind 
en zon, intermitterend en variabel zijn; 
overwegende dat de integratie van 
variabele hernieuwbare energiebronnen in 
het elektriciteitssysteem een grotere 
flexibiliteit met betrekking tot vraag en 
aanbod vereist;

C. overwegende dat de meeste 
hernieuwbare energiebronnen, zoals wind 
en zon, intermitterend en veranderlijk zijn; 
overwegende dat deze niet geschikt zijn 
voor een gecentraliseerd wisselstroomnet, 
aangezien ze niet beheersbaar zijn en 
geen stabiel basisvermogen kunnen 
leveren, en daarom zowel de 
voorzieningszekerheid als de netstabiliteit 
ernstig in gevaar brengen; overwegende 
dat, indien het aandeel hernieuwbare 
energiebronnen, met name wind- en 
zonne-energie, in de algehele 
elektriciteitsvoorziening toeneemt, deze 
alleen in het voordien soepel 
functionerende elektriciteitsnet kunnen 
worden geïntegreerd tegen stijgende, 
onaanvaardbare kosten; overwegende dat 
dit ten minste het geval is zolang geen 
geschikte elektriciteitsopslagfaciliteiten 
met de noodzakelijke capaciteit 
voorhanden zijn; overwegende dat zelfs 
afgezien hiervan de economische en 
financiële inspanning, het verbruik van 
hulpbronnen en de hiermee verband 
houdende schadelijke gevolgen voor het 
milieu vragen oproepen over de 
haalbaarheid;

Or. en

Amendement 18
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de meeste 
hernieuwbare energiebronnen, zoals wind 
en zon, intermitterend en variabel zijn; 
overwegende dat de integratie van 
variabele hernieuwbare energiebronnen in 
het elektriciteitssysteem een grotere 
flexibiliteit met betrekking tot vraag en 
aanbod vereist;

C. overwegende dat hernieuwbare 
energiebronnen zoals aardwarmte, 
waterkracht en biomassa basisvermogen 
kunnen leveren en andere hernieuwbare 
energiebronnen zoals wind en zon 
intermitterend en variabel zijn; 
overwegende dat de integratie van 
variabele hernieuwbare energiebronnen in 
het elektriciteitssysteem een grotere 
flexibiliteit met betrekking tot vraag en 
aanbod vereist;

Or. en

Amendement 19
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de meeste 
hernieuwbare energiebronnen, zoals wind 
en zon, intermitterend en variabel zijn; 
overwegende dat de integratie van 
variabele hernieuwbare energiebronnen in 
het elektriciteitssysteem een grotere 
flexibiliteit met betrekking tot vraag en 
aanbod vereist;

C. overwegende dat sommige 
hernieuwbare energiebronnen, zoals wind 
en zonnepanelen, intermitterend en 
variabel zijn en dat hun integratie in het 
elektriciteitssysteem een grotere 
flexibiliteit met betrekking tot vraag en 
aanbod en een vooruitziende strategie voor 
integratie in de energiesector vereist;

Or. en

Amendement 20
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de meeste C. overwegende dat de meeste 
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hernieuwbare energiebronnen, zoals wind 
en zon, intermitterend en variabel zijn; 
overwegende dat de integratie van 
variabele hernieuwbare energiebronnen in 
het elektriciteitssysteem een grotere 
flexibiliteit met betrekking tot vraag en 
aanbod vereist;

hernieuwbare energiebronnen, zoals wind 
en zon, intermitterend en variabel zijn; 
overwegende dat de integratie van 
variabele hernieuwbare energiebronnen in 
het elektriciteitssysteem een grotere 
flexibiliteit met betrekking tot vraag en 
aanbod vereist en dat tegelijkertijd het 
beginsel van ontvlechting moet worden 
gehandhaafd;

Or. en

Amendement 21
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de meeste 
hernieuwbare energiebronnen, zoals wind 
en zon, intermitterend en variabel zijn; 
overwegende dat de integratie van 
variabele hernieuwbare energiebronnen in 
het elektriciteitssysteem een grotere 
flexibiliteit met betrekking tot vraag en 
aanbod vereist;

C. overwegende dat de meeste 
hernieuwbare energiebronnen, zoals wind 
en zon, intermitterend en variabel zijn; 
overwegende dat de integratie van 
variabele hernieuwbare energiebronnen in 
het elektriciteitssysteem een grotere 
flexibiliteit met betrekking tot vraag en 
aanbod vereist, teneinde het 
elektriciteitsnet te stabiliseren, extreme 
prijsschommelingen te voorkomen en de 
voorzieningszekerheid en betaalbaarheid 
van energie te waarborgen; overwegende 
dat deze verhoogde mate van flexibiliteit 
meer energieopslagfaciliteiten in de EU 
vereist;

Or. en

Amendement 22
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de meeste 
hernieuwbare energiebronnen, zoals wind 
en zon, intermitterend en variabel zijn; 
overwegende dat de integratie van 
variabele hernieuwbare energiebronnen in 
het elektriciteitssysteem een grotere 
flexibiliteit met betrekking tot vraag en 
aanbod vereist;

C. overwegende dat de meeste 
hernieuwbare energiebronnen, zoals wind 
en zon, intermitterend en variabel zijn; 
overwegende dat de integratie van 
variabele hernieuwbare energiebronnen in 
het elektriciteitssysteem een grotere 
flexibiliteit met betrekking tot vraag en 
aanbod vereist teneinde de 
voorzieningszekerheid veilig te stellen;

Or. en

Amendement 23
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat in 2018 slechts 
20 % van het eindverbruik van energie in 
de EU28 gebaseerd was op elektriciteit en 
dat grote delen van de economie, 
waaronder energie-intensieve, chemische 
en industriële processen in de toekomst 
gebruik zullen blijven maken van 
moleculen of thermische energiedragers; 
overwegende dat in 2018 meer dan 60 % 
van de elektriciteitsmix in de EU28 nog 
hernieuwbaar moest worden; 
overwegende dat de elektrificatie naar 
verwachting zal doorgaan; overwegende 
dat klimaatneutraliteit niet kan worden 
bereikt met alleen elektrificatie of 
koolstofvrije elektriciteit;

Or. en

Amendement 24
Zdzisław Krasnodębski
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namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het gebrek aan 
een ontwikkelde 
energieopslaginfrastructuur bijdraagt aan 
het probleem dat energieoverschotten die 
ontstaan doordat hernieuwbare 
energiebronnen in sommige lidstaten niet 
op de vraag zijn afgestemd, naar 
aangrenzende gebieden overstromen, 
waardoor de elektriciteitsnetten van die 
gebieden kunnen ineenstorten;

Or. en

Amendement 25
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat sectorale 
integratie een sleutelrol zal spelen bij de 
vergroting van de flexibiliteit en 
efficiëntie van de energiesector en de 
verlaging van zijn koolstofvoetafdruk;

Or. en

Amendement 26
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat 
gasinfrastructuren reeds op grote schaal 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 27
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat verdere 
ontwikkeling van een goed werkende 
interne gasmarkt en een degelijke 
uitvoering van de EU-strategie voor 
gasopslag en vloeibaar aardgas zullen 
bijdragen aan een grotere 
voorzieningszekerheid, diversificatie en 
efficiëntie van het energiesysteem; 
overwegende dat de huidige gasopslag een 
centrale rol moet spelen in de 
energietransitie door de industrie en de 
inwoners van de EU van betaalbare en 
veilige energie te voorzien en tegelijkertijd 
een snelle vermindering van 
broeikasgasemissies te bewerkstelligen 
door olie en kool te vervangen bij 
energieopwekking, verwarming, 
industriële processen en mobiliteit;

Or. en

Amendement 28
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat technologieën 
voor seizoensgebonden warmteopslag 
mogelijkheden bieden om warmte of 
koude meerdere maanden op te slaan;

Or. en

Amendement 29
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat gas als 
energiedrager de vereiste eigenschappen 
heeft om over lange afstanden te kunnen 
worden vervoerd en eenvoudig op schaal 
kan worden opgeslagen, terwijl het ook 
kan worden gebruikt door 
eindgebruiksectoren die moeilijk volledig 
te elektrificeren zijn; overwegende dat gas 
moet worden erkend als belangrijke 
overbruggingstechnologie die een 
belangrijke rol moet spelen in de transitie 
naar een koolstofarme economie; 
overwegende dat waterstof het potentieel 
heeft om een van de belangrijkste 
energiedragers van de 21e eeuw te 
worden, en de potentiële uitrol ervan in de 
beleidsontwikkeling moet worden 
ondersteund, met bijzondere aandacht 
voor onderzoek en ontwikkeling op EU- 
en lidstaatniveau;

Or. en

Amendement 30
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat 
pompaccumulatie inmiddels meer dan 
90 % van de energieopslagcapaciteit in de 
EU vormt; overwegende dat 
pompaccumulatie tegenwoordig een 
belangrijke rol speelt voor het in 
evenwicht brengen van vraag en aanbod, 
grootschalige opslag met een hoge 
retourefficiëntie en flexibiliteit op korte en 
middellange termijn met een hoge 
capaciteit;

Or. en

Amendement 31
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat de 
gasinfrastructuur zal bijdragen aan de 
decarbonisatie van het energiesysteem 
door het voor te bereiden op het vervoer 
van een toenemend aantal andere gassen 
dan aardgas, zoals waterstof, biomethaan 
en synthetisch methaan, en door het 
probleem van afgeblazen en vluchtige 
emissies aan te pakken;

Or. en

Amendement 32
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
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Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat in 2018 
slechts 3 % van de wereldwijde 
productiecapaciteit voor lithium-
ionbatterijcellen zich in de EU bevond, en 
85 % in de regio Azië-Stille Oceaan;

Or. en

Amendement 33
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat 
warmteopslag aanzienlijke kansen voor 
decarbonisatie van de energiesector kan 
bieden, zowel door de absorptie van 
hernieuwbare elektriciteit via 
warmtepompen van industriële schaal en 
het gebruik van biomassa of biogas, als 
door het bieden van flexibiliteitsdiensten 
voor bijvoorbeeld een elektriciteitssysteem 
met overwegend hernieuwbare 
energiebronnen; overwegende dat goed 
geïsoleerde gebouwen, 
stadsverwarmingsnetwerken en speciale 
opslagfaciliteiten kunnen worden gebruikt 
als opslag voor verschillende perioden;

Or. en

Amendement 34
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)



AM\1204565NL.docx 19/182 PE650.683v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat 
broeikasgassen, zoals gassen die worden 
geproduceerd via elektrolyse op basis van 
elektriciteit van hernieuwbare 
energiebronnen, grote seizoensgebonden 
opslagcapaciteiten bieden;

Or. en

Amendement 35
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C septies. overwegende dat de 
bestaande gasinfrastructuur 
energieopslagcapaciteit voor groene 
gassen biedt, bijvoorbeeld transmissie- en 
distributiepijpleidingen of ondergrondse 
opslag als seizoensgebonden opslag, en 
dat optimaal gebruik van de bestaande 
capaciteiten daarom de voorkeur verdient 
boven het aanleggen van nieuwe 
infrastructuren;

Or. en

Amendement 36
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C octies. overwegende dat batterijen 
en andere gedecentraliseerde 



PE650.683v01-00 20/182 AM\1204565NL.docx

NL

opslagfaciliteiten, zoals vliegwielen, niet 
alleen bijdragen aan de 
voorzieningszekerheid, maar ook nuttig 
zijn voor het creëren van kostenefficiënte 
infrastructuren voor het snel opladen van 
elektrische voertuigen;

Or. en

Amendement 37
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten;

1. vraagt de lidstaten het beginsel 
“energie-efficiëntie eerst” volledig toe te 
passen, sectorale integratie en het gebruik 
van interconnectoren te bevorderen en de 
noodzakelijke systeemflexibiliteit, met 
inbegrip van hun potentieel voor 
energieopslag, te benutten;

Or. en

Amendement 38
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten;

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten, 
voor zover dit in technisch en economisch 
opzicht mogelijk is; merkt op dat de 
capaciteit van pompcentrales in de hele 
EU circa 2,6 TWh bedraagt, en dat, ter 
vergelijking, de stroomopwekking in 
Duitsland in 2019 circa 513 TWh 
bedroeg;
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Or. en

Amendement 39
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten;

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten; 
herhaalt dat energie een openbaar goed 
voor iedereen is en dat het hoofddoel van 
de EU moet zijn om te allen tijde een 
constante energievoorziening te 
waarborgen, en daarbij te zorgen voor een 
duurzaam milieu en gelijke toegang tot 
betaalbare energie voor iedereen;

Or. en

Amendement 40
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten;

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten en 
beleidsstrategieën voor energieopslag te 
ontwikkelen die rekening houden met alle 
effecten en potentiële risico’s in verband 
met productie, opslag, vervoer, installatie, 
exploitatie en ontmanteling;

Or. en
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Amendement 41
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten;

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten, 
met name waar het gaat om de bijdrage 
hiervan aan klimaatneutraliteit, en op 
basis hiervan een opslagstrategie te 
ontwikkelen in lijn met het beleid en de 
richtsnoeren van de EU;

Or. en

Amendement 42
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten;

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten en 
een beleidsstrategie voor opslag vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 43
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten;

1. vraagt de lidstaten en de 
Commissie om het potentieel voor 
energieopslag te benutten door middel van 
een omvattende strategie;
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Or. pt

Amendement 44
Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten;

1. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten en 
informatie uit te wisselen over goede 
praktijken die de energieopslag verbeteren 
en ertoe bijdragen;

Or. pt

Amendement 45
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen;

2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie te ontwikkelen voor 
een centraal net op basis van wisselstroom 
met de noodzakelijke uitbreiding van 
energiecentrales, teneinde de 
netstabiliteit, de voorzieningszekerheid en 
de kostenefficiëntie te verbeteren;

Or. en

Amendement 46
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement
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2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 47
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen;

2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen; moedigt de Commissie aan 
alle soorten energieopslag in 
beschouwing nemen, waaronder 
batterijen, pompcentrales, vliegwielen, 
brandstofcellen en warmteopslag en zich 
daarbij open te stellen voor technologieën, 
aangezien verschillende 
opslagtechnologieën verschillende 
gebruiksgevallen kunnen hebben, zoals 
langetermijn- en kortetermijnopslag en 
gebruik in de industrie, het vervoer of 
woningen; wijst erop dat de strategie 
gericht moet zijn op het huidige gebrek 
aan langetermijnopslag; moedigt de 
Commissie verder aan in de strategie 
manieren uiteen te zetten om onderzoek, 
ontwikkeling, innovatie en passende 
investering in energieopslag te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 48
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen;

2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen om de omschakeling naar 
een zeer energie-efficiënte, volledig op 
hernieuwbare energiebronnen gebaseerde 
economie mogelijk te maken, die met 
name kleinschalige opslag en 
flexibiliteitspotentieel op wijkniveau 
omvat, alsook grensoverschrijdende 
verbindingen en sectorale integratie;

Or. en

Amendement 49
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen;

2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen in het kader van de slimme 
sectorintegratie, en daarbij rekening te 
houden met het perspectief op zowel lange 
als korte termijn en nauw samen te 
werken met de private sector en 
onderzoeks- en innovatieclusters;

Or. en

Amendement 50
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 2. verzoekt de Commissie een 
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alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen;

alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen die gestoeld moet zijn op 
het beginsel “energie-efficiëntie eerst” en 
gericht moet zijn op de rechtvaardige 
transitie naar klimaatneutraliteit van de 
EU;

Or. en

Amendement 51
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen;

2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen, en daarbij ook rekening te 
houden met de kosten in euro per MWh 
voor de aanleg en exploitatie van de 
betreffende opslagtechnologie;

Or. en

Amendement 52

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
alomvattende strategie voor energieopslag 
te ontwikkelen;

2. vraagt de lidstaten hun potentieel 
voor energieopslag ten volle te benutten op 
basis van wetenschappelijk bewijs en 
overleg met technische deskundigen en 
wetenschappers die gespecialiseerd zijn in 
dit vakgebied;

Or. pt
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Amendement 53
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is met name van mening dat in 
deze strategie noodzakelijke maatregelen 
moeten worden vastgesteld om 
grensoverschrijdende coördinatie te 
verbeteren en de regelgevingslast voor 
markttoetredingen, toegang tot kapitaal, 
vaardigheden en grondstoffen voor 
batterijtechnologieën te verminderen, 
teneinde de concurrentiekracht van de 
Europese markt en industrie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 54
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt de enorme 
mogelijkheden die innovatieve 
oplossingen voor energieopslag bieden in 
alle sectoren, met name elektrificatie van 
vervoer en mobiliteit; verzoekt de 
Commissie een prikkelstructuur te 
ontwerpen voor investeringen in 
onderzoek, productie en noodzakelijke 
uitrol van infrastructuur;

Or. en

Amendement 55
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten om deze strategie te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
opslagtechnologieën, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de winning 
en/of productie van grondstoffen, het 
fabricageproces, het vervoer en het 
recyclingproces, indien van toepassing;

3. verzoekt de Commissie deze 
strategie ten minste te laten bestaan uit 
een overzicht van bestaande en 
opkomende opslagtechnologieën en een 
uitgebreide analyse van hun relatieve 
bijdrage aan een zeer energie-efficiënt 
systeem op basis van uitsluitend 
hernieuwbare energie, ook in het kader 
van een op sectorale integratie gerichte 
aanpak, en een uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
de verschillende opslagoplossingen, 
waarbij ten minste rekening wordt 
gehouden met de winning en/of productie 
van grondstoffen, de fabricage, het vervoer 
en het recyclingproces;

Or. en

Amendement 56
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten om deze strategie te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
opslagtechnologieën, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de winning 
en/of productie van grondstoffen, het 
fabricageproces, het vervoer en het 
recyclingproces, indien van toepassing;

3. verzoekt de Commissie deze 
strategie te ontwikkelen, met inbegrip van 
een uitgebreide analyse van de 
daadwerkelijke behoefte, de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
opslagtechnologieën, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de winning 
en/of productie van grondstoffen, het 
fabricageproces, het vervoer, het 
recyclingproces en het energieverlies van 
de verschillende opslagoplossingen, 
alsook natuurlijke geografische 
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beperkingen;

Or. en

Amendement 57
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten om deze strategie te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
opslagtechnologieën, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de winning 
en/of productie van grondstoffen, het 
fabricageproces, het vervoer en het 
recyclingproces, indien van toepassing;

3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten die, in coördinatie 
met de lidstaten, een omvattende strategie 
zal ontwikkelen waarin alle relevante 
energie-, milieu-, klimaat-, productie-, 
technologische en sociaaleconomische 
aspecten aan bod komen;

Or. pt

Amendement 58
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten om deze strategie te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
opslagtechnologieën, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de winning 
en/of productie van grondstoffen, het 
fabricageproces, het vervoer en het 
recyclingproces, indien van toepassing;

3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten om deze strategie te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk, de levenscyclus van 
opslagtechnologieën en de aspecten die 
verband houden met de markt en de 
diensten, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot de winning en/of productie van 
grondstoffen, het fabricageproces, het 
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vervoer, het recyclingproces en het 
onderhoudsproces, indien van toepassing; 
wijst erop dat de taskforce ook moet 
onderzoeken welke mogelijkheden de 
verschillende opslagtechnologieën en -
oplossingen bieden voor het creëren van 
lokale waardeketens en marktgerichte 
bedrijfsmodellen die nieuwe banen en 
diensten in Europa kunnen brengen;

Or. en

Amendement 59
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili, Carlos Zorrinho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten om deze strategie te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
opslagtechnologieën, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de winning 
en/of productie van grondstoffen, het 
fabricageproces, het vervoer en het 
recyclingproces, indien van toepassing;

3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten om deze strategie te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
opslagtechnologieën, die bovendien de 
regelgevingsbelemmeringen voor 
onderzoek en innovatie aanpakt, waarbij 
ten minste rekening wordt gehouden met 
de winning en/of productie van 
grondstoffen, het fabricageproces, het 
vervoer en het recyclingproces, indien van 
toepassing;

Or. en

Amendement 60
Sira Rego, Giorgos Georgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement
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3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten om deze strategie te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
opslagtechnologieën, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de winning 
en/of productie van grondstoffen, het 
fabricageproces, het vervoer en het 
recyclingproces, indien van toepassing;

3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten om deze strategie te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
opslagtechnologieën, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de winning 
en/of productie van grondstoffen, het 
fabricageproces, het vervoer en het 
recyclingproces;

Or. en

Amendement 61
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten om deze strategie te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
opslagtechnologieën, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de winning 
en/of productie van grondstoffen, het 
fabricageproces, het vervoer en het 
recyclingproces, indien van toepassing;

3. verzoekt de Commissie een 
taskforce met alle relevante directoraten-
generaal op te richten om deze strategie te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
uitgebreide analyse van de 
koolstofvoetafdruk en de levenscyclus van 
opslagtechnologieën, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de winning 
en/of productie van grondstoffen, het 
fabricageproces, het vervoer en het 
recyclingproces, indien van toepassing, 
alsmede de inkoop van onderdelen en de 
betrokkenheid van Europese industriële 
spelers;

Or. en

Amendement 62
Giorgos Georgiou

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt met spijt vast dat de 
Europa 2020-doelstelling voor energie-
interconnectie voor sommige lidstaten 
ondanks hun oprechte inspanningen nog 
lang niet is bereikt, en is uiterst bezorgd 
dat deze lidstaten afgesloten kunnen 
blijven van de Europese netten of alleen 
tegen onevenredige investeringskosten 
interconnectie kunnen verwezenlijken; 
wijst erop dat technologieën voor 
energieopslag daarom van levensbelang 
zijn en hulp moet worden geboden, met 
name voor de meest kwetsbare lidstaten;

Or. en

Amendement 63
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. roept de Commissie op te 
verduidelijken welke rollen en 
verantwoordelijkheden de actoren van de 
energiewaardeketen voor de ontwikkeling, 
het eigendom en het beheer ervan wordt 
toebedeeld in de aankomende 
wetgevingsvoorstellen die betrekking 
hebben op energieopslag, rekening 
houdend met de verscheidenheid aan 
oplossingen (zoals huisbatterijen, 
batterijen in autonome energiesystemen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren, 
pompaccumulatie en vraagrespons) en de 
kostentechnische aspecten;

Or. en
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Amendement 64
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. roept de Commissie op daarnaast 
de energiecapaciteit, stroomcapaciteit, 
opslagduur, capex, opex, retourefficiëntie 
en omzettingsefficiëntie van bestaande 
opslagfaciliteiten en -projecten te 
analyseren en deze gegevens te integreren 
in de energiesysteemmodellen om 
beleidsopties te onderzoeken, en daarbij 
ook effecten binnen een uur op te nemen 
om huidige en toekomstige behoeften aan 
systeemflexibiliteit en de bijdrage van 
opslag aan deze modellen goed te kunnen 
inschatten;

Or. en

Amendement 65
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat elektrische 
voertuigen naar verwachting in 2040 een 
opslagcapaciteit van de helft van het 
huidige dagelijkse elektriciteitsverbruik 
zullen hebben; benadrukt dat het benutten 
van deze capaciteit daarom van cruciaal 
belang is en dat alle voertuigen moeten 
zijn uitgerust voor slim opladen en 
integratie van het voertuig in het net 
(“vehicle-to-grid”);

Or. en
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Amendement 66
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op te zorgen voor samenhang van 
wetgeving op Europees, nationaal en 
regionaal niveau en overlappingen te 
vermijden;

Or. en

Amendement 67
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 68
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat voor een 
kostenefficiënte energietransitie naar een 
koolstofarm systeem dat grotendeels 
gebaseerd is op hernieuwbare 
energiebronnen een goed ontwikkeld en 
geoptimaliseerd elektriciteits- en gasnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën voor 
zowel elektronen als moleculen, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een veilige, 
betaalbare en duurzame 
energievoorziening te bieden;

Or. en

Amendement 69
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Ivo Hristov, Nicolás González Casares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie goed 
ontwikkelde energienetten en 
geavanceerde opslagtechnologieën voor 
zowel elektronen als moleculen, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een veilige, 
betaalbare en duurzame 
energievoorziening te bieden;

Or. en

Amendement 70
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat een rechtvaardige, 
efficiënte en doeltreffende energietransitie 
naar een systeem dat productief is in die 
zin dat het het gebruik van hernieuwbare 
primaire energiebronnen voor de 
opwekking van elektriciteit optimaliseert, 
een elektriciteitsnet vereist dat evenwichtig 
is, geïnterconnecteerd is op Europees 
niveau en economisch geoptimaliseerd is, 
en moet worden ontwikkeld op basis van 
geavanceerde opslagtechnologieën met een 
hogere opslagcapaciteit, waarvoor een 
direct openbare regulering van de sector 
door democratische overheidsinstanties 
nodig is, om een betrouwbare en continue 
stroomvoorziening te waarborgen, tegen 
prijzen die uit sociaaleconomisch oogpunt 
betaalbaar zijn voor huishoudelijke 
verbruikers en concurrentieel zijn voor 
zakelijke verbruikers;

Or. pt

Amendement 71
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een zeer energie-
efficiënt systeem op basis van uitsluitend 
hernieuwbare energie de toepassing van 
het beginsel “energie-efficiëntie eerst”, 
omvangrijke uitbreiding van 
hernieuwbare energiebronnen, meer 
zeggenschap van de consument, 
onverstoorde prijssignalen, een slim 
energienet en geavanceerde opslag- en 
flexibiliteitstechnologieën, met inbegrip 
van vraagbeheer nodig zijn om 
kostenefficiëntie, deelname en 
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netveiligheid te waarborgen;

Or. en

Amendement 72
Simona Bonafè, Niels Fuglsang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld en slim elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen; erkent 
de sleutelrol van digitalisering bij de 
ontwikkeling van een omvangrijk 
gedecentraliseerd en geïntegreerd 
energiesysteem en, uiteindelijk, bij de 
verwezenlijking van de energietransitie;

Or. en

Amendement 73
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie innovatieve 
onderzoeksbenaderingen, een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen; roept de 
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Commissie daarom op onderzoek naar 
opslag, onder andere met nieuwe en 
opkomende alternatieve technologieën, te 
blijven ondersteunen in het kader van 
Horizon Europa;

Or. en

Amendement 74
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een zeer energie-
efficiënt systeem op basis van uitsluitend 
hernieuwbare energie een goed ontwikkeld, 
geoptimaliseerd en slim elektriciteitsnet, 
een slimme mix van hernieuwbare en 
flexibiliteitsbronnen, zoals geavanceerde 
opslagtechnologieën, reservecapaciteit 
voor opwekking en middelen voor beheer 
van de vraagzijde nodig zijn om een 
constante stroomvoorziening te 
waarborgen en de behoefte aan opwekking 
van reservecapaciteit met fossiele 
brandstoffen te verminderen;

Or. en

Amendement 75
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie goed 
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ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

ontwikkelde energienetten en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een veilige, 
betaalbare en duurzame 
stroomvoorziening te waarborgen;

Or. en

Amendement 76
Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, een 
sterke gedecentraliseerde productie die op 
de weersomstandigheden kan worden 
afgestemd, reservecapaciteit voor 
opwekking en vraagbeheer nodig zijn om 
een constante stroomvoorziening te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 77
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een betaalbaar, 
kostenefficiënt en stabiel systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
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geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

Or. en

Amendement 78
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili, Carlos Zorrinho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, zoals 
micronetten, reservecapaciteit voor 
opwekking en vraagbeheer nodig zijn om 
een constante stroomvoorziening te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 79
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Nicolás González 
Casares, Robert Hajšel, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een klimaatneutraal 
systeem op basis van hernieuwbare energie 
een goed ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;
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Or. en

Amendement 80
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een klimaatneutraal 
systeem op basis van hernieuwbare energie 
een goed ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

Or. en

Amendement 81
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een systeem op basis 
van hernieuwbare energie een goed 
ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagbeheer nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

4. merkt op dat voor de 
energietransitie naar een zeer efficiënt 
systeem op basis van hernieuwbare energie 
een goed ontwikkeld elektriciteitsnet en 
geavanceerde opslagtechnologieën, 
reservecapaciteit voor opwekking en 
vraagrespons nodig zijn om een constante 
stroomvoorziening te waarborgen;

Or. en

Amendement 82
Maria Spyraki
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namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat enorme 
energieopslagcapaciteit wordt geboden 
door seizoensgebonden balancering van 
waterstof en de bestaande 
gasinfrastructuur, namelijk transmissie- 
en distributiepijpleidingen, ondergrondse 
opslag en LNG-faciliteiten, alsook 
bestaande stadsverwarmings- en -
koelingssystemen, en dat uitbreiding van 
de grensoverschrijdende capaciteit en 
voltooiing van de interne energiemarkt 
noodzakelijk zijn om deze opslagcapaciteit 
te benutten; wijst erop dat optimaal 
gebruik van de bestaande middelen om 
nieuwe bronnen van gas (voornamelijk 
biomethaan en waterstof) op te slaan de 
integratie van faciliteiten voor 
hernieuwbare elektriciteit zou 
vereenvoudigen en de behoefte aan 
kostbare elektriciteitsleidingen zou 
beperken; wijst erop dat daarnaast 
stadsverwarmings- en -koelingssystemen 
kunnen bijdragen aan balancering van de 
elektriciteitssystemen, die in toenemende 
mate intermitterend worden, en gebruik 
kunnen maken van hernieuwbare 
brandstoffen of warmtepompen op basis 
van koolstofarme elektriciteit;

Or. en

Amendement 83
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept dat het beginsel van 
technologische neutraliteit bij de 
ontwikkeling van energieopslag moet 
worden gehandhaafd om innovatie te 
bevorderen en om ervoor te zorgen dat 
een groot aantal technologieën op gelijke 
voet met elkaar concurreren, en dat 
indicatoren van energieverbruik, uitstoot 
en productie-, exploitatie-, recycling- en 
ontmantelingskosten de belangrijkste 
factoren moeten zijn die de verschillende 
technologische oplossingen beïnvloeden;

Or. en

Amendement 84
Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat het van groot belang 
is stappen te zetten naar decentralisatie 
van energieproductie, met individuele 
zelfopwekking, zodat energie kan worden 
geproduceerd en aan specifieke gebieden 
kan worden geleverd, waarbij de druk van 
de batterijen wordt ontlaad en deze stroom 
alleen wordt gebruikt voor gebieden met 
veranderingen, die de stroom naargelang 
van de weersomstandigheden en de 
wisselvallige productie van hernieuwbare 
energie nodig hebben;

Or. en

Amendement 85
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. erkent de rol die 
energieopslagsystemen kunnen spelen 
voor eenvoudigere toegang tot veilige, 
duurzame en betaalbare energie voor de 
burgers, met name voor die van lidstaten 
die met energie-isolatie te maken hebben, 
door de seizoensafhankelijkheid van het 
energieverbruik te verminderen en het 
potentieel van de beschikbare 
hernieuwbare energie ten volle te 
benutten;

Or. en

Amendement 86
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt de synergieën tussen 
energieopslag en interconnectoren; wijst 
erop dat interconnectoren van aanzienlijk 
belang zijn om het net flexibiliteit te 
verschaffen, aangezien ze meer evenwicht 
brengen in de opwekking van landen met 
uiteenlopende profielen van hernieuwbare 
energie, en het gebruik van hun 
opslagcapaciteit efficiënter maken;

Or. en

Amendement 87
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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4 bis. merkt op dat elektrische energie 
moet worden opgewekt op het moment dat 
er behoefte aan is; merkt op dat het 
centrale wisselstroomnet altijd op een 
frequentie van 50 Hz moet worden 
gehouden;

Or. en

Amendement 88
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni 
Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt dat schattingen erop 
wijzen dat in de komende tien jaar een 
groot deel van de flexibiliteit van de 
energiesystemen nog steeds afkomstig zal 
zijn van conventionele energiecentrales 
met elektrolytische cellen die nog steeds 
geen concurrerende oplossing vormen; 
beklemtoont dat bij de ontwikkeling van 
steunregelingen voor energieopslag 
marktverstoring en discriminatie van 
andere flexibiliteitsaanbieders tot een 
minimum moeten worden beperkt;

Or. en

Amendement 89
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. merkt op dat de verbetering van de 
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door de Europese Commissie gebruikte 
modellering voor het onderzoeken van 
routes voor decarbonisatie en daarmee 
verbonden beleidsopties een belangrijke 
prioriteit zal blijven, aangezien zij het 
positieve effect van energieopslag 
momenteel aanzienlijk onderschat; wijst 
erop dat de modellering informatie levert 
voor toekomstige wetgeving en 
marktontwerp, niet alleen voor 
energieopslag, maar ook voor het 
energiestelsel in het algemeen;

Or. en

Amendement 90
Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. merkt op dat een succesvolle 
transitie naar een koolstofarme 
maatschappij ook zal afhangen van de 
beschikbaarheid van grote hoeveelheden 
betrouwbare gegevens, die ook gunstig 
kunnen zijn voor de volledige 
ontwikkeling van geavanceerde 
opslagoplossingen; is in dit opzicht 
ingenomen met de aangekondigde opzet 
van een gemeenschappelijke Europese 
ruimte voor energiegegevens;

Or. en

Amendement 91
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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4 ter. merkt op dat er in de nabije 
toekomst geen rendabele – en dus 
maatschappelijk te rechtvaardigen – 
opslagmethoden voor elektrische energie 
beschikbaar zullen zijn;

Or. en

Amendement 92
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

Schrappen

Or. en

Amendement 93
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

5. onderstreept dat een 
energietransitie zonder passende, 
economisch verantwoorde en technisch 
beheersbare energieopslag niet haalbaar 
is als we voorzieningszekerheid, 
netstabiliteit en rendabiliteit willen 
garanderen;

Or. en
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Amendement 94
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

5. onderstreept dat de 
klimaatdoelstellingen van de 
energietransitie de continuïteit en 
betrouwbaarheid van de 
elektriciteitsvoorziening en de 
sociaaleconomische duurzaamheid van de 
eindprijzen niet mogen ondermijnen;

Or. pt

Amendement 95
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

5. onderstreept dat hoge aandelen 
hernieuwbare energie in regionale en 
nationale energiemixen zoals in Portugal 
en Oostenrijk in het verleden niet tot 
uitval of onderbrekingen hebben geleid; 
merkt op dat een groot aantal lidstaten, 
waaronder Duitsland, Spanje en Portugal, 
al een groot aantal opeenvolgende dagen 
uitsluitend gebruik hebben gemaakt van 
hernieuwbare energie; verwerpt daarom 
het idee dat de transitie naar een 
klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid in gevaar zou 
kunnen brengen; benadrukt dat energie-
efficiëntie, slimme netten, deelname en 
verspreide flexibiliteitsopties, waaronder 
opslag, de energiezekerheid versterken;

Or. en
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Amendement 96
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid, technologische 
neutraliteit, efficiëntie en betaalbaarheid 
niet in gevaar mag brengen; benadrukt dat 
een betrouwbare energievoorziening, 
kostenefficiëntie van technologieën en de 
energietransitie hand in hand moeten gaan;

Or. en

Amendement 97
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè, 
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid en de 
betaalbaarheid van energie niet in gevaar 
mag brengen; benadrukt dat een 
betrouwbare energievoorziening, hogere 
energie-efficiëntie, betaalbaarheid en de 
energietransitie hand in hand moeten gaan; 
benadrukt dat dit kan worden bereikt door 
meer energieopslagfaciliteiten te creëren;

Or. en

Amendement 98
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Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan, mede door de 
noodzakelijke integratie van de 
verschillende energiebronnen;

Or. en

Amendement 99
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
energievoorziening, kostenefficiëntie en 
de energietransitie hand in hand moeten 
gaan;

Or. en

Amendement 100
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
energievoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

Or. en

Amendement 101
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid, toegang tot energie 
en betaalbaarheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

Or. en

Amendement 102
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili, Carlos Zorrinho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en de energietransitie 
hand in hand moeten gaan;

5. onderstreept dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie de 
voorzieningszekerheid niet in gevaar mag 
brengen; benadrukt dat een betrouwbare 
stroomvoorziening en een rechtvaardige 
energietransitie hand in hand moeten gaan;

Or. en
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Amendement 103
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat de ontwikkeling van 
betaalbare en geïntegreerde 
opslagoplossingen de prioriteit moet zijn 
en dat het daarom van cruciaal belang is 
de kosten van energieopslagoplossingen te 
verlagen en de efficiëntie ervan te 
verhogen; wijst erop dat de belangrijkste 
bijdrage aan kostenverlaging en hogere 
efficiëntie van onderzoek en ontwikkeling 
komt;

Or. en

Amendement 104
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
om gelijke voorwaarden voor alle 
energieopslagoplossingen (technologische 
neutraliteit) te creëren, zodat de keuze van 
een technologie wordt aangestuurd door 
de marktwerking en winnaars en 
verliezers niet worden aangewezen door 
bestuurlijke besluiten;

Or. en

Amendement 105
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Giorgos Georgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de Commissie op de 
energieonafhankelijkheid van insulaire 
lidstaten in passende omvang te 
ondersteunen om de ongunstige effecten 
van hun energie-isolatie te compenseren, 
vooral waar interconnecties tussen 
lidstaten aanzienlijke 
kapitaalinvesteringen vereisen;

Or. en

Amendement 106
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. merkt op dat de schommelingen in 
de energievraag in de EU in sterke mate 
met de seizoenen samenhangen en dat 
oplossingen voor langdurige 
seizoensgebonden opslag nodig zijn om in 
de wintermaanden aan de hoogste 
energievraag te kunnen voldoen; erkent 
dat langdurige warmteopslag in gasvorm 
een belangrijke rol zal spelen om de 
industrie en de inwoners van de EU het 
hele jaar door van betaalbare energie te 
voorzien; benadrukt daarom dat het van 
belang is een snelle infasering van 
hernieuwbare en gedecarboniseerde 
gassen te ondersteunen;

Or. en



PE650.683v01-00 54/182 AM\1204565NL.docx

NL

Amendement 107
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. erkent dat afvang, gebruik en 
opslag van koolstof een voorwaarde is 
voor elk kosteneffectief mitigatietraject 
dat verenigbaar is met een scenario van 
opwarming van de aarde met 1,5 °C, zoals 
erkend door de IPCC en in de mededeling 
van de Europese Commissie “Een schone 
planeet voor iedereen”;

Or. en

Amendement 108
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

Schrappen

Or. en

Amendement 109
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

6. wijst erop dat bij de invoering van 
energie-infrastructuur die cruciaal is voor 
de transitie ook rekening moet worden 
gehouden met de sociaaleconomische, 
culturele en ecologische belangen op het 
lokale en het regionale niveau, en dat de 
informatieverstrekking aan de betrokken 
gemeenschappen en hun deelname aan 
het proces moet worden aangemoedigd;

Or. pt

Amendement 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

6. roept de lidstaten op om participatie 
van het publiek op lokaal niveau op 
actieve en innovatieve wijze te stimuleren 
tijdens de verschillende fasen van de 
ontwikkeling van de opslaginfrastructuur 
(van planning tot uitvoering), teneinde de 
informatieasymmetrie met het publiek 
weg te werken en betere projecten tot 
stand te brengen die het klimaat- en 
energiebeleid van de EU ten goede 
komen;

Or. en

Amendement 111
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt ten zeerste dat 6. merkt op dat nationale en lokale 
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infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

wetgeving moet worden nageleefd en niet 
mag worden genegeerd; roept de lidstaten 
op het draagvlak op lokaal niveau voor 
infrastructuurprojecten actief in de hand 
te werken, bijvoorbeeld door het publiek in 
een vroegtijdig stadium te betrekken en 
gegronde bezwaren van de bevolking op 
een democratische manier in aanmerking 
te nemen en mee te wegen;

Or. en

Amendement 112
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten en projecten voor 
grootschalige opslag die cruciaal zijn voor 
de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; roept 
de lidstaten op om het draagvlak op lokaal 
niveau actief in de hand te werken en het 
publiek naar behoren voor te lichten, 
bijvoorbeeld door vroegtijdige participatie 
van het publiek, en richtsnoeren te 
formuleren met betrekking tot potentiële 
tegenstrijdige doelstellingen die door 
andere EU-wetgeving worden gecreëerd; 
wijst erop dat deelname van 
overheidsorganen aan competitieve 
activiteiten slechts in laatste instantie 
moet plaatsvinden, in tijd beperkt moet 
zijn, aan toezicht van nationale 
regelgevende instantie moet zijn 
onderworpen, en moet worden afgestemd 
op bestaande energieregelgeving van de 
EU;

Or. en
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Amendement 113
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

6. onderstreept de rol van 
energiedemocratie, inclusieve participatie, 
voorlichting en raadpleging, 
transparantie en een gelijk speelveld voor 
een succesvolle energietransitie; merkt op 
dat infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, door vroegtijdige raadpleging van 
het publiek met echte mogelijkheden om 
alternatieven te bespreken en participatie 
in projecten, en door te eisen dat een deel 
van de projecten rechtstreeks door 
burgers worden uitgevoerd, die daarbij 
zelf volledig van de voordelen profiteren;

Or. en

Amendement 114
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten, regio’s en gemeenten 
aan om het draagvlak op alle niveaus actief 
in de hand te werken via op samenwerking 
gebaseerde governance, bijvoorbeeld door 
vroegtijdige participatie en raadpleging 
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van het publiek, verschaffing van 
uitgebreide informatie, waaronder ook de 
kosten van non-actie, transparantie met 
betrekking tot de geplande projecten en 
modellen om ervoor te zorgen dat de 
installaties ten goede komen aan de 
betrokken gemeenschappen, waar 
passend;

Or. en

Amendement 115
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

6. herinnert eraan dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak lange 
vertragingen oplopen in de 
vergunningsprocedures en op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om stappen te 
zetten naar vereenvoudiging en 
stroomlijning van vergunningsprocedures 
en tijdschema’s en voorlichting en 
participatie van het publiek actief aan te 
moedigen om het draagvlak op lokaal 
niveau in de hand te werken; roept de 
Commissie op om te beoordelen of het 
dienstig is richtsnoeren voor de lidstaten 
uit te vaardigen voor harmonisatie op dit 
gebied;

Or. en

Amendement 116
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten of projecten voor 
grootschalige opslag die cruciaal zijn voor 
de energietransitie vaak vertragingen 
oplopen en op sterke weerstand stuiten op 
lokaal niveau; moedigt de lidstaten aan om 
het draagvlak op lokaal niveau actief in de 
hand te werken, bijvoorbeeld door 
vroegtijdige participatie van het publiek of 
door lokale gemeenschappen de 
mogelijkheid te bieden deel te nemen, aan 
de financiering bij te dragen of in 
aanmerking te komen voor compensatie;

Or. en

Amendement 117
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek, nauwe 
samenwerking tussen betrokken sectoren 
en compensatieregelingen;

Or. en

Amendement 118
Sara Cerdas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek;

6. betreurt ten zeerste dat 
infrastructuurprojecten die cruciaal zijn 
voor de energietransitie vaak op sterke 
weerstand stuiten op lokaal niveau; 
moedigt de lidstaten aan om het draagvlak 
op lokaal niveau actief in de hand te 
werken, bijvoorbeeld door vroegtijdige 
participatie van het publiek en door de 
openbare raadpleging over het project op 
ruime schaal bekend te maken;

Or. pt

Amendement 119
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta 
Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de lidstaten op een 
gemeenschappelijke methode te 
ontwikkelen voor analyse van de 
oorsprong van de grondstoffen die worden 
gebruikt in de productie van 
energieopslagoplossingen, met name met 
het oog op de bescherming van de 
mensenrechten, de naleving van 
milieunormen en de preventie van 
overmatige ontginning van natuurlijke 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 120
Maria Spyraki



AM\1204565NL.docx 61/182 PE650.683v01-00

NL

namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat het van groot belang 
is een holistische aanpak na te streven bij 
netwerkplanning en 
sectoroverschrijdende initiatieven die erop 
gericht zijn de synergieën tussen de 
gasvoorziening, stadsverwarming- en 
koeling, en de elektriciteitsvoorziening te 
benutten, teneinde een klimaatneutrale en 
concurrerende Europese economie tot 
stand te brengen;

Or. en

Amendement 121
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat bij de planning en 
invoering van energie-infrastructuur 
rekening dient te worden gehouden met 
het feit dat de territoriale verspreiding van 
dergelijke infrastructuur zoveel mogelijk 
moet worden beperkt, om de investerings- 
en bedrijfskosten te beperken en de 
milieueffecten te verkleinen;

Or. pt

Amendement 122
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. pleit voor tijdige uitvoering van de 
richtlijn over de interne markt voor 
elektriciteit (Richtlijn (EU) 2019/944) en 
de verordening over de interne markt voor 
elektriciteit (Verordening (EU) 2019/943);

Or. en

Amendement 123
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt dat dit belangrijk is om 
gelijke voorwaarden te creëren voor alle 
energieopslagoplossingen in 
overeenstemming met technologische 
neutraliteit, zodat de beste technologieën 
worden gekozen door invloed van de 
marktwerking;

Or. en

Amendement 124
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt het belang van 
uitbreiding van het volume koolstofarme 
gassen die aan de interne gasmarkt van de 
EU worden geleverd;

Or. en
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Amendement 125
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. erkent dat de EU steeds 
grotere volumes koolstofarme energie 
nodig zal hebben, waaronder zowel 
elektriciteit als waterstof; onderstreept 
dat, om toereikende volumes te 
waarborgen, routes voor de productie van 
koolstofarme waterstof moeten worden 
ondersteund, zoals waterstof die wordt 
gewonnen met kernenergie en aardgas 
met afvang, gebruik en opslag van 
koolstof;

Or. en

Amendement 126
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. erkent dat steeds grotere 
volumes koolstofarme energie uit het 
buitenland zullen komen en dat het 
energiebeleid daarom centraal moet staan 
in het Europees buitenlandbeleid; wijst 
erop dat bondgenootschappen met 
Afrikaanse/Arabische landen met 
betrekking tot waterstof en groene stroom 
net zo noodzakelijk zijn als gasakkoorden; 
wijst erop dat het doel een brede 
risicospreiding over verschillende 
leveringsbronnen moet zijn;
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Or. en

Amendement 127
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 sexies. verzoekt de Commissie in 
het kader van de strategie voor slimme 
sectorintegratie exploitanten van 
transmissie- en distributiesystemen van de 
gasinfrastructuur een solide rechtsgrond 
te bieden voor het vervoer van andere 
vormen van gas dan aardgas, met 
inbegrip van het vervoer van CO2 voor 
gebruik of opslag;

Or. en

Amendement 128
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 septies. benadrukt de belangrijke 
rol die energieopslagoplossingen en 
slimme sectorintegratie kunnen spelen 
voor een realistische decarbonisatie van 
energie-intensieve industrieclusters; 
verzoekt de Commissie in dit verband een 
strategische aanpak te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 129
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Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 octies. benadrukt het potentieel 
van opslag als alternatief voor traditionele 
uitbreiding van het net en pleit voor 
gecoördineerde planning van 
infrastructuur in het kader van de 
nagestreefde slimme sectorintegratie;

Or. en

Amendement 130
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. onderstreept het belang van tijdige 
omzetting van de elektriciteitsrichtlijn in 
nationale wetgeving; beklemtoont dat 
energieopslag op consistente wijze moet 
worden gedefinieerd in het gehele kader 
van nationale wetgeving en met een 
technologieneutrale benadering; wijst 
erop dat onduidelijk is wat precies onder 
energieopslag wordt verstaan, en met 
name of verscheidene power-to-gas-
technologieën onder de definitie vallen, 
en roept de Commissie daarom op 
dringend hierbij sturing te bieden;

Or. en

Amendement 131
Patrizia Toia, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de Commissie op bij de 
uitvoering van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen te zorgen voor een 
effectievere integratie van operationele 
programma’s die op nationaal en 
regionaal niveau worden beheerd, met 
andere rechtstreeks beheerde 
instrumenten, met name Horizon, 
teneinde een gelijkvormig en 
ondersteunend kader te creëren;

Or. en

Amendement 132
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. beveelt de Commissie aan nog voor 
aanvang van het nieuwe kaderprogramma 
gebruik te maken van geschikte 
instrumenten die hun doelmatigheid reeds 
hebben bewezen, zoals “vlaggenschepen”, 
om de onderzoeksbases voor 
ontwrichtende innovatie te vestigen, 
gezien het feit dat louter incrementele 
innovaties niet tot verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Green Deal zullen 
leiden;

Or. en

Amendement 133
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om twee keer nettarieven of 
energiebelastingen te betalen; is ervan 
overtuigd dat de afschaffing van deze 
lasten ertoe zou leiden dat er meer 
energieopslagprojecten worden opgezet; 
verzoekt de Commissie in haar komende 
voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn de dubbele 
belastingheffing met betrekking tot 
energieopslagprojecten te verbieden; 
vraagt de lidstaten elke vorm van dubbele 
belasting of heffingen met betrekking tot 
energieopslagprojecten af te schaffen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 134
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om twee keer nettarieven of 
energiebelastingen te betalen; is ervan 
overtuigd dat de afschaffing van deze 
lasten ertoe zou leiden dat er meer 
energieopslagprojecten worden opgezet; 
verzoekt de Commissie in haar komende 
voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn de dubbele 
belastingheffing met betrekking tot 
energieopslagprojecten te verbieden; 
vraagt de lidstaten elke vorm van dubbele 
belasting of heffingen met betrekking tot 
energieopslagprojecten af te schaffen;

7. wijst erop dat nettarieven 
gerechtvaardigd zijn en daarom ook in het 
vervolg voor elk gebruik van het net 
moeten worden betaald;

Or. en
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Amendement 135
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om twee keer nettarieven of 
energiebelastingen te betalen; is ervan 
overtuigd dat de afschaffing van deze 
lasten ertoe zou leiden dat er meer 
energieopslagprojecten worden opgezet; 
verzoekt de Commissie in haar komende 
voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn de dubbele 
belastingheffing met betrekking tot 
energieopslagprojecten te verbieden; vraagt 
de lidstaten elke vorm van dubbele 
belasting of heffingen met betrekking tot 
energieopslagprojecten af te schaffen;

7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om twee keer nettarieven of 
energiebelastingen te betalen en denkt dat 
dit de opzet van meer 
energieopslagprojecten kan tegenwerken; 
verzoekt de Commissie in haar komende 
voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn de dubbele 
belastingheffing met betrekking tot 
energieopslagprojecten te verbieden; vraagt 
de lidstaten op de kosten afgestemde 
nettarieven in te voeren met betrekking tot 
energieopslagprojecten in 
overeenstemming met de voorschriften 
van de verordening over de interne markt 
voor elektriciteit (Verordening (EU) 
2019/943);

Or. en

Amendement 136
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om twee keer nettarieven of 
energiebelastingen te betalen; is ervan 
overtuigd dat de afschaffing van deze 
lasten ertoe zou leiden dat er meer 
energieopslagprojecten worden opgezet; 

7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om twee keer nettarieven of 
energiebelastingen te betalen; is ervan 
overtuigd dat de afschaffing van deze 
lasten ertoe zou leiden dat er meer 
energieopslagprojecten worden opgezet; 
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verzoekt de Commissie in haar komende 
voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn de dubbele 
belastingheffing met betrekking tot 
energieopslagprojecten te verbieden; vraagt 
de lidstaten elke vorm van dubbele 
belasting of heffingen met betrekking tot 
energieopslagprojecten af te schaffen;

verzoekt de Commissie in haar komende 
voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn de dubbele 
belastingheffing met betrekking tot 
energieopslagprojecten te verbieden; vraagt 
de lidstaten elke vorm van dubbele 
belasting met betrekking tot 
energieopslagprojecten af te schaffen en 
daarbij te erkennen dat gelijke 
voorwaarden moeten worden gecreëerd 
voor alle marktdeelnemers, ook met 
betrekking tot de vereiste om op de kosten 
afgestemde nettarieven te betalen;

Or. en

Amendement 137
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om twee keer nettarieven of 
energiebelastingen te betalen; is ervan 
overtuigd dat de afschaffing van deze 
lasten ertoe zou leiden dat er meer 
energieopslagprojecten worden opgezet; 
verzoekt de Commissie in haar komende 
voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn de dubbele 
belastingheffing met betrekking tot 
energieopslagprojecten te verbieden; vraagt 
de lidstaten elke vorm van dubbele 
belasting of heffingen met betrekking tot 
energieopslagprojecten af te schaffen;

7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om twee keer nettarieven of 
energiebelastingen te betalen; is ervan 
overtuigd dat de afschaffing van deze 
lasten ertoe zou leiden dat er meer 
energieopslagprojecten worden opgezet; 
verzoekt de Commissie in haar komende 
voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn onderscheid te 
maken tussen eindgebruik en opslag of 
omzetting en de dubbele belastingheffing 
met betrekking tot energieopslagprojecten 
te verbieden; vraagt de lidstaten elke vorm 
van dubbele belasting af te schaffen en de 
heffingen met betrekking tot 
energieopslagprojecten zodanig te 
herontwerpen dat het maatschappelijke 
voordeel van opslag wordt weerspiegeld 
en belemmeringen voor toegang tot de 
markt van opslagprojecten worden 
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weggenomen;

Or. en

Amendement 138
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om twee keer nettarieven of 
energiebelastingen te betalen; is ervan 
overtuigd dat de afschaffing van deze 
lasten ertoe zou leiden dat er meer 
energieopslagprojecten worden opgezet; 
verzoekt de Commissie in haar komende 
voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn de dubbele 
belastingheffing met betrekking tot 
energieopslagprojecten te verbieden; vraagt 
de lidstaten elke vorm van dubbele 
belasting of heffingen met betrekking tot 
energieopslagprojecten af te schaffen;

7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om nettarieven of 
energiebelastingen te betalen, in bepaalde 
gevallen zelfs twee keer; is ervan overtuigd 
dat de afschaffing van deze lasten ertoe zou 
leiden dat er op efficiënte wijze 
energieopslagprojecten worden opgezet; 
verzoekt de Commissie in haar komende 
voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn een efficiënt 
belastingstelsel te ontwikkelen en de 
dubbele belastingheffing met betrekking 
tot energieopslagprojecten te verbieden; 
vraagt de lidstaten een efficiënt belasting- 
en tarievenstelsel te ontwikkelen, en 
daarbij elke vorm van ondoelmatige 
dubbele belasting of heffingen met 
betrekking tot energieopslagprojecten af te 
schaffen;

Or. en

Amendement 139
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement
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7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om twee keer nettarieven of 
energiebelastingen te betalen; is ervan 
overtuigd dat de afschaffing van deze 
lasten ertoe zou leiden dat er meer 
energieopslagprojecten worden opgezet; 
verzoekt de Commissie in haar komende 
voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn de dubbele 
belastingheffing met betrekking tot 
energieopslagprojecten te verbieden; vraagt 
de lidstaten elke vorm van dubbele 
belasting of heffingen met betrekking tot 
energieopslagprojecten af te schaffen;

7. wijst erop dat de meeste lidstaten 
de exploitanten van opslagfaciliteiten 
verplichten om twee keer nettarieven of 
energiebelastingen en andere heffingen te 
betalen; is ervan overtuigd dat de 
afschaffing van deze lasten ertoe zou 
leiden dat er meer energieopslagprojecten 
worden opgezet; verzoekt de Commissie in 
haar komende voorstel voor een herziene 
energiebelastingrichtlijn de dubbele 
belastingheffing met betrekking tot 
energieopslagprojecten te verbieden; vraagt 
de lidstaten elke vorm van dubbele 
belasting of heffingen met betrekking tot 
energieopslagprojecten af te schaffen;

Or. en

Amendement 140
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat, behalve voor 
pompaccumulatie, de EU-netcodes 
doorgaans geen voorschriften bevatten 
voor energieopslagfaciliteiten, wat ertoe 
leidt dat deze in verschillende lidstaten 
ongelijk worden behandeld, met name 
voor wat betreft de vereisten voor 
netaansluiting; is van mening dat hier 
sprake is van ongelijke 
concurrentievoorwaarden die de 
ontwikkeling van levensvatbare 
bedrijfsmodellen voor 
energieopslagfaciliteiten belemmeren; 
vraagt de Commissie om inspanningen 
voor de vaststelling van 
gemeenschappelijke vereisten te 
bevorderen en andere belemmeringen 
voor de integratie van opslag in de 
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elektriciteitsmarkten aan te pakken;

Or. en

Amendement 141
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat, om energieopslag in 
de markt op te nemen, in elk systeem waar 
dit van betekenis is, specifieke 
marktproducten moeten worden 
ontwikkeld die beloning bieden voor alle 
energieopslagtechnologieën die een 
duidelijke meerwaarde bieden doordat ze 
de stabiliteit en beheersbaarheid van het 
systeem op een kosteneffectieve manier 
garanderen; wijst erop dat langlopende 
overeenkomsten moeten worden gegund 
voor diensten die door opslagfaciliteiten 
worden aangeboden, mits er gelijke 
voorwaarden zijn voor andere 
flexibiliteitstechnologieën en wanneer ze 
kostenefficiënt zijn, teneinde de zekerheid 
omtrent investeringen te vergroten en de 
uitrol van opslagoplossingen te 
versnellen;

Or. en

Amendement 142
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. onderstreept de noodzaak van 
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vergelijkbare behandeling van opslag in 
alle verschillende energiedragers en van 
opslagmiddelen vóór en na de meter, om 
te voorkomen dat een situatie van 
kruissubsidiëring ontstaat door 
nettarieven of systeemheffingen en -
belastingen te vermijden; wijst erop dat de 
kosten van de inspanningen voor 
decarbonisatie momenteel grotendeels 
door de elektriciteitsverbruikers worden 
gedragen en dat op elektriciteitsopslag dus 
indirect financiële lasten worden gelegd;

Or. en

Amendement 143
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 
volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt dat de criteria voor de 
toekenning van PGB-status worden 
afgestemd op de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU;

8. vraagt dringend om herziening en 
wijziging van de TEN-E-verordening17 in 
het belang van netstabiliteit, 
voorzieningszekerheid en de economische 
levensvatbaarheid van 
elektriciteitsopwekking; wijst erop dat de 
lijst van PGB’s ook moet worden 
aangepast in overeenstemming met de 
criteria van netstabiliteit, 
voorzieningszekerheid en 
kostenefficiëntie;

_________________ _________________
17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

Or. en
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Amendement 144
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 
volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt dat de criteria voor de 
toekenning van PGB-status worden 
afgestemd op de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU;

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
wordt herzien waarbij moet worden 
overwogen de subsidiabiliteitscriteria en 
de categorieën van 
elektriciteitsinfrastructuur te herzien om 
de ontwikkeling van 
energieopslagfaciliteiten beter te sturen; 
vraagt dat de criteria voor de toekenning 
van PGB-status worden afgestemd op alle 
vijf dimensies van de energie-unie en de 
klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen 
van de EU;

_________________ _________________
17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

Or. en

Amendement 145
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt dat de TEN-E- 8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
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verordening17dringend wordt herzien 
voordat de volgende lijst van projecten 
van gemeenschappelijk belang (PGB’s) 
wordt goedgekeurd; vraagt dat de criteria 
voor de toekenning van PGB-status 
worden afgestemd op de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU;

dringend wordt herzien opdat zij kan 
worden aangepast aan en afgestemd op de 
doelstellingen van de lidstaten, zoals 
vastgesteld in hun nationale 
energieplannen;

_________________ _________________
17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

Or. pt

Amendement 146
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 
volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt dat de criteria voor de 
toekenning van PGB-status worden 
afgestemd op de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU;

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 
volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt dat de criteria voor de 
toekenning van PGB-status, naast de 
bestaande criteria voor 
voorzieningszekerheid, duurzaamheid, 
marktintegratie en mededinging, worden 
afgestemd op de klimaatdoelstellingen van 
de EU door ondersteuning van 
investeringen in koolstofarme gassen 
zoals waterstof, biomethaan en 
synthetisch methaan, het vervoer van CO2 
voor gebruik of opslag, en aardgas in een 
overgangsfase;
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_________________ _________________
17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

Or. en

Amendement 147
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 
volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt dat de criteria voor de 
toekenning van PGB-status worden 
afgestemd op de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU;

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 
volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt dat de criteria voor de 
toekenning van PGB-status zodanig 
worden aangepast dat ze de klimaat-, 
duurzaamheids- en energiedoelstellingen 
van de EU dienen; vraagt in dit verband 
dat de nieuwe richtsnoeren rekening 
houden met de rol van opslag en de 
ontwikkeling van lokale 
gedecentraliseerde projecten en de 
bundeling ervan ondersteunen, en 
zodoende de behoefte aan uitbreiding van 
het net verminderen en voor een 
doeltreffender gebruik van financiële 
middelen zorgen;

_________________ _________________
17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 

17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 



AM\1204565NL.docx 77/182 PE650.683v01-00

NL

Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

Or. en

Amendement 148
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 
volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt dat de criteria voor de 
toekenning van PGB-status worden 
afgestemd op de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU;

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 
volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt om een grondige 
hervorming van de procedure voor 
opstelling van het tienjarig 
netontwikkelingsplan om het beginsel 
“energie-efficiëntie eerst”, maar ook 
flexibiliteit, sectorale integratie en 
grensoverschrijdende koppelingen in de 
infrastructuurplanning op te nemen; eist 
dat de criteria voor de toekenning van 
PGB-status worden afgestemd op de 
klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen 
van de EU;

_________________ _________________
17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

Or. en
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Amendement 149
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 
volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt dat de criteria voor de 
toekenning van PGB-status worden 
afgestemd op de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU;

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 
volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt dat de criteria voor de 
toekenning van PGB-status worden 
afgestemd op de doelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs over de stijging 
van de temperatuur op lange termijn en 
de doelstelling van de EU om in 2050 
klimaatneutraal te zijn via een 
systematische klimaattechnische 
beoordeling van alle kandidaatprojecten 
voor de lijst van PGB’s;

_________________ _________________
17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

Or. en

Amendement 150
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 

8. vraagt dat de TEN-E-verordening17 
dringend wordt herzien voordat de 
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volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt dat de criteria voor de 
toekenning van PGB-status worden 
afgestemd op de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU;

volgende lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (PGB’s) wordt 
goedgekeurd; vraagt dat de criteria voor de 
toekenning van PGB-status worden 
afgestemd op de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU en 
daarbij tevens rekening te houden met de 
specifieke behoeften van de verschillende 
lidstaten;

_________________ _________________
17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

17 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 
de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) 
nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39).

Or. en

Amendement 151
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de TEN-E-richtsnoeren 
rekening te houden met de belangrijke rol 
van opslag bij de energietransitie; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de nieuwe richtsnoeren worden 
herzien om opslagprojecten van lokale 
aard te stimuleren en de bundeling van 
hulpbronnen mogelijk te maken, en om de 
behoefte aan uitbreiding van het 
transmissienet te verminderen en 
doeltreffender gebruik van middelen 
mogelijk te maken;

Or. en
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Amendement 152
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. vraagt de Commissie te erkennen 
dat alle flexibiliteits- en 
opslagtechnologieën een sleutelrol spelen 
om een doeltreffende energietransitie te 
verwezenlijken en in de toekomst een 
hoge mate van voorzieningszekerheid en 
systeemstabiliteit te handhaven; 
benadrukt het openbaar belang van 
ontwikkeling van nieuwe en 
modernisering van bestaande 
opslagprojecten, dat moet worden 
weerspiegeld in een snelle, geprioriteerde 
en gestroomlijnde vergunningsprocedure 
in de lidstaten;

Or. en

Amendement 153
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt met bezorgdheid vast dat de 
goedkeuringsprocedures op nationaal 
niveau aanzienlijk langer duren dan de 
maximumtermijnen voor PGB’s waarin 
de TEN-E-verordening voorziet; verzoekt 
de Commissie dit probleem bij de 
komende herziening te verhelpen door 
middel van een doeltreffend 
handhavingsmechanisme;

9. stelt vast dat de nationale en lokale 
wettelijke randvoorwaarden en 
goedkeuringsprocedures gerechtvaardigd 
zijn en strikt moeten worden nageleefd;

Or. en
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Amendement 154
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt met bezorgdheid vast dat de 
goedkeuringsprocedures op nationaal 
niveau aanzienlijk langer duren dan de 
maximumtermijnen voor PGB’s waarin de 
TEN-E-verordening voorziet; verzoekt de 
Commissie dit probleem bij de komende 
herziening te verhelpen door middel van 
een doeltreffend 
handhavingsmechanisme;

9. stelt vast dat de 
goedkeuringsprocedures op nationaal 
niveau langer duren dan de 
maximumtermijnen voor PGB’s waarin de 
TEN-E-verordening voorziet; verzoekt de 
Commissie om de termijnen voor PGB-
projecten aan te passen aan de tijd die 
nodig is op het nationale niveau en aan de 
economische en financiële capaciteit van 
de lidstaten;

Or. pt

Amendement 155
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt met bezorgdheid vast dat de 
goedkeuringsprocedures op nationaal 
niveau aanzienlijk langer duren dan de 
maximumtermijnen voor PGB’s waarin de 
TEN-E-verordening voorziet; verzoekt de 
Commissie dit probleem bij de komende 
herziening te verhelpen door middel van 
een doeltreffend 
handhavingsmechanisme;

9. stelt met bezorgdheid vast dat de 
goedkeuringsprocedures op nationaal 
niveau aanzienlijk langer duren dan de 
maximumtermijnen voor PGB’s waarin de 
TEN-E-verordening voorziet; verzoekt de 
Commissie dit probleem bij de komende 
herziening te verhelpen;

Or. en

Amendement 156
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Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt met bezorgdheid vast dat de 
goedkeuringsprocedures op nationaal 
niveau aanzienlijk langer duren dan de 
maximumtermijnen voor PGB’s waarin de 
TEN-E-verordening voorziet; verzoekt de 
Commissie dit probleem bij de komende 
herziening te verhelpen door middel van 
een doeltreffend handhavingsmechanisme;

9. stelt met bezorgdheid vast dat de 
goedkeuringsprocedures op nationaal 
niveau aanzienlijk langer duren dan de 
maximumtermijnen voor PGB’s waarin de 
TEN-E-verordening voorziet; verzoekt de 
Commissie dit probleem bij de komende 
herziening te verhelpen door middel van 
een doeltreffend handhavingsmechanisme 
en te erkennen dat het openbaar belang 
van PGB’s voor opslag zwaarder weegt;

Or. en

Amendement 157
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt met bezorgdheid vast dat de 
goedkeuringsprocedures op nationaal 
niveau aanzienlijk langer duren dan de 
maximumtermijnen voor PGB’s waarin de 
TEN-E-verordening voorziet; verzoekt de 
Commissie dit probleem bij de komende 
herziening te verhelpen door middel van 
een doeltreffend handhavingsmechanisme;

9. stelt met bezorgdheid vast dat de 
goedkeuringsprocedures op nationaal 
niveau aanzienlijk langer duren dan de 
maximumtermijnen voor PGB’s waarin de 
TEN-E-verordening voorziet; verzoekt de 
Commissie dit probleem bij de komende 
herziening te verhelpen door middel van 
een doeltreffend en gesynchroniseerd 
handhavingsmechanisme;

Or. en

Amendement 158
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat volgens de huidige 
regels van de interne gasmarkt 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen van de 
gasinfrastructuur alleen aardgas mogen 
vervoeren als gereguleerde activiteit; 
verzoekt de Commissie in het licht van de 
strategie voor slimme sectorintegratie 
exploitanten in staat te stellen 
koolstofarme gassen zoals waterstof, 
biomethaan en synthetisch methaan te 
vervoeren en CO2 te vervoeren voor 
gebruik of opslag als gereguleerde 
activiteiten;

Or. en

Amendement 159
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader 
van Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese 
Innovatieraad; vraagt dat er meer gebruik 
wordt gemaakt van precommerciële 
inkoop;

Schrappen

Or. pt

Amendement 160
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Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader 
van Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese 
Innovatieraad; vraagt dat er meer gebruik 
wordt gemaakt van precommerciële 
inkoop;

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van vermarktbare 
onderzoeksprojecten die ook rekening 
houden met wetenschappelijke, 
technische en economische aspecten; 
betreurt dat de toekenning van 
onderzoeksprojecten op unilaterale en 
ideologische basis plaatsvindt;

Or. en

Amendement 161
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader van 
Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese Innovatieraad; 
vraagt dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van precommerciële inkoop;

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op batterijprojecten en marktnabije 
activiteiten in het kader van Horizon 
Europa, met name door de oprichting van 
de Europese Innovatieraad; vraagt dat er 
meer gebruik wordt gemaakt van 
precommerciële inkoop, waaronder ook 
overheidsopdrachten; vraagt bovendien 
dat in het kader van Horizon Europa 
voldoende middelen ter beschikking 
worden gesteld om 
energieopslagcapaciteiten in de EU te 
ondersteunen, en dat de administratieve 
last wordt verlaagd om de toegang tot 
financiering te vergemakkelijken voor 
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start-ups en kleine en middelgrote 
ondernemingen die actief zijn op het 
gebied van energieopslag; merkt ook op 
dat er manieren moeten worden gevonden 
om het succespercentage van 
onderzoeksprojecten op het gebied van 
energieopslag te verhogen;

Or. en

Amendement 162
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader van 
Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese Innovatieraad; 
vraagt dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van precommerciële inkoop;

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader van 
Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese Innovatieraad; 
vraagt dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van precommerciële inkoop; benadrukt dat 
het van belang is meer middelen ter 
beschikking te stellen voor onderzoek en 
innovatie en daarbij de deelname van de 
industrie aan te moedigen, om 
technologische ontwikkelingen te 
versnellen en een potentieel flexibel 
speelveld te creëren; is van mening dat 
onderzoek naar schone en koolstofarme 
technologie, met inbegrip van 
energieopslag, moet worden 
geïntensiveerd;

Or. en

Amendement 163
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader van 
Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese Innovatieraad; 
vraagt dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van precommerciële inkoop;

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten en de 
voortzetting van ambities op het gebied 
van fundamenteel onderzoek om in de 
toekomst een pijplijn van marktnabije 
technologieën en projecten te creëren in 
het kader van Horizon Europa, met name 
door de oprichting van de Europese 
Innovatieraad; vraagt dat er meer gebruik 
wordt gemaakt van precommerciële 
inkoop;

Or. en

Amendement 164
Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader van 
Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese Innovatieraad; 
vraagt dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van precommerciële inkoop;

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader van 
Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese Innovatieraad; 
vraagt dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van precommerciële inkoop en dat er meer 
wordt geïnvesteerd in nieuwe 
technologieën voor energieopslag, die 
duurzamer en rendabeler zijn;

Or. pt
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Amendement 165
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader van 
Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese Innovatieraad; 
vraagt dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van precommerciële inkoop;

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en het 
gebrek aan een systeem om projecten op 
te volgen nadat ze voltooid zijn en om 
onderzoeksresultaten te verspreiden, en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader van 
Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese Innovatieraad; 
vraagt dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van precommerciële inkoop;

Or. en

Amendement 166
Sira Rego, Giorgos Georgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader van 
Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese Innovatieraad; 
vraagt dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van precommerciële inkoop;

10. betreurt het gebrek aan 
marktintroductie van onderzoeksprojecten 
in het kader van Horizon 2020 en is 
verheugd over de geplande grotere focus 
op marktnabije activiteiten in het kader van 
Horizon Europa, met name door de 
oprichting van de Europese Innovatieraad;

Or. en
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Amendement 167
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat er meer onderzoek 
nodig naar chemische stoffen die voor 
energieopslag kunnen worden gebruikt, 
alsmede fundamenteel onderzoek naar 
supergeleiding, wat in het nieuwe 
Horizon-programma moet worden 
weerspiegeld;

Or. en

Amendement 168
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat in de richtsnoeren 
inzake staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie 2014-2020 
slechts indirect wordt verwezen naar 
energieopslagprojecten; merkt voorts op 
dat er in het verleden verbazend weinig 
staatssteunmaatregelen voor 
opslagprojecten zijn aangemeld;

11. merkt op dat 
staatssteunmaatregelen voor 
elektriciteitsopslag moeten worden 
vermeden, aangezien deze ongeschikte 
marktinterventies vormen;

Or. en

Amendement 169
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat in de richtsnoeren 
inzake staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie 2014-2020 
slechts indirect wordt verwezen naar 
energieopslagprojecten; merkt voorts op 
dat er in het verleden verbazend weinig 
staatssteunmaatregelen voor 
opslagprojecten zijn aangemeld;

11. stelt vast dat 
energieopslagprojecten al indirect in de 
richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve 
van milieubescherming en energie 2014-
2020 zijn opgenomen, aangezien opslag 
bijdraagt aan het veiligstellen van een 
constante energievoorziening in 
aanvulling op andere technologieën en 
technieken zoals vraagrespons, 
optimalisatie en digitalisering van 
energienetwerken, opwekking van 
reservecapaciteit, power-to-gas, of zelfs 
verbeterde technieken voor voorspelling, 
exploitatie en beheersing van systemen 
voor hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 170
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat in de richtsnoeren 
inzake staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie 2014-2020 
slechts indirect wordt verwezen naar 
energieopslagprojecten; merkt voorts op 
dat er in het verleden verbazend weinig 
staatssteunmaatregelen voor 
opslagprojecten zijn aangemeld;

11. stelt vast dat 
energieopslagprojecten al indirect in de 
richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve 
van milieubescherming en energie 2014-
2020 zijn opgenomen, aangezien opslag 
bijdraagt aan het veiligstellen van een 
constante energievoorziening in 
aanvulling op andere technologieën;

Or. en

Amendement 171
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat in de richtsnoeren 
inzake staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie 2014-2020 
slechts indirect wordt verwezen naar 
energieopslagprojecten; merkt voorts op 
dat er in het verleden verbazend weinig 
staatssteunmaatregelen voor 
opslagprojecten zijn aangemeld;

11. stelt vast dat in de richtsnoeren 
inzake staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie 2014-2020 
indirect wordt ingegaan op 
energieopslagprojecten; merkt voorts op 
dat er in het verleden verbazend weinig 
staatssteunmaatregelen voor 
opslagprojecten zijn aangemeld;

Or. en

Amendement 172
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat in de richtsnoeren 
inzake staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie 2014-2020 
slechts indirect wordt verwezen naar 
energieopslagprojecten; merkt voorts op 
dat er in het verleden verbazend weinig 
staatssteunmaatregelen voor 
opslagprojecten zijn aangemeld;

11. stelt vast dat in de richtsnoeren 
inzake staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie 2014-2020 
slechts indirect wordt verwezen naar 
energieopslagprojecten; merkt voorts op 
dat er in het verleden verbazend weinig 
staatssteunmaatregelen voor 
opslagprojecten zijn aangemeld, en 
verzoekt de Commissie de lijst van 
subsidiabele activiteiten in de volgende 
richtsnoeren inzake staatssteun (EEAG) 
uit te breiden met energieopslagsystemen 
en -oplossingen op basis van open, 
competitieve en transparante 
mechanismen;

Or. en

Amendement 173
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica, Simona Bonafè



AM\1204565NL.docx 91/182 PE650.683v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat in de richtsnoeren 
inzake staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie 2014-2020 
slechts indirect wordt verwezen naar 
energieopslagprojecten; merkt voorts op 
dat er in het verleden verbazend weinig 
staatssteunmaatregelen voor 
opslagprojecten zijn aangemeld;

11. stelt met bezorgdheid vast dat in de 
richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve 
van milieubescherming en energie 2014-
2020 slechts indirect wordt verwezen naar 
energieopslagprojecten; merkt voorts op 
dat er in het verleden verbazend weinig 
staatssteunmaatregelen voor 
opslagprojecten zijn aangemeld;

Or. en

Amendement 174
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden 
met de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 
financiering wordt voorkomen;

12. verzoekt de Commissie af te zien 
van staatssteun en marktverstorende 
interventies; wijst erop dat staatssteun 
meestal tot inefficiënte financiering leidt;

Or. en

Amendement 175
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12



PE650.683v01-00 92/182 AM\1204565NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden 
met de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 
financiering wordt voorkomen;

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; wijst erop dat de 
voorgenomen herziening van de 
richtsnoeren inzake staatssteun de 
beleidsdoelstellingen van de Europese 
Green Deal moet weerspiegelen en gericht 
moet zijn op intensivering en 
vereenvoudiging van investering in 
duurzame oplossingen en snelle 
uitfasering van directe en indirecte 
energiesubsidies, met name voor 
steenkool en fossiele brandstoffen in de 
Unie, en dat de richtsnoeren geheel in 
overeenstemming moeten zijn met de 
doelstellingen van vermindering van 
broeikasgassen en milieubescherming en 
gericht moeten zijn op nationale, 
regionale en lokale overheden, die een 
sleutelrol zullen vervullen om de 
Europese Green Deal op doeltreffende en 
innovatieve wijze uit te voeren;

Or. en

Amendement 176
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 

12. verzoekt de Commissie de rol van 
opslag voor het bijdragen aan 
klimaatneutraliteit en aanpassing aan de 
klimaatverandering in het oog te houden 
bij de herziening van de richtsnoeren 
inzake staatssteun en ondersteuning van 
deze opslagoplossingen toe te staan die 
eerste commerciële toepassingen zijn of 
op hernieuwbare energiebronnen zijn 
gebaseerd; verzoekt de Commissie 
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financiering wordt voorkomen; bovendien ervoor te zorgen dat in de 
nieuwe richtsnoeren rekening wordt 
gehouden met de milieu-, economische en 
maatschappelijke effecten, het effect op 
klimaatveranderingsbestendigheid, de 
efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagoplossingen, zodat inefficiënte en 
schadelijke financiering wordt voorkomen;

Or. en

Amendement 177
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 
financiering wordt voorkomen;

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de rol 
van opslag bij de energietransitie; verzoekt 
de Commissie ervoor te zorgen dat in de 
nieuwe richtsnoeren rekening wordt 
gehouden met de duurzaamheid en 
efficiëntie van verschillende 
opslagprojecten, en alleen voor eerste 
commerciële toepassingen vrijstelling van 
de staatssteunregels toe te staan, zodat 
inefficiënte financiering wordt voorkomen; 
benadrukt dat de exploitatie van 
opslagfaciliteiten door spelers van buiten 
de markt beperkt moet blijven tot gevallen 
waarin er vanuit de markt geen 
belangstelling is en de nationale 
regelgevende instantie een uitzondering 
heeft toegekend; 

Or. en

Amendement 178
Sandra Pereira
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 
financiering wordt voorkomen;

12. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om terdege rekening te houden 
met de rol van opslag bij de 
energietransitie, zodat het systeem niet 
overbelast raakt, waardoor de prijzen voor 
de eindverbruikers zouden stijgen; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
in de nieuwe richtsnoeren rekening wordt 
gehouden met de efficiëntie en de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën die reeds ingang 
hebben gevonden als volwassen 
technologieën;

Or. pt

Amendement 179
Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 
financiering wordt voorkomen;

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën en met lokale 
zelfopwekking van energie die het net ten 
goede komt, met name aan het einde van 
de lijn, zodat inefficiënte financiering 
wordt voorkomen;

Or. en
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Amendement 180
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 
financiering wordt voorkomen;

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie en hiervoor een degelijke 
aanpak te formuleren; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat in de 
nieuwe richtsnoeren rekening wordt 
gehouden met de efficiëntie en de bijdrage 
aan de netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 
financiering wordt voorkomen en 
concurrentie met andere 
flexibiliteitsoplossingen wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 181
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de aard van verschillende 
opslagtechnologieën en hun bijdrage aan 
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opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 
financiering wordt voorkomen;

de doelstellingen van de EU om 
netstabiliteit na te streven en in 2050 
klimaatneutraal te zijn, zodat inefficiënte 
en niet-duurzame financiering wordt 
voorkomen;

Or. en

Amendement 182
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 
financiering wordt voorkomen;

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 
financiering en concurrentieverstoring 
worden voorkomen;

Or. en

Amendement 183
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 

12. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
staatssteun rekening te houden met de 
belangrijke rol van opslag bij de 
energietransitie; verzoekt de Commissie 
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ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit van verschillende 
opslagtechnologieën, zodat inefficiënte 
financiering wordt voorkomen;

ervoor te zorgen dat in de nieuwe 
richtsnoeren rekening wordt gehouden met 
de efficiëntie en de bijdrage aan de 
netstabiliteit, veiligheid en flexibiliteit van 
verschillende opslagtechnologieën, zodat 
inefficiënte financiering wordt voorkomen;

Or. en

Amendement 184
Patrizia Toia, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat de inkoop van 
netdiensten, zoals frequentiegerelateerde 
ondersteunende diensten, in de meeste 
lidstaten alleen gebaseerd is op 
kortlopende overeenkomsten, terwijl 
andere diensten, zoals niet-
frequentiegerelateerde ondersteunende 
diensten, niet eens op de markt 
verhandeld worden; is ervan overtuigd dat 
markten die prijssignalen voor de lange 
termijn afgeven van groot belang zijn 
voor investeerders en exploitanten van 
opslagfaciliteiten, en het potentieel 
hebben om meer energieopslagprojecten 
te laten uitrollen; roept de lidstaten op het 
pakket voor schone energie volledig, naar 
behoren, tijdig en effectief ten uitvoer te 
leggen om de juiste marktsignalen af te 
geven en niet-discriminerende 
inkoopprocedures te ontwikkelen; roept 
de Commissie op de lidstaten bij deze 
tenuitvoerlegging te begeleiden en 
toezicht te houden;

Or. en

Amendement 185
Maria Spyraki
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namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de Commissie op ervoor te 
zorgen dat in de nieuwe richtsnoeren 
rekening wordt gehouden met de 
efficiëntie van verschillende 
opslagtechnologieën en hun bijdrage aan 
de stabiliteit van alle sectorale netten, 
zodat inefficiënte financiering wordt 
voorkomen en de deelname van spelers 
van buiten de markt beperkt blijft tot de 
gevallen en omstandigheden zoals bedoeld 
in de artikelen 36 en 54 van Richtlijn 
(EU) 2019/944 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor elektriciteit en 
tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU 
(herschikking);

Or. en

Amendement 186
Andris Ameriks

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt de mogelijkheden van 
havens om als energieknooppunten te 
fungeren en de circulaire economie te 
bevorderen, met een enorm potentieel 
voor de opslag van batterijen en de 
omzetting van afgedankte batterijen naar 
energie; roept de Commissie daarom op 
investeringen in de hiervoor vereiste 
infrastructuur in havens te ondersteunen 
en te zorgen voor verbindingen van 
haveninfrastructuur tussen lidstaten;
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Or. en

Amendement 187
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op het volledige technologische en 
menselijke potentieel te verkennen voor de 
omvorming van bestaande 
energieproductielocaties naar 
energieopslagfaciliteiten, teneinde de 
negatieve maatschappelijke effecten van 
op koolstof gebaseerde energieopwekking 
terug te dringen;

Or. en

Amendement 188
Patrizia Toia, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. erkent het belang van een 
geharmoniseerd en duidelijk kader met 
betrekking tot de eigendom en exploitatie 
van verschillende technologieën voor 
energieopslag; benadrukt dat het 
belangrijk is dat energieopslagfaciliteiten 
eigendom zijn van en beheerd worden 
door marktdeelnemers als concurrerende 
activiteiten in overeenstemming met de 
beginselen van het pakket schone energie;

Or. en
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Amendement 189
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Commissie het concept 
van een bedrijfsmodel met meerdere 
diensten duidelijk in alle wetgeving met 
betrekking tot energieopslag te 
verankeren, teneinde de toepassing van 
energieopslagtechnologieën te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 190
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. roept de Commissie op 
aanvullende inspanningen te leveren om 
de energietransitie op eilanden en in 
afgelegen gebieden te versnellen door 
financiering te verstrekken en verdere 
beleidsmatige ondersteuning te bieden die 
op de behoeften van eilanden is 
afgestemd; wijst erop dat in dit verband de 
belemmeringen voor de toepassing van 
energieopslag moeten worden 
verminderd, toegang tot 
inkomstenstromen en financiering voor 
opslagprojecten moet worden 
gegarandeerd en in transitieplannen van 
eilanden energieopslag in beschouwing 
moet worden genomen naast andere 
flexibiliteitsbronnen;

Or. en
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Amendement 191
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Ondertitel 2

Ontwerpresolutie Amendement

Omzetting van elektriciteit in gas Chemische opslag

Or. en

Amendement 192
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Ondertitel 2

Ontwerpresolutie Amendement

Omzetting van elektriciteit in gas “Power-to-X”

Or. en

Amendement 193
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Ondertitel 2

Ontwerpresolutie Amendement

Omzetting van elektriciteit in gas “Power-to-X”

Or. en

Amendement 194
Sylvia Limmer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. erkent het grote potentieel van 
groene waterstof voor energieopslag en 
als grondstof voor energie-intensieve 
industrietakken;

13. erkent dat de omzetting van 
elektriciteit in waterstof met grote 
verliezen gepaard gaat, d.w.z. een lage 
omzettingsefficiëntie, en daarom uiterst 
onrendabel is;

Or. en

Amendement 195
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. erkent het grote potentieel van 
groene waterstof voor energieopslag en als 
grondstof voor energie-intensieve 
industrietakken;

13. erkent de essentiële rol van 
hernieuwbare en gedecarboniseerde 
elektriciteit en gassen, waaronder 
waterstof, voor energieopslag en de 
decarbonisatie van industrie, verwarming 
en mobiliteit en als duurzame grondstof 
voor industriële en chemische processen;

Or. en

Amendement 196
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. erkent het grote potentieel van 
groene waterstof voor energieopslag en als 
grondstof voor energie-intensieve 
industrietakken;

13. erkent het potentieel van duurzame 
en hernieuwbare waterstof voor 
energieopslag, als grondstof voor energie-
intensieve industrietakken en voor 
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specifieke toepassingen voor industrieel 
en langeafstandsvervoer die hun volledige 
potentieel wat betreft energie-efficiëntie 
hebben bereikt en niet kunnen worden 
geëlektrificeerd;

Or. en

Amendement 197
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. erkent het grote potentieel van 
groene waterstof voor energieopslag en als 
grondstof voor energie-intensieve 
industrietakken;

13. erkent het potentieel van groene 
waterstof voor energieopslag en als 
grondstof voor “moeilijk te 
decarboniseren” zware transporten en 
energie-intensieve industrietakken, ook in 
combinatie met andere compatibele 
opslagtechnologieën, zoals warmteopslag;

Or. en

Amendement 198
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. erkent het grote potentieel van 
groene waterstof voor energieopslag en als 
grondstof voor energie-intensieve 
industrietakken;

13. erkent het grote potentieel van 
groene waterstof voor energieopslag en als 
grondstof voor energie-intensieve 
industrietakken; is daarom ingenomen met 
de inspanningen van de Commissie om 
een alliantie voor schone waterstof op te 
zetten;

Or. en
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Amendement 199
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Simona Bonafè, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. erkent het grote potentieel van 
groene waterstof voor energieopslag en als 
grondstof voor energie-intensieve 
industrietakken;

13. erkent het grote potentieel van 
waterstof, en met name groene waterstof, 
voor langdurige energieopslag in grote 
volumes en sectorale integratie, 
bijvoorbeeld als grondstof voor energie-
intensieve industrietakken;

Or. en

Amendement 200
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. erkent het grote potentieel van 
groene waterstof voor energieopslag en als 
grondstof voor energie-intensieve 
industrietakken;

13. erkent het grote potentieel van 
groene waterstof voor seizoensgebonden 
energieopslag, als grondstof voor energie-
intensieve industrietakken en als 
duurzame brandstof voor verschillende 
vervoerswijzen;

Or. en

Amendement 201
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. erkent het grote potentieel van 13. erkent het grote potentieel van 
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groene waterstof voor energieopslag en als 
grondstof voor energie-intensieve 
industrietakken;

groene waterstof voor energieopslag en als 
grondstof voor energie-intensieve 
industrietakken, vervoer en andere 
sectoren die moeilijk zijn te elektrificeren;

Or. en

Amendement 202
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. erkent het grote potentieel van 
groene waterstof voor energieopslag en als 
grondstof voor energie-intensieve 
industrietakken;

13. erkent het grote potentieel van 
waterstof en groen methaan voor 
energieopslag en als grondstoffen voor 
energie-intensieve industrietakken, vervoer 
en gebouwen;

Or. en

Amendement 203
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept de belangrijke rol van 
power-to-gas-technologie als een 
belangrijke motor voor slimme 
sectorintegratie en de koppeling van de 
elektriciteits- en gassectoren; benadrukt 
in dit verband de belangrijke rol van 
waterstof als energiedrager, brandstof en 
grondstof; verzoekt de Europese Unie 
daarom onderzoek en ontwikkeling met 
betrekking tot de ontwikkeling van een 
waterstofeconomie te blijven 
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ondersteunen, en roept de EU dringend 
op verdere opschaling van power-to-gas-
technologie en scheidingstechnieken te 
ondersteunen, met name door 
ondersteuning van een waterstofinitiatief 
als een belangrijk project van 
gemeenschappelijk Europees belang; 
onderstreept dat rekening moet worden 
gehouden met mogelijke bijkomende 
kosten van het mengen van waterstof met 
aardgas in het gasnet om de 
eindverbruikers ten goede te komen;

Or. en

Amendement 204
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. merkt op dat de 
productiefaciliteiten voor groene waterstof 
in de Europese Unie nog schaars zijn; 
merkt voorts op dat een uitgebreider en 
tijdig gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen van cruciaal belang is 
voor de interne productie van groene 
waterstof; verzoekt de Commissie een 
analyse te verrichten van de huidige en 
potentiële Europese capaciteit voor de 
productie van groene waterstof; moedigt 
de Commissie bovendien aan de 
capaciteiten voor ondergrondse opslag 
van waterstof te analyseren en te 
onderzoeken welke maatregelen kunnen 
worden genomen om publieke en private 
investeringen in onderzoek naar groene 
waterstof te verhogen;

Or. en
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Amendement 205
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. erkent dat het van belang is dat de 
“groene waarde” van waterstof uit 
hernieuwbare bronnen kan worden 
aangetoond in de hele waardeketen, 
bijvoorbeeld door een groen label in te 
voeren naast de Europese garanties van 
oorsprong die reeds zijn vastgesteld in 
artikel 19 van de richtlijn hernieuwbare 
energie (Richtlijn (EU) 2018/2001), en 
zodoende de totstandkoming van een 
Europese markt voor groene waterstof 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 206
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept dat de bestaande, 
verder ontwikkelde gasinfrastructuur 
grote energieopslagcapaciteit biedt en dat 
de optimalisering van deze 
opslagmiddelen om nieuwe bronnen van 
gas onder te brengen de integratie van 
faciliteiten voor hernieuwbare elektriciteit 
zou vergemakkelijken; merkt in dit 
verband op dat de kwestie van de nieuwe 
rol van TSB’s voor gas in het licht van de 
ontvlechtingsregels moet worden 
aangepakt;
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Or. en

Amendement 207
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. erkent dat waterstof op 
voltijdsbasis moet worden geproduceerd 
om de productiekosten op een competitief 
niveau te brengen; wijst erop dat dit kan 
worden bereikt door verschillende 
bronnen van koolstofarme opwekking te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 208
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica, Patrizia 
Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. merkt op dat het gebruik van 
waterstof voor energieopslag vanwege de 
hoge productiekosten nog niet 
concurrerend is; neemt bovendien nota 
van het grote verschil in kosten tussen 
groene en blauwe waterstof; wijst erop dat 
het belangrijk is maatregelen te 
ondersteunen die tot kostenverlaging van 
groene waterstof leiden, om een 
levensvatbaar bedrijfsmodel te creëren;

Or. en
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Amendement 209
Jens Geier, Csaba Molnár, Dan Nica, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. wijst erop dat groene 
waterstof een belangrijke technologie 
voor energieopslag kan zijn in een 
klimaatneutrale economie na 2050; 
vraagt de Commissie daarom een 
langetermijnstrategie voor waterstof en de 
gassector te ontwerpen in 
overeenstemming met de doelstelling om 
in 2050 een klimaatneutrale economie tot 
stand te brengen; vraagt de Commissie 
bovendien in deze strategie te 
onderzoeken welke rol blauwe waterstof 
kan spelen in de decarbonisatie van onze 
maatschappij als bouwsteen in de 
overgang naar het gebruik van uitsluitend 
groene waterstof, en daarbij een 
mogelijke routekaart op te stellen met de 
uitstoot van broeikasgassen zoals 
methaan voor het gebruik van blauwe 
waterstof en de vereiste technologieën 
voor koolstofafvang- en opslag en/of 
koolstofafvang en -gebruik;

Or. en

Amendement 210
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er in de lidstaten 
uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas; 
verzoekt de Commissie daarom 
minimumnormen voor het mengen van 

14. merkt op dat er in de EU en de 
lidstaten geen geharmoniseerde normen 
bestaan voor de certificering van 
verschillende vormen en de herkomst van 
waterstof; verzoekt de Commissie daarom 
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waterstof te ontwikkelen, zowel voor het 
gasnet als voor eindgebruik;

duidelijke normen voor taxonomie en 
certificering te ontwikkelen; beklemtoont 
dat voor moeilijk te decarboniseren, 
energie-intensieve industriële processen, 
processen op basis van waterstof als 
grondstof en speciale toepassingen in het 
vervoer pure waterstof nodig is;

Or. en

Amendement 211
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er in de lidstaten 
uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas; 
verzoekt de Commissie daarom 
minimumnormen voor het mengen van 
waterstof te ontwikkelen, zowel voor het 
gasnet als voor eindgebruik;

14. merkt op dat er in de EU en in de 
lidstaten een gebrek is aan 
geharmoniseerde normen voor de 
categorisering en certificering van de 
diverse soorten waterstof; verzoekt de 
Commissie daarom via een open en 
transparant proces een taxonomie voor 
waterstof te ontwikkelen met het 
uiteindelijke doel om een duidelijke 
definitie te formuleren van groene 
waterstof die wordt geproduceerd via 
elektrolyse op basis van hernieuwbare 
elektriciteit en dit proces te certificeren en 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 212
Jens Geier, Niels Fuglsang, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Dan Nica, Robert 
Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er in de lidstaten 14. merkt op dat er in de lidstaten 
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uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas; 
verzoekt de Commissie daarom 
minimumnormen voor het mengen van 
waterstof te ontwikkelen, zowel voor het 
gasnet als voor eindgebruik;

uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas en 
biomethaan; verzoekt de Commissie 
daarom minimumnormen voor het mengen 
van waterstof te ontwikkelen, zowel voor 
het gasnet als voor eindgebruik; wijst erop 
dat hiervoor belanghebbenden moeten 
worden geraadpleegd om ervoor te zorgen 
dat deze normen worden afgestemd op de 
kwaliteitsbehoeften van de eindgebruikers 
en de technologische capaciteiten om met 
waterstof vermengd gas in te zetten; 
beveelt verder aan Europese normen voor 
klimaatneutrale en hernieuwbare gassen 
te ontwikkelen, alsmede een systeem van 
garanties van oorsprong waarin wordt 
geregistreerd welke CO2-emissies zijn 
vermeden en hoe het gas werd 
geproduceerd en met welke grondstoffen, 
om groene energie voor consumenten en 
eindgebruikers traceerbaar te maken;

Or. en

Amendement 213
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er in de lidstaten 
uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas; 
verzoekt de Commissie daarom 
minimumnormen voor het mengen van 
waterstof te ontwikkelen, zowel voor het 
gasnet als voor eindgebruik;

14. merkt op dat er in de lidstaten 
uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas; 
verzoekt de Commissie in nauwe 
samenwerking met exploitanten van 
gasinfrastructuren een 
gemeenschappelijke benadering te 
ontwikkelen met betrekking tot het 
mengen van waterstof, zowel voor het 
gasnet als voor eindgebruik, en daarbij 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van gasnetten en hun 
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vereisten in de verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 214
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er in de lidstaten 
uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas; 
verzoekt de Commissie daarom 
minimumnormen voor het mengen van 
waterstof te ontwikkelen, zowel voor het 
gasnet als voor eindgebruik;

14. merkt op dat er in de lidstaten 
uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas, terwijl 
dit een belangrijke overgangsstap is om 
het gebruik van groene waterstof vooruit 
te helpen; verzoekt de Commissie daarom 
een analyse uit te voeren en 
minimumnormen voor het mengen van 
waterstof te ontwikkelen, zowel voor het 
gasnet als voor eindgebruik;

Or. en

Amendement 215
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er in de lidstaten 
uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas; 
verzoekt de Commissie daarom 
minimumnormen voor het mengen van 
waterstof te ontwikkelen, zowel voor het 
gasnet als voor eindgebruik;

14. merkt op dat er in de lidstaten 
uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas; 
verzoekt de Commissie daarom 
minimumnormen voor het mengen van 
waterstof te ontwikkelen, zowel voor het 
gasnet als voor eindgebruik, die rekening 
houden met de specifieke kenmerken van 
elk land en de specifieke belangen van 
eindgebruikers;
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Or. en

Amendement 216
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er in de lidstaten 
uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas; 
verzoekt de Commissie daarom 
minimumnormen voor het mengen van 
waterstof te ontwikkelen, zowel voor het 
gasnet als voor eindgebruik;

14. merkt op dat er in de lidstaten 
uiteenlopende normen bestaan voor het 
mengen van waterstof met aardgas; 
verzoekt de Commissie daarom een 
duidelijke definitie van groene waterstof 
vast te stellen en minimumnormen voor 
het mengen van waterstof te ontwikkelen, 
zowel voor het gasnet als voor 
eindgebruik;

Or. en

Amendement 217
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat power-to-gas-
installaties die groen methaan produceren 
in technologisch opzicht al geavanceerd 
zijn en gereed zijn om op de markt te 
worden gebracht; merkt op dat groen 
methaan in tegenstelling tot waterstof 
rechtstreeks in grote volumes in de 
bestaande netten kan worden 
geïnjecteerd;

Or. en
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Amendement 218
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat power-to-gas en 
daarmee ook waterstof kunnen worden 
omgezet in andere gassoorten, zoals 
methanol en ammoniak, die als brandstof 
kunnen worden gebruikt in de 
scheepvaart, in de luchtvaart en voor 
zwaar transport;

Or. en

Amendement 219
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
groene waterstof;

Schrappen

Or. en

Amendement 220
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide sociaal-economische analyse 
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kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
groene waterstof;

te verrichten van het herontwerp en het 
gebruik van de gasinfrastructuur in plaats 
van elektriciteitsinfrastructuur voor het 
vervoer en de opslag van hernieuwbare 
energie;

Or. en

Amendement 221
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
groene waterstof;

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide kosten-baten- en 
beschikbaarheidsanalyse te verrichten van 
het aanpassen van de gasinfrastructuur, wat 
belangrijk is voor het gebruik van groene 
waterstof, voor opslag, voor vervoer in 
grote volumes of voor de invoering van 
mobiliteit op basis van waterstof; erkent 
het potentieel van ondergrondse opslag 
van gas, zoals in lege grotten of poriën; 
roept de Commissie op ook een kosten-
batenanalyse voor deze opslagfaciliteiten 
op te nemen;

Or. en

Amendement 222
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
compatibiliteit van de bestaande 
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gasinfrastructuur voor het gebruik van 
groene waterstof;

gasinfrastructuur (gaspijpleidingen, 
ondergrondse opslagfaciliteiten en LNG-
terminals) en eindgebruikapparaten met 
waterstof, en van de kosten en baten van 
aanpassing, waar nodig, van de 
gasinfrastructuur en 
eindgebruikapparaten voor het gebruik 
van groene waterstof (in pure, gemengde, 
gas- of vloeibare vormen);

Or. en

Amendement 223
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
groene waterstof;

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide kosten-batenanalyse te 
verrichten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
groene waterstof en andere hernieuwbare 
gassen; beklemtoont dat, om de volumes 
koolstofarme energie op een toereikend 
niveau te brengen en de 
concurrentiekracht van de Europese 
industrie te behouden, alle 
productieroutes voor groene waterstof 
moeten worden onderzocht;

Or. en

Amendement 224
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Dan Nica, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 15. onderstreept het belang van de 
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uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
groene waterstof;

bestaande gasinfrastructuur voor 
doeleinden in verband met opslag en 
vervoer van gedecarboniseerde en 
hernieuwbare energiedragers; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide analyse te 
verrichten van de kosten van het aanpassen 
en opleveren van de gasinfrastructuur voor 
het gebruik van waterstof en met waterstof 
vermengd aardgas en biomethaan;

Or. en

Amendement 225
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
groene waterstof;

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
milieuvriendelijke waterstof; verzoekt de 
Commissie het begrip “milieuvriendelijke 
waterstof” te definiëren met het oog op 
waterstofproductie, efficiëntie, vereiste 
infrastructuur en kwantitatieve 
beschikbaarheid;

Or. en

Amendement 226
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
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groene waterstof; waterstof en deze kosten af te zetten tegen 
de kosten van de 
elektriciteitsinfrastructuur die zonder deze 
gasinfrastructuur nodig zou zijn;

Or. en

Amendement 227
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
groene waterstof;

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van de infrastructuurbehoeften 
voor de productie, de distributie en het 
gebruik van uit hernieuwbare 
energiebronnen geproduceerd waterstof;

Or. en

Amendement 228
Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Robert Hajšel, Eva Kaili

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
groene waterstof;

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van de economische en 
maatschappelijke effecten van het 
aanpassen van de gasinfrastructuur voor 
het gebruik van groene waterstof;

Or. en

Amendement 229
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Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
groene waterstof;

15. verzoekt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten van het aanpassen van de 
gasinfrastructuur voor het gebruik van 
waterstof en groen methaan;

Or. en

Amendement 230
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. erkent dat de EU steeds grotere 
volumes koolstofarme energie nodig zal 
hebben, waaronder zowel elektriciteit als 
waterstof; onderstreept dat, om 
toereikende volumes koolstofarme energie 
en de concurrentiekracht van de Europese 
industrie te waarborgen, alle routes voor 
de productie van koolstofarme waterstof 
moeten worden ondersteund, zoals groene 
waterstof en waterstof die wordt 
gewonnen met kernenergie en aardgas 
met veilige en permanente afvang, 
benutting en opslag van koolstof;

Or. en

Amendement 231
Giorgos Georgiou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadruk dat de EU de kansen die 
zich aandienen door de ontdekking van 
inheemse energiebronnen in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied moet aangrijpen 
om haar mogelijkheden met betrekking tot 
energieopslag uit te breiden; pleit daarom 
voor een gasknooppunt in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied met verhoogde 
LNG-capaciteiten;

Or. en

Amendement 232
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. vraagt de Commissie een 
geharmoniseerde definitie van groene 
waterstof te formuleren op basis van een 
transparante methode; vraagt verder om 
een systeem voor wederzijdse herkenning 
van garanties van oorsprong voor deze 
gassen waarbij de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke certificeringsregeling 
moet worden overwogen;

Or. en

Amendement 233
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. roept de Commissie op een 
EU-breed certificeringsstelsel voor 
hernieuwbare en/of koolstofarme 
waterstof op te zetten en dit tijdig op 
nationale registers af te stemmen;

Or. en

Amendement 234
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 sexies. moedigt de lidstaten aan de 
administratieve hindernissen voor de 
certificering van hernieuwbare en/of 
koolstofarme waterstof tot een minimum 
te beperken, maar tegelijkertijd een solide 
certificeringsstelsel zeker te stellen;

Or. en

Amendement 235
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 septies. roept de Commissie op voor 
eerlijke en daadwerkelijke concurrentie 
tussen technologieën en energiedragers 
en tussen ingevoerde waterstof en in de 
EU geproduceerde waterstof te zorgen;

Or. en
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Amendement 236
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. roept de Commissie op 
wederzijdse erkenning van garanties van 
oorsprong te ontwikkelen om 
grensoverschrijdende handel in 
hernieuwbare en/of koolstofarme 
waterstof te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 237
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. beklemtoont dat alle 
marktdeelnemers toegang moeten hebben 
tot de voordelen en prikkels die in 
proefprojecten of laboratoria in de echte 
wereld worden gecreëerd om 
waterstofproductie op basis van 
hernieuwbare energie te tonen;

Or. en

Amendement 238
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de Commissie op een analyse 
te verrichten van de behoefte van de 
Europese Unie aan “power-to-X” op basis 
van de in dit verslag beschreven 
technologieën;

Or. en

Amendement 239
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. vraagt de Commissie een 
geharmoniseerde definitie van 
hernieuwbare en/of koolstofarme 
waterstof te formuleren op basis van een 
transparante methode, om versnippering 
van de markt te voorkomen;

Or. en

Amendement 240
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. herinnert eraan dat de productie 
van synthetische chemische dragers 
alleen verstandig is wanneer 
hernieuwbare energie wordt gebruikt; 
pleit ervoor om de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie voor 2030 
aanzienlijk naar boven bij te stellen;



PE650.683v01-00 124/182 AM\1204565NL.docx

NL

Or. en

Amendement 241
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 octies. roept de Commissie op een 
uitgebreid onderzoek uit te voeren waarin 
twee scenario’s worden verkend: 
uitfasering van fossiele brandstoffen 
tegen 2050 en uitfasering van fossiele 
brandstoffen en kernenergie tegen 2050; 
wijst erop dat in dit onderzoek de effecten 
moeten worden beoordeeld van 
vervanging van deze energiebronnen, 
onder andere met betrekking tot de 
noodzakelijke locaties voor nieuwe 
energiebronnen, infrastructuur, het net, 
grondstoffen, batterijen, opslag, 
vervanging van verschillende 
technologieën, het investeringsniveau en 
maatschappelijke gevolgen;

Or. en

Amendement 242
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 octies. vraagt de Commissie een 
uitgebreide analyse te verrichten van de 
kosten die gepaard gaan met de 
aanpassing van de gasinfrastructuur in de 
EU en deze kosten af te zetten tegen het 
totaal van de kosten die worden bespaard 



AM\1204565NL.docx 125/182 PE650.683v01-00

NL

door de verminderde noodzaak om de 
elektriciteitsinfrastructuur in de EU uit te 
breiden en te moderniseren;

Or. en

Amendement 243
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Ondertitel 3

Ontwerpresolutie Amendement

Batterijen Elektrochemische opslag

Or. en

Amendement 244
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is ervan overtuigd dat batterijen een 
cruciale rol zullen spelen bij het 
waarborgen van een stabiele 
elektriciteitsvoorziening;

16. is ervan overtuigd dat het gebruik 
van de batterijen die momenteel 
beschikbaar zijn en die in de nabije 
toekomst beschikbaar zullen zijn niet 
verantwoord is in kwantitatief, 
economisch en milieuopzicht, aangezien 
ze geen stabiele stroomtoevoer bieden, een 
enorm verbruik van natuurlijke 
hulpbronnen vereisen en bovendien aan 
het eind van de levenscyclus giftig afval 
genereren;

Or. en

Amendement 245
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is ervan overtuigd dat batterijen een 
cruciale rol zullen spelen bij het 
waarborgen van een stabiele 
elektriciteitsvoorziening;

16. is ervan overtuigd dat batterijen een 
belangrijke rol zullen spelen bij het 
waarborgen van een stabiele 
elektriciteitsvoorziening, en om dit te 
bereiken zal de toegang van batterijen tot 
de elektriciteits- en flexibiliteitsmarkten 
van doorslaggevend belang zijn; roept de 
lidstaten in dit verband op Richtlijn (EU) 
2019/944 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit naar behoren en doeltreffend 
om te zetten, en om Verordening (EU) 
2019/943 betreffende de interne markt 
voor elektriciteit uit te voeren, teneinde 
coherente marktsignalen voor de 
ontwikkeling van energieopslagproject te 
bieden; roept de Commissie op de 
lidstaten bij dit streven te begeleiden en 
toezicht te houden;

Or. en

Amendement 246
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is ervan overtuigd dat batterijen 
een cruciale rol zullen spelen bij het 
waarborgen van een stabiele 
elektriciteitsvoorziening;

16. is ervan overtuigd dat een aantal 
batterijtechnologieën, waaronder 
diegenen met reeds gevestigde 
waardeketens in de EU, een cruciale rol 
zullen spelen bij het waarborgen van een 
stabiele elektriciteitsvoorziening, zoals 
batterijen in elektrische voertuigen; 
beklemtoont dat 
energieopslagtechnologieën van cruciaal 
belang zijn om de strategische 
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onafhankelijkheid van de EU en de 
veerkracht van haar 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen;

Or. en

Amendement 247
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is ervan overtuigd dat batterijen 
een cruciale rol zullen spelen bij het 
waarborgen van een stabiele 
elektriciteitsvoorziening;

16. is ervan overtuigd dat een aantal 
batterijtechnologieën een belangrijke rol 
zullen spelen bij het waarborgen van een 
stabiele elektriciteitsvoorziening;

Or. en

Amendement 248
Robert Hajšel, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is ervan overtuigd dat batterijen een 
cruciale rol zullen spelen bij het 
waarborgen van een stabiele 
elektriciteitsvoorziening;

16. is ervan overtuigd dat batterijen een 
cruciale rol zullen spelen voor 
frequentieregeling vanwege de 
toenemende aandelen zonne- en 
windenergie; wijst erop dat voor een 
stabiele elektriciteitsvoorziening 
ondergrondse opslag van gas vereist is om 
ook in perioden van lage productie van 
zonne- en windenergie stroom te kunnen 
opwekken;

Or. en
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Amendement 249
Sara Cerdas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is ervan overtuigd dat batterijen een 
cruciale rol zullen spelen bij het 
waarborgen van een stabiele 
elektriciteitsvoorziening;

16. is ervan overtuigd dat batterijen een 
cruciale rol zullen spelen bij het 
waarborgen van een stabiele 
elektriciteitsvoorziening; verzoekt om meer 
middelen beschikbaar te stellen voor 
onderzoek naar nieuwe soorten accu’s, en 
om te blijven investeren in gevestigde 
technologieën, bijvoorbeeld door de 
industrie aan te moedigen om vaste accu’s 
te produceren;

Or. pt

Amendement 250
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is ervan overtuigd dat batterijen een 
cruciale rol zullen spelen bij het 
waarborgen van een stabiele 
elektriciteitsvoorziening;

16. is ervan overtuigd dat batterijen een 
cruciale rol zullen spelen bij het 
waarborgen van een flexibele 
elektriciteitsvoorziening; onderstreept dat 
power-to-X een sleutelrol zal spelen in de 
toekomst van energieopslag;

Or. en

Amendement 251
Jens Geier, Csaba Molnár, Dan Nica, Simona Bonafè, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat volgens 
schattingen van de Commissie lithium-
ionbatterijen met een opslagcapaciteit van 
circa 200 GWh nodig zijn om aan de 
Europese vraag naar batterijen te 
voldoen, en dat daarvoor aanzienlijke 
investeringen vereist zijn; roept de 
Commissie en de lidstaten op meer steun 
te verlenen voor innovatie, onderzoek, 
ontwikkeling en aanleg van alle soorten 
batterijopslagfaciliteiten, bijvoorbeeld via 
Horizon Europa, de KIG “InnoEnergy” 
en publiek-private partnerschappen;

Or. en

Amendement 252
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat de toegang tot de 
elektriciteits- en flexibiliteitsmarkten 
bepalend zal zijn om de mogelijkheden 
van opslag in batterijen te benutten en 
roept de Commissie op voldoende 
middelen vrij te maken voor een 
ambitieuze uitvoering van het pakket 
schone energie;

Or. en

Amendement 253
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. erkent, gezien de fluctuerende 
aard van niet-beheersbare 
energiebronnen, dat milieuduurzaamheid 
en kostenefficiëntie ons dwingen prioriteit 
te geven aan financiering van onderzoek 
naar energieopslag;

Or. en

Amendement 254
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft; is daarom verheugd 
over de Europese Alliantie voor batterijen 
en het strategisch actieplan voor 
batterijen; vraagt dat deze blijvend worden 
gesteund en dat de uitvoering van het 
strategisch actieplan voor batterijen wordt 
opgevoerd; is in dit verband verheugd 
over de aankondiging van de Commissie 
dat zij wetgeving inzake batterijen zal 
voorstellen ter ondersteuning van het 
strategisch actieplan en de circulaire 
economie; vraagt in dit verband om een 
levenscyclusanalyse van batterijen;

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer beperkte capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft; wijst erop dat de 
Europese Alliantie voor batterijen een 
regeling is waarbij vele miljoenen aan 
door de belastingbetaler bekostigde 
subsidies worden toegekend aan de 
productie van lithium-ionbatterijen, die 
grote hoeveelheden grondstoffen vereist 
die in uiterst vervuilende omstandigheden 
worden gewonnen en waardoor vanwege 
de slechte toegankelijkheid van de 
herkomstlocaties de afhankelijkheid van 
landen buiten de EU wordt vergroot;

Or. en

Amendement 255
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17



AM\1204565NL.docx 131/182 PE650.683v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft; is daarom verheugd 
over de Europese Alliantie voor batterijen 
en het strategisch actieplan voor batterijen; 
vraagt dat deze blijvend worden gesteund 
en dat de uitvoering van het strategisch 
actieplan voor batterijen wordt opgevoerd; 
is in dit verband verheugd over de 
aankondiging van de Commissie dat zij 
wetgeving inzake batterijen zal voorstellen 
ter ondersteuning van het strategisch 
actieplan en de circulaire economie; vraagt 
in dit verband om een levenscyclusanalyse 
van batterijen;

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van lithium-ionbatterijen heeft en 
afhankelijk is van productie die van 
buiten Europa afkomstig is, met beperkte 
transparantie; is daarom verheugd over de 
Europese Alliantie voor batterijen en het 
strategisch actieplan voor batterijen en 
pleit ervoor deze uit te breiden naar alle 
beschikbare batterijtechnologieën; vraagt 
dat deze blijvend worden gesteund en dat 
de uitvoering van het strategisch actieplan 
voor batterijen wordt opgevoerd in 
overeenstemming met de bredere 
doelstellingen met betrekking tot de 
circulaire economie, de industriële 
strategie en het beheer van chemische 
stoffen; is in dit verband verheugd over de 
aankondiging van de Commissie dat zij 
wetgeving inzake batterijen zal voorstellen 
ter ondersteuning van het strategisch 
actieplan en de circulaire economie; vraagt 
in dit verband om een levenscyclusanalyse 
van batterijen en om stappen naar de 
invoering van een label ter aanduiding 
van de koolstofvoetafdruk waarop voor 
alle op de Europese markt gebrachte 
batterijen het milieueffect wordt vermeld;

Or. en

Amendement 256
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft; is daarom verheugd 
over de Europese Alliantie voor batterijen 
en het strategisch actieplan voor batterijen; 

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van lithium-ionbatterijen heeft; is daarom 
verheugd over de Europese Alliantie voor 
batterijen en het strategisch actieplan voor 
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vraagt dat deze blijvend worden gesteund 
en dat de uitvoering van het strategisch 
actieplan voor batterijen wordt opgevoerd; 
is in dit verband verheugd over de 
aankondiging van de Commissie dat zij 
wetgeving inzake batterijen zal voorstellen 
ter ondersteuning van het strategisch 
actieplan en de circulaire economie; vraagt 
in dit verband om een levenscyclusanalyse 
van batterijen;

batterijen; vraagt dat deze blijvend worden 
gesteund en dat alle technologieën erin 
worden opgenomen; vraagt dat de 
uitvoering van het strategisch actieplan 
voor batterijen wordt opgevoerd in 
overeenstemming met de circulaire 
economie; is in dit verband verheugd over 
de aankondiging van de Commissie dat zij 
wetgeving inzake batterijen zal voorstellen 
ter ondersteuning van het strategisch 
actieplan en de circulaire economie; vraagt 
in dit verband om een levenscyclusanalyse 
van batterijen;

Or. en

Amendement 257
Jens Geier, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Dan Nica, Simona 
Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft; is daarom verheugd 
over de Europese Alliantie voor batterijen 
en het strategisch actieplan voor batterijen; 
vraagt dat deze blijvend worden gesteund 
en dat de uitvoering van het strategisch 
actieplan voor batterijen wordt opgevoerd; 
is in dit verband verheugd over de 
aankondiging van de Commissie dat zij 
wetgeving inzake batterijen zal voorstellen 
ter ondersteuning van het strategisch 
actieplan en de circulaire economie; vraagt 
in dit verband om een levenscyclusanalyse 
van batterijen;

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft en dat het risico 
bestaat dat fabrieken in de Europese Unie 
die batterijen vervaardigen hoofdzakelijk 
door bedrijven uit derde landen worden 
gefinancierd; is daarom verheugd over de 
Europese Alliantie voor batterijen en het 
strategisch actieplan voor batterijen om een 
concurrerende en duurzame waardeketen 
voor de productie van batterijen in 
Europa te ontwikkelen; vraagt dat deze 
blijvend worden gesteund en dat de 
uitvoering van het strategisch actieplan 
voor batterijen wordt opgevoerd; is in dit 
verband verheugd over de aankondiging 
van de Commissie dat zij wetgeving inzake 
batterijen zal voorstellen ter ondersteuning 
van het strategisch actieplan en de 
circulaire economie; vraagt in dit verband 
om een levenscyclusanalyse van batterijen;
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Or. en

Amendement 258
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft; is daarom verheugd 
over de Europese Alliantie voor batterijen 
en het strategisch actieplan voor batterijen; 
vraagt dat deze blijvend worden gesteund 
en dat de uitvoering van het strategisch 
actieplan voor batterijen wordt opgevoerd; 
is in dit verband verheugd over de 
aankondiging van de Commissie dat zij 
wetgeving inzake batterijen zal voorstellen 
ter ondersteuning van het strategisch 
actieplan en de circulaire economie; vraagt 
in dit verband om een levenscyclusanalyse 
van batterijen;

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft; is daarom verheugd 
over de Europese Alliantie voor batterijen 
en het strategisch actieplan voor batterijen; 
vraagt dat deze blijvend worden gesteund 
en dat de uitvoering van het strategisch 
actieplan voor batterijen wordt opgevoerd; 
onderstreept het belang om ecosystemen 
rondom de waardeketen voor batterijen te 
creëren om de concurrentiekracht en 
duurzaamheid van de industrie te 
stimuleren; is in dit verband verheugd over 
de aankondiging van de Commissie dat zij 
wetgeving inzake batterijen zal voorstellen 
ter ondersteuning van het strategisch 
actieplan en de circulaire economie; vraagt 
in dit verband om een levenscyclusanalyse 
van batterijen;

Or. en

Amendement 259
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft; is daarom verheugd 

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft; is daarom verheugd 
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over de Europese Alliantie voor batterijen 
en het strategisch actieplan voor batterijen; 
vraagt dat deze blijvend worden gesteund 
en dat de uitvoering van het strategisch 
actieplan voor batterijen wordt opgevoerd; 
is in dit verband verheugd over de 
aankondiging van de Commissie dat zij 
wetgeving inzake batterijen zal voorstellen 
ter ondersteuning van het strategisch 
actieplan en de circulaire economie; vraagt 
in dit verband om een levenscyclusanalyse 
van batterijen;

over de Europese Alliantie voor batterijen 
en het strategisch actieplan voor batterijen; 
vraagt dat deze blijvend worden gesteund 
en dat de uitvoering van het strategisch 
actieplan voor batterijen wordt opgevoerd; 
is in dit verband verheugd over de 
aankondiging van de Commissie dat zij 
wetgeving inzake batterijen zal voorstellen 
ter ondersteuning van het strategisch 
actieplan en de circulaire economie; vraagt 
in dit verband om een koolstofbalans van 
de levenscyclus van batterijen over de 
waardeketen, een uitfasering van 
gevaarlijke materialen in die worden 
gebruikt bij de vervaardiging van cellen 
en de invoering van een circulaire 
productie;

Or. en

Amendement 260
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft; is daarom verheugd 
over de Europese Alliantie voor batterijen 
en het strategisch actieplan voor batterijen; 
vraagt dat deze blijvend worden gesteund 
en dat de uitvoering van het strategisch 
actieplan voor batterijen wordt opgevoerd; 
is in dit verband verheugd over de 
aankondiging van de Commissie dat zij 
wetgeving inzake batterijen zal voorstellen 
ter ondersteuning van het strategisch 
actieplan en de circulaire economie; vraagt 
in dit verband om een levenscyclusanalyse 
van batterijen;

17. is bezorgd over het feit dat de EU 
zeer weinig capaciteit voor de productie 
van batterijen heeft; is daarom verheugd 
over de Europese Alliantie voor batterijen, 
het strategisch actieplan voor batterijen en 
de goedkeuring door de Commissie van 
een belangrijk project van 
gemeenschappelijk Europees belang voor 
batterijen; vraagt dat deze blijvend worden 
gesteund en dat de uitvoering van het 
strategisch actieplan voor batterijen wordt 
opgevoerd; is in dit verband verheugd over 
de aankondiging van de Commissie dat zij 
wetgeving inzake batterijen zal voorstellen 
ter ondersteuning van het strategisch 
actieplan en de circulaire economie; vraagt 
in dit verband om een levenscyclusanalyse 
van batterijen;
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Or. en

Amendement 261
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. erkent dat batterijen zelf geen 
energie verbruiken en dat de richtlijn 
inzake ecologisch ontwerp niet ingaat op 
de milieuprestatie van batterijen, 
aangezien deze hoofdzakelijk samenhangt 
met de productie en niet met de 
gebruiksfase; verzoekt om maatregelen 
om consumenten van transparante 
informatie te voorzien; vraagt om 
invoering van een 
milieuvoetafdrukverklaring voor 
batterijen waarin de gegevens van alle 
relevante categorieën van milieueffecten 
worden vermeld op basis van de 
levenscyclusbeoordeling; roept de 
Commissie op criteria in te voeren voor 
ethisch verantwoorde inkoop en eist dat 
due-diligenceprocessen worden toegepast 
bij de verwerving van kritieke 
grondstoffen voor batterijen;

Or. en

Amendement 262
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. erkent dat voor een aantal 
batterijtechnologieën, met name de in de 
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EU gevestigde waardeketens van voertuig- 
en industriële batterijen, reeds goed 
functionerende inzamelings- en 
recyclingsystemen bestaan, die als een 
blauwdruk voor de recycling van 
batterijen kunnen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 263
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen; is ervan overtuigd dat betere 
recyclingsystemen voor batterijen in een 
aanzienlijk deel van de benodigde 
grondstoffen voor de productie van 
batterijen kunnen voorzien binnen de EU;

18. vreest dat de productie van 
batterijen een verspilling van waardevolle 
grondstoffen is; merkt op dat recycling 
niet de oplossing van het probleem kan 
zijn in een markt met een snel groeiende 
vraag die kunstmatig wordt gecreëerd 
door EU-verordeningen en EU-subsidies; 
vreest dat het recycling- en afvoerproces 
de productie van grote hoeveelheden giftig 
en gevaarlijk afval aanmoedigt;

Or. en

Amendement 264
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen; is ervan overtuigd dat betere 
recyclingsystemen voor batterijen in een 
aanzienlijk deel van de benodigde 

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
lithium-ionbatterijen; is ervan overtuigd 
dat betere recyclingsystemen voor 
batterijen in een aanzienlijk deel van de 
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grondstoffen voor de productie van 
batterijen kunnen voorzien binnen de EU;

benodigde grondstoffen voor de productie 
van batterijen kunnen voorzien binnen de 
EU; merkt op dat de in de EU gevestigde 
waardeketen van voertuig- en industriële 
batterijen heeft laten zien dat bijna alle 
bestaande gebruikte batterijen in een 
gesloten kringloopproces worden 
ingezameld en gerecycled, in 
overeenstemming met de beginselen van 
de circulaire economie, en dat 
uitvoerbeperkingen in de wetgeving met 
betrekking tot batterijen kunnen worden 
aangescherpt om meer recycling van 
kritieke grondstoffen binnen Europa aan 
te moedigen;

Or. en

Amendement 265
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Rob Rooken, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta 
Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen; is ervan overtuigd dat betere 
recyclingsystemen voor batterijen in een 
aanzienlijk deel van de benodigde 
grondstoffen voor de productie van 
batterijen kunnen voorzien binnen de EU;

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen, onder andere uit gebieden waar 
de winning gepaard gaat met schade aan 
het milieu, schending van arbeidsnormen 
en lokale conflicten met betrekking tot 
natuurlijke hulpbronnen; is ervan 
overtuigd dat betere recyclingsystemen 
voor batterijen in een aanzienlijk deel van 
de benodigde grondstoffen voor de 
productie van batterijen kunnen voorzien 
binnen de EU;

Or. en
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Amendement 266
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen; is ervan overtuigd dat betere 
recyclingsystemen voor batterijen in een 
aanzienlijk deel van de benodigde 
grondstoffen voor de productie van 
batterijen kunnen voorzien binnen de EU;

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen; benadrukt de rol van duurzame 
inkoop van grondstof en de 
mogelijkheden van bronnen van 
grondstoffen binnen de EU; is ervan 
overtuigd dat betere recyclingsystemen 
voor batterijen in een aanzienlijk deel van 
de benodigde grondstoffen voor de 
productie van batterijen kunnen voorzien 
binnen de EU;

Or. en

Amendement 267
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen; is ervan overtuigd dat betere 
recyclingsystemen voor batterijen in een 
aanzienlijk deel van de benodigde 
grondstoffen voor de productie van 
batterijen kunnen voorzien binnen de EU;

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen en vraagt de Commissie 
dringend in het kader van de betreffende 
EU-strategieën een aanpak voor deze 
afhankelijkheid te ontwikkelen; is ervan 
overtuigd dat betere recyclingsystemen 
voor batterijen in een aanzienlijk deel van 
de benodigde grondstoffen voor de 
productie van batterijen kunnen voorzien 
binnen de EU;

Or. en
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Amendement 268
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen; is ervan overtuigd dat betere 
recyclingsystemen voor batterijen in een 
aanzienlijk deel van de benodigde 
grondstoffen voor de productie van 
batterijen kunnen voorzien binnen de EU;

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen en de maatschappelijke en 
milieuomstandigheden waarin deze 
grondstoffen worden gewonnen; is ervan 
overtuigd dat betere recyclingsystemen 
voor batterijen in een aanzienlijk deel van 
de benodigde grondstoffen voor de 
productie van batterijen kunnen voorzien 
binnen de EU;

Or. en

Amendement 269
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen; is ervan overtuigd dat betere 
recyclingsystemen voor batterijen in een 
aanzienlijk deel van de benodigde 
grondstoffen voor de productie van 
batterijen kunnen voorzien binnen de EU;

18. is bezorgd over de grote 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen voor de productie van 
batterijen; is ervan overtuigd dat betere 
hergebruik- en recyclingsystemen voor 
batterijen in een aanzienlijk deel van de 
benodigde grondstoffen voor de productie 
van batterijen kunnen voorzien binnen de 
EU;

Or. en
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Amendement 270
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat de EU minder 
moet inzetten op lithium-ionbatterijen en 
de steun voor de inzet van deze batterijen, 
aangezien ze binnen de sector naar de 
tweede plaats zijn verdreven en een 
concurrentievoordeel binnen deze sector 
moeilijk te benutten is; wijst erop dat het 
een uitdaging is de productiekosten van 
lithium-ionbatterijen dermate te verlagen 
dat ze kunnen worden gebruikt voor 
toepassingen die het net bedienen; vraagt 
de Commissie steun te verlenen aan de 
ontwikkeling van batterijontwerpen die 
gebaseerd zijn op alternatieve 
grondstoffen en andere 
energieopslagtechnologieën waar de 
technologische doorbraak nog niet is 
bereikt;

Or. en

Amendement 271
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent dat gebruikte batterijen van 
elektrische voertuigen potentieel kunnen 
worden hergebruikt voor energieopslag in 
particuliere woningen of in grotere 
batterijeenheden; vreest dat de indeling 
van gebruikte batterijen als afval in de 
batterijenrichtlijn, los van hergebruik, een 
belemmering kan vormen voor dergelijk 

19. erkent dat batterijen een korte 
levensduur hebben; merkt op dat 
gebruikte batterijen op een zo 
milieuvriendelijk mogelijke manier 
moeten worden afgevoerd; wijst erop dat 
het idee van hergebruik van gebruikte 
batterijen eenduidig moet worden 
verworpen, omdat het verouderingsproces 
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hergebruik; de vermogensdichtheid zodanig heeft 
verlaagd dat verder gebruik in het beste 
geval uiterst inefficiënt is en in de meeste 
gevallen zelfs gevaarlijk;

Or. en

Amendement 272
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent dat gebruikte batterijen van 
elektrische voertuigen potentieel kunnen 
worden hergebruikt voor energieopslag in 
particuliere woningen of in grotere 
batterijeenheden; vreest dat de indeling 
van gebruikte batterijen als afval in de 
batterijenrichtlijn, los van hergebruik, een 
belemmering kan vormen voor dergelijk 
hergebruik;

19. erkent dat elektrische voertuigen 
en hun batterijen potentieel kunnen 
worden gebruikt voor netdiensten en dat 
batterijen van elektrische voertuigen 
potentieel kunnen worden hergebruikt voor 
energieopslag in particuliere woningen of 
in grotere batterijeenheden;

Or. en

Amendement 273
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent dat gebruikte batterijen van 
elektrische voertuigen potentieel kunnen 
worden hergebruikt voor energieopslag in 
particuliere woningen of in grotere 
batterijeenheden; vreest dat de indeling van 
gebruikte batterijen als afval in de 
batterijenrichtlijn, los van hergebruik, een 
belemmering kan vormen voor dergelijk 

19. erkent dat gebruikte batterijen van 
elektrische voertuigen potentieel kunnen 
worden hergebruikt voor energieopslag in 
particuliere woningen of in grotere 
batterijeenheden; vreest dat de indeling van 
gebruikte batterijen als afval in de 
batterijenrichtlijn, los van hergebruik, een 
belemmering kan vormen voor dergelijk 
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hergebruik; hergebruik; merkt op dat gebruikte 
batterijen aan het einde van hun 
levensduur niet voor recycling worden 
geretourneerd, en dat niet wordt 
gecontroleerd op de naleving van 
veiligheidsnormen wanneer een batterij 
wordt hergebruikt voor toepassingen met 
andere kenmerken dan waarvoor de 
batterij oorspronkelijk is ontworpen; 
verzoekt de Commissie de 
producentenverantwoordelijkheid, met 
prestatie- en veiligheidsgaranties, uit te 
breiden naar de herproducent die de 
batterij opnieuw in de handel brengt; 
vraagt de Commissie de regelingen voor 
uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid te 
verduidelijken voor wat betreft 
hergebruikte batterijen;

Or. en

Amendement 274
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. erkent het potentieel van de 
slimme oplaadinfrastructuur voor 
elektrische voertuigen om het 
elektriciteitssysteem flexibiliteit te 
verschaffen in het kader van dispatching 
van vraagrespons, teneinde de behoefte 
aan reservecentrales in het 
elektriciteitssysteem te verminderen;

Or. en

Amendement 275
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. roept de Commissie op vereisten 
met betrekking tot ecologisch ontwerp 
voor te stellen om de recyclebaarheid van 
ontwerpen te stimuleren;

Or. en

Amendement 276
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
recyclingdoelstelling voor lithium-
ionbatterijen in overweging te nemen;

20. gelooft dat voor alle essentiële 
grondstoffen voor batterijen, zoals 
lithium, nikkel, kobalt en mangaan, 
recyclingpercentages van 80 % tot 
minstens 90 % kunnen worden bereikt1 bis; 
onderstreept de noodzaak om onderzoek 
en innovatie voor recyclingprocessen en -
technologieën verder te bevorderen in het 
kader van Horizon Europa, niet in het 
minst met het oog op de noodzakelijke 
maatschappelijke veerkracht; verzoekt de 
Commissie welbepaalde en ambitieuze 
recyclingdoelstellingen in te voeren voor 
alle essentiële grondstoffen in lithium-
ionbatterijen in een nieuwe 
batterijenverordening;

_________________
1 bis “A Critical Review of Lithium-Ion 
Battery Recycling Processes from a 
Circular Economy Perspective”, 
https://www.mdpi.com/2313-
0105/5/4/68/htm 

Or. en
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Amendement 277
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Łukasz Kohut, Dan Nica, Simona 
Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
recyclingdoelstelling voor lithium-
ionbatterijen in overweging te nemen;

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
recyclingdoelstelling voor batterijen en/of 
een minimumaandeel gerecyclede inhoud 
in batterijen in overweging te nemen en te 
onderzoeken welke maatregelen kunnen 
worden genomen om de maatschappelijke 
en milieunormen in de hele waardeketen 
van de productie van batterijen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 278
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
recyclingdoelstelling voor lithium-
ionbatterijen in overweging te nemen;

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
voorbereidingsproces voor hergebruik en 
recyclingdoelstellingen voor lithium-
ionbatterijen in te voeren;

Or. en

Amendement 279
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
recyclingdoelstelling voor lithium-
ionbatterijen in overweging te nemen;

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
recyclingdoelstelling voor lithium-
ionbatterijen voor te stellen;

Or. en

Amendement 280
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
recyclingdoelstelling voor lithium-
ionbatterijen in overweging te nemen;

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn 
inzamelings- en recyclingdoelstellingen 
voor lithium-ionbatterijen op basis van 
kritieke metaalfracties in overweging te 
nemen;

Or. en

Amendement 281
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
recyclingdoelstelling voor lithium-
ionbatterijen in overweging te nemen;

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
recyclingdoelstelling voor lithium-
ionbatterijen op basis van kritieke 
metaalfracties in overweging te nemen;

Or. en
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Amendement 282
Sira Rego, Giorgos Georgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
recyclingdoelstelling voor lithium-
ionbatterijen in overweging te nemen;

20. verzoekt de Commissie bij de 
herziening van de batterijenrichtlijn een 
hoge recyclingdoelstelling voor lithium-
ionbatterijen in overweging te nemen;

Or. en

Amendement 283
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt erop aan dat nieuwe 
batterijenwetgeving technologieneutraal 
moet zijn, opdat de markt over 
technologische oplossingen kan beslissen, 
en om de markttoetreding van nieuwe 
chemische verbindingen en technologieën 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 284
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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20 bis. roept de Commissie op 
richtsnoeren en/of normen te ontwikkelen 
voor hergebruik van batterijen van 
elektrische voertuigen, onder andere voor 
test- en keuringsprocessen, alsmede 
veiligheidsrichtsnoeren;

Or. en

Amendement 285
Jens Geier, Niels Fuglsang, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Nicolás González 
Casares, Dan Nica, Robert Hajšel, Simona Bonafè, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst op de noodzaak van een 
Europees kader voor normalisering voor 
het ontwerp van batterijen, met inbegrip 
van duurzaamheidscriteria;

Or. en

Amendement 286
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. is ingenomen met de inspanningen 
van de Commissie om normen voor 
Europese batterijen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 287
Patrizia Toia
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. vraagt de Commissie zorgvuldig te 
evalueren aan welke risico’s het Europees 
systeem zou worden blootgesteld in geval 
van te zware afhankelijkheid van alleen 
systemen voor kortetermijnopslag;

Or. en

Amendement 288
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. vraagt de Commissie zorgvuldig te 
analyseren aan welke risico’s het 
Europees systeem zou worden blootgesteld 
in geval van te zware afhankelijkheid van 
alleen systemen voor kortetermijnopslag;

Or. en

Amendement 289
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Patrizia Toia, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderstreept de noodzaak om 
onderzoek, knowhow en vaardigheden te 
ondersteunen om de productie van 
batterijen in de EU te stimuleren;

Or. en
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Amendement 290
Niels Fuglsang, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. erkent het potentieel van 
een wereldwijd paspoort voor batterijen 
bij de ontwikkeling van een duurzame 
waardeketen voor batterijen waarin ook 
rekening wordt gehouden met 
mensenrechten en milieueffecten; acht 
grondstoffencertificering een belangrijk 
middel om duurzame waardeketens voor 
batterijen te waarborgen;

Or. en

Amendement 291
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Ondertitel 4

Ontwerpresolutie Amendement

Pompaccumulatie Mechanische opslag

Or. en

Amendement 292
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat pompaccumulatie een 
cruciale rol speelt bij energieopslag; is 

21. merkt op dat pompaccumulatie in 
de loop van de transformatie van het 
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bezorgd over het feit dat de EU het 
potentieel van deze koolstofneutrale en 
zeer efficiënte manier om energie op te 
slaan, niet ten volle benut;

energiestelsel onrendabel is geworden als 
gevolg van marktverstorende subsidies 
van de overheid en de daardoor ontstane 
prijsontwikkeling op termijn- en 
spotmarkten; merkt op dat 
pompaccumulatiecentrales bijzondere 
eisen stellen aan de topografische, 
geografische en hydrologische 
omstandigheden (naast aanvaarding door 
de bevolking, met name gezien de schade 
aan het milieu), en dat deze 
omstandigheden slechts in enkele EU-
landen in zodanige omvang beschikbaar 
zijn dat de bouw van deze centrales 
economisch gerechtvaardigd zou zijn;

Or. en

Amendement 293
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat pompaccumulatie een 
cruciale rol speelt bij energieopslag; is 
bezorgd over het feit dat de EU het 
potentieel van deze koolstofneutrale en 
zeer efficiënte manier om energie op te 
slaan, niet ten volle benut;

21. merkt op dat pompaccumulatie een 
cruciale rol speelt bij energieopslag voor 
de lidstaten waar deze technologie 
haalbaar is; is bezorgd over het feit dat de 
EU het potentieel van deze 
koolstofneutrale en zeer efficiënte manier 
om energie op te slaan, niet ten volle benut;

Or. en

Amendement 294
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat pompaccumulatie een 
cruciale rol speelt bij energieopslag; is 
bezorgd over het feit dat de EU het 
potentieel van deze koolstofneutrale en 
zeer efficiënte manier om energie op te 
slaan, niet ten volle benut;

21. merkt op dat pompaccumulatie 
momenteel een cruciale rol speelt bij 
energieopslag;

Or. en

Amendement 295
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat pompaccumulatie een 
cruciale rol speelt bij energieopslag; is 
bezorgd over het feit dat de EU het 
potentieel van deze koolstofneutrale en 
zeer efficiënte manier om energie op te 
slaan, niet ten volle benut;

21. merkt op dat pompaccumulatie een 
cruciale rol speelt om systeemflexibiliteit 
en energieopslag te bieden; is bezorgd over 
het feit dat de EU het potentieel van deze 
koolstofneutrale en zeer kostenefficiënte 
manier om energie op te slaan, niet ten 
volle benut;

Or. en

Amendement 296
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat pompaccumulatie een 
cruciale rol speelt bij energieopslag; is 
bezorgd over het feit dat de EU het 
potentieel van deze koolstofneutrale en 
zeer efficiënte manier om energie op te 
slaan, niet ten volle benut;

21. merkt op dat pompaccumulatie een 
belangrijke rol speelt bij energieopslag en 
dat de lidstaten moeten onderzoeken hoe 
het gebruik ervan met inachtneming van 
de milieuwetgeving kan worden verbeterd;

Or. en
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Amendement 297
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de lidstaten 
moeten zoeken naar verdere manieren om 
de pompaccumulatiecapaciteit te 
vergroten; verzoekt de lidstaten eventuele 
administratieve belemmeringen die deze 
projecten vertragen, weg te nemen en 
innovatieve benaderingen op dit gebied 
met regelgeving te ondersteunen; verzoekt 
de Commissie prioriteit te geven aan de 
noodzakelijke energietransitie, de 
desbetreffende wetgeving grondig te 
herzien en waar nodig wijzigingen voor te 
stellen;

22. is van mening dat 
pompaccumulatiecentrales bijzondere 
uitdagingen met betrekking tot de 
topografische, geografische en 
hydrologische omstandigheden met zich 
meebrengen (naast aanvaarding door de 
bevolking, met name gezien de schade aan 
het milieu), en dat deze omstandigheden 
slechts in enkele EU-landen in zodanige 
omvang beschikbaar zijn dat de bouw van 
deze centrales economisch 
gerechtvaardigd zou zijn; wijst erop dat de 
bouw van een nieuwe 
pompaccumulatiecentrale een 
grootschalige en kostenintensieve ingreep 
in het ecosysteem is, en op dit moment 
economisch niet rendabel is; benadrukt 
dat het potentieel voor de bouw van 
nieuwe pompaccumulatiecentrales gezien 
de bovengenoemde omstandigheden 
grotendeels lijkt te zijn uitgeput; is van 
mening dat nationale en lokale wetgeving 
moet worden nageleefd;

Or. en

Amendement 298
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de lidstaten 
moeten zoeken naar verdere manieren om 
de pompaccumulatiecapaciteit te 

22. benadrukt dat pompaccumulatie in 
zoet water ernstige schade toebrengt aan 
ecosystemen en in strijd is met de 
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vergroten; verzoekt de lidstaten eventuele 
administratieve belemmeringen die deze 
projecten vertragen, weg te nemen en 
innovatieve benaderingen op dit gebied 
met regelgeving te ondersteunen; verzoekt 
de Commissie prioriteit te geven aan de 
noodzakelijke energietransitie, de 
desbetreffende wetgeving grondig te 
herzien en waar nodig wijzigingen voor te 
stellen;

doelstellingen van de kaderrichtlijn water 
(Richtlijn 2000/60/EG), aangezien 
hiermee de hydromorfologie van rivieren 
wordt veranderd, habitats worden 
verwoest en soorten die daarvan 
afhankelijk zijn om te kunnen overleven 
in gevaar worden gebracht, het 
natuurlijke vermogen van 
zoetwaterecosystemen om zich aan 
klimaatverandering aan te passen wordt 
verminderd, en uiteindelijk ongunstige 
gevolgen voor lokale gemeenschappen 
ontstaan;

Or. en

Amendement 299
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de lidstaten 
moeten zoeken naar verdere manieren om 
de pompaccumulatiecapaciteit te vergroten; 
verzoekt de lidstaten eventuele 
administratieve belemmeringen die deze 
projecten vertragen, weg te nemen en 
innovatieve benaderingen op dit gebied 
met regelgeving te ondersteunen; verzoekt 
de Commissie prioriteit te geven aan de 
noodzakelijke energietransitie, de 
desbetreffende wetgeving grondig te 
herzien en waar nodig wijzigingen voor te 
stellen;

22. is van mening dat de lidstaten 
moeten zoeken naar verdere manieren om 
de pompaccumulatiecapaciteit te vergroten 
waar dit in milieuopzicht verantwoord is; 
verzoekt de Commissie de desbetreffende 
wetgeving grondig te herzien en waar 
nodig wijzigingen voor te stellen, zonder 
daarbij bestaande milieuwetgeving, met 
name de kaderrichtlijn water1 bis, te 
verzwakken;

_________________
1 bis Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid.

Or. en
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Amendement 300
Sira Rego, Giorgos Georgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de lidstaten 
moeten zoeken naar verdere manieren om 
de pompaccumulatiecapaciteit te vergroten; 
verzoekt de lidstaten eventuele 
administratieve belemmeringen die deze 
projecten vertragen, weg te nemen en 
innovatieve benaderingen op dit gebied 
met regelgeving te ondersteunen; verzoekt 
de Commissie prioriteit te geven aan de 
noodzakelijke energietransitie, de 
desbetreffende wetgeving grondig te 
herzien en waar nodig wijzigingen voor te 
stellen;

22. is van mening dat de lidstaten 
moeten zoeken naar verdere manieren om 
de pompaccumulatiecapaciteit te vergroten; 
verzoekt de lidstaten eventuele 
administratieve belemmeringen die deze 
projecten vertragen, weg te nemen en 
innovatieve benaderingen op dit gebied 
met regelgeving te ondersteunen, en 
daarbij milieueffectprocedures na te 
leven; verzoekt de Commissie prioriteit te 
geven aan de noodzakelijke 
energietransitie, de desbetreffende 
wetgeving grondig te herzien en waar 
nodig wijzigingen voor te stellen, maar 
altijd de milieueffecten tot een minimum 
te beperken;

Or. en

Amendement 301
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de lidstaten 
moeten zoeken naar verdere manieren om 
de pompaccumulatiecapaciteit te vergroten; 
verzoekt de lidstaten eventuele 
administratieve belemmeringen die deze 
projecten vertragen, weg te nemen en 
innovatieve benaderingen op dit gebied 
met regelgeving te ondersteunen; verzoekt 
de Commissie prioriteit te geven aan de 

22. is van mening dat de lidstaten 
moeten zoeken naar verdere manieren om 
de pompaccumulatiecapaciteit te vergroten; 
verzoekt de lidstaten eventuele 
administratieve belemmeringen die deze 
projecten vertragen, weg te nemen en 
innovatieve benaderingen op dit gebied 
met regelgeving te ondersteunen; verzoekt 
de Commissie prioriteit te geven aan de 
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noodzakelijke energietransitie, de 
desbetreffende wetgeving grondig te 
herzien en waar nodig wijzigingen voor te 
stellen;

noodzakelijke energietransitie, de 
desbetreffende wetgeving grondig te 
herzien en waar nodig wijzigingen voor te 
stellen, en daarbij rekening te houden met 
het multifunctionele gebruik van 
bestaande en nieuwe reservoirs;

Or. en

Amendement 302
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie om in de 
aankomende herziening van de richtlijn 
hernieuwbare energie duidelijkheid te 
verschaffen over de verschillende vormen 
van pompaccumulatie en alle soorten 
pompaccumulatie, zowel met open als 
gesloten kringloop, in de definitie van 
“hernieuwbare energiebron” op te 
nemen;

Or. en

Amendement 303
Sira Rego, Giorgos Georgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat er om het milieu 
beter te beschermen, prioriteit moet 
worden gegeven aan actualiseringen van 
bestaande faciliteiten en projecten met 
een grotere capaciteit;

Schrappen

Or. en
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Amendement 304
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat er om het milieu 
beter te beschermen, prioriteit moet 
worden gegeven aan actualiseringen van 
bestaande faciliteiten en projecten met een 
grotere capaciteit;

23. wijst erop dat er om de milieu- en 
maatschappelijke effecten tot een 
minimum te beperken, prioriteit moet 
worden gegeven aan actualiseringen van 
bestaande faciliteiten boven installatie van 
nieuwe capaciteit (dammen voor 
waterkracht kunnen bijvoorbeeld worden 
aangepast om als 
pompaccumulatieproject te kunnen 
werken); nieuwe en omvangrijke 
pompaccumulatieprojecten moeten aan 
een strenge milieueffectbeoordeling 
worden onderworpen, waarin ze met 
andere technologieën worden vergeleken;

Or. en

Amendement 305
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat er om het milieu 
beter te beschermen, prioriteit moet 
worden gegeven aan actualiseringen van 
bestaande faciliteiten en projecten met een 
grotere capaciteit;

23. wijst erop dat het in het belang van 
het milieu beter is de voorkeur te geven 
aan actualiseringen van bestaande 
faciliteiten en projecten met een grotere 
capaciteit boven nieuwe projecten;

Or. en

Amendement 306
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Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat er om het milieu 
beter te beschermen, prioriteit moet 
worden gegeven aan actualiseringen van 
bestaande faciliteiten en projecten met een 
grotere capaciteit;

23. wijst erop dat er om het milieu 
beter te beschermen, prioriteit moet 
worden gegeven aan actualiseringen van 
bestaande faciliteiten en projecten met een 
grotere capaciteit, en tevens aan financiële 
steun voor kleine en middelgrote 
projecten in lidstaten die mogelijkheden 
daartoe hebben;

Or. en

Amendement 307
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. erkent het belang van een 
Europese vliegwieltechnologie voor 
energieopslag en frequentieregeling; 
beklemtoont dat deze technologie opslag- 
en regelingsapparaten kan voortbrengen 
die nuttig zijn voor slimme netten of 
strategische netontwikkeling;

Or. en

Amendement 308
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. neemt nota van de bijdrage van 
opslagtechnologieën zoals perslucht, 
vliegwielen en supercondensatoren om 
flexibiliteit te verschaffen;

Or. en

Amendement 309
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat warmteopslag op 
betrouwbare wijze wordt ingezet op 
verschillende gebieden, zoals 
elektriciteitsopwekking, verwarming en 
proceswarmte voor de industrie, maar 
betreurt dat het tot op heden slechts 
weinig aandacht op EU-niveau heeft 
gekregen; vraagt de Commissie bijzondere 
aandacht aan warmteopslag te besteden 
om het onbenutte potentieel te ontsluiten 
voor de bevordering van de transitie naar 
een koolstofneutrale EU, ook in 
combinatie met andere technologieën en 
sectoren;

Or. en

Amendement 310
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. wijst erop dat de opslag van 
warmte als heet water of in de bestaande 
thermische massa van gebouwen een 
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kostenefficiënte manier is om energie op 
te slaan en dat hoe hoger de energie-
efficiëntie van een gebouw is, hoe groter 
zijn potentieel is om in de vraag naar 
opslag en flexibele verwarming te 
voorzien1 bis; roept de Commissie daarom 
op bij de ontwikkeling van haar 
opslagstrategie met deze mogelijkheden 
rekening te houden en roept de lidstaten 
op hun gebouwenbestanden snel te 
renoveren teneinde uiterlijk in 2050 een 
energie-efficiënt en klimaatneutraal 
gebouwenbestand te bereiken;
_________________
1 bis Rosenow J. & Lowes R. “Heating 
without the hot air: Principles for smart 
heat electrification” (België, 2020), RAP 
Online, 
https://www.raponline.org/knowledge-
center/heating-without-hot-air-principles-
smart-heat-electrification/

Or. en

Amendement 311
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. is van mening dat bredere 
invoering van warmteopslag in de 
elektriciteitssector de integratie van 
opwekking van hernieuwbare elektriciteit 
verder vooruit kan helpen, het net 
aanvullende flexibiliteit en stabiliteit kan 
verschaffen en de energiezekerheid kan 
verbeteren;

Or. en

Amendement 312
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Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beschouwt stadsverwarming als een 
zeer efficiënt instrument voor 
energieopslag en woningverwarming in 
dichtbevolkte gebieden; vraagt de 
Commissie en de lidstaten om 
stadsverwarmingsnetwerken te 
ondersteunen en te ontwikkelen;

24. wijst erop dat warmteopslag moet 
worden onderscheiden van 
elektriciteitsopslag; beschouwt 
stadsverwarming als een zeer efficiënt 
instrument voor de verwarming van 
woongebouwen in dichtbevolkte gebieden; 
wijst erop dat stadsverwarmingsnetwerken 
worden gevuld met heet water dat als 
afvalwarmte wordt gegenereerd bij de 
opwekking van elektriciteit in grote 
kerncentrales of kolen- en gasgestookte 
energiecentrales; wijst erop dat 
stadsverwarming de efficiëntie van met 
fossiele brandstoffen gestookte 
energiecentrales of kerncentrales 
verhoogt en daarom uiterst nuttig is;

Or. en

Amendement 313
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beschouwt stadsverwarming als een 
zeer efficiënt instrument voor 
energieopslag en woningverwarming in 
dichtbevolkte gebieden; vraagt de 
Commissie en de lidstaten om 
stadsverwarmingsnetwerken te 
ondersteunen en te ontwikkelen;

24. beschouwt stadsverwarming en 
warmteopslag in dichtbevolkte gebieden 
als een zeer efficiënt instrument voor 
energieopslag dat de nodige flexibiliteit 
biedt om een groter aandeel 
intermitterende hernieuwbare 
energiebronnen en afvalwarmte van 
industriële processen en de tertiaire sector 
te integreren; vraagt de Commissie en de 
lidstaten om stadsverwarmingsnetwerken 
te ondersteunen en te ontwikkelen; vraagt 
de Commissie bovendien bij de 
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ontwikkeling van het tienjarig 
netontwikkelingsplan voor zowel het 
ENTSB-E als het ENTSB-G rekening te 
houden met warmte-infrastructuur en 
warmteopslag;

Or. en

Amendement 314
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beschouwt stadsverwarming als een 
zeer efficiënt instrument voor 
energieopslag en woningverwarming in 
dichtbevolkte gebieden; vraagt de 
Commissie en de lidstaten om 
stadsverwarmingsnetwerken te 
ondersteunen en te ontwikkelen;

24. beschouwt stadsverwarming en 
warmteopslag als een optimaal instrument 
om de nodige flexibiliteit te verschaffen 
om een groter aandeel hernieuwbare 
energie te integreren; vraagt de 
Commissie en de lidstaten om 
stadsverwarmingsnetwerken te 
ondersteunen en te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 315
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beschouwt stadsverwarming als een 
zeer efficiënt instrument voor 
energieopslag en woningverwarming in 
dichtbevolkte gebieden; vraagt de 
Commissie en de lidstaten om 
stadsverwarmingsnetwerken te 
ondersteunen en te ontwikkelen;

24. beschouwt degelijk ontworpen en 
zeer energie-efficiënte stadsverwarming 
als een andere veelbelovende 
gebruiksvorm van warmteopslag is, die 
bijzonder nuttig is voor energieopslag en 
woningverwarming in dichtbevolkte 
gebieden; vraagt de Commissie en de 
lidstaten om zeer energie-efficiënte 
stadsverwarmingsnetwerken op basis van 
hernieuwbare energiebronnen te 
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ondersteunen en te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 316
Jens Geier, Csaba Molnár, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beschouwt stadsverwarming als een 
zeer efficiënt instrument voor 
energieopslag en woningverwarming in 
dichtbevolkte gebieden; vraagt de 
Commissie en de lidstaten om 
stadsverwarmingsnetwerken te 
ondersteunen en te ontwikkelen;

24. beschouwt stadsverwarming als een 
zeer efficiënt instrument voor 
energieopslag en woningverwarming in 
dichtbevolkte gebieden met toenemende 
aandelen hernieuwbare verwarming en 
restwarmte en voor levering van 
procesverwarming in de industrie; vraagt 
de Commissie en de lidstaten om 
stadsverwarmingsnetwerken te 
ondersteunen en te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 317
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beschouwt stadsverwarming als een 
zeer efficiënt instrument voor 
energieopslag en woningverwarming in 
dichtbevolkte gebieden; vraagt de 
Commissie en de lidstaten om 
stadsverwarmingsnetwerken te 
ondersteunen en te ontwikkelen;

24. beschouwt hernieuwbare 
stadsverwarming en innovatieve ketels van 
grote omvang als zeer efficiënte 
instrumenten voor energieopslag en 
woningverwarming in dichtbevolkte 
gebieden; vraagt de Commissie en de 
lidstaten om zeer energie-efficiënte 
stadsverwarmingsnetwerken op basis van 
hernieuwbare energie te ondersteunen en 
te ontwikkelen;
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Or. en

Amendement 318
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. beschouwt stadsverwarming als een 
zeer efficiënt instrument voor 
energieopslag en woningverwarming in 
dichtbevolkte gebieden; vraagt de 
Commissie en de lidstaten om 
stadsverwarmingsnetwerken te 
ondersteunen en te ontwikkelen;

24. beschouwt stadsverwarming als een 
zeer efficiënt instrument voor 
energieopslag en woningverwarming in 
dichtbevolkte gebieden; vraagt de 
Commissie en de lidstaten om, naast 
nieuwe technologieën voor 
warmteproductie, 
stadsverwarmingsnetwerken te 
ondersteunen en te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 319
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat het gebruik van 
warmteopslag bij de opwekking van 
elektriciteit, bijvoorbeeld geïntegreerd met 
centrales voor geconcentreerde zonne-
energie, een beheersbaar systeem voor de 
productie van hernieuwbare energie 
mogelijk maakt dat het net flexibiliteit en 
stabiliteit kan verschaffen en tegelijkertijd 
kan bijdragen aan decarbonisatie van de 
energiesector en verhoging van de 
energiezekerheid, en diepere integratie 
van diverse hernieuwbare energiebronnen 
mogelijk maakt;
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Or. en

Amendement 320
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat warmteopslag in 
aquifers, met name in combinatie met het 
gebruik van geothermische bronnen, een 
innovatief instrument kan vormen in niet-
verstedelĳkte en industriële gebieden; 
vraagt de Commissie en de lidstaten 
onderzoek en ontwikkeling met betrekking 
tot deze oplossingen te ondersteunen en 
omvangrijke testfaciliteiten op te zetten;

Or. en

Amendement 321
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. erkent dat flexibele 
warmtekrachtkoppeling een 
toekomstgerichte, geïntegreerde 
energieopslagoplossing biedt voor de 
flexibiliteit van elektriciteitsnetten en de 
efficiëntie van warmtevoorziening, 
dankzij het feit dat warmteopslag 
elektriciteitsproductie loskoppelt van 
warmteverbruik;

Or. en
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Amendement 322
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is ingenomen met het feit dat 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
in aanmerking komen voor financiering in 
het kader van de herziene CEF-verordening 
en vraagt dat ze worden opgenomen als 
potentiële PGB’s in het kader van de TEN-
E-verordening;

25. benadrukt dat modernisering van 
energiesystemen in overheids- en 
industriële gebouwen in aanmerking moet 
komen voor financiering in het kader van 
de herziene CEF-verordening en vraagt dat 
dergelijke projecten worden opgenomen 
als potentiële PGB’s in het kader van de 
TEN-E-verordening;

Or. en

Amendement 323
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is van mening dat technologieën 
voor warmteopslag moeten worden 
gestimuleerd om hun prestatie, 
betrouwbaarheid en integratie in de 
bestaande systemen van 
aan/uitschakelbare energietoevoer te 
verbeteren; wijst erop dat de ontwikkeling 
van warmteopslagtechnologie en de 
introductie ervan op de markt kansen kan 
bieden voor gezamenlijke projecten, om 
energiepartnerschappen tussen landen 
aan te moedigen;

Or. en

Amendement 324
Ville Niinistö



PE650.683v01-00 166/182 AM\1204565NL.docx

NL

namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt het potentieel van 
energie-efficiënte gebouwen om warmte 
of koude en heet water op te slaan; roept 
de Commissie op om in haar toekomstige 
strategie “renovatiegolf” renovaties ter 
verbetering van de energie-efficiëntie aan 
te moedigen, en verzoekt de lidstaten 
dringend actie te ondernemen in het 
kader van hun langetermijnstrategieën 
voor renovatie en daarbij het 
opslagpotentieel van gebouwen in 
beschouwing te nemen;

Or. en

Amendement 325
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie in de 
aankomende strategie voor slimme 
sectorintegratie rekening te houden met 
de rol van warmteopslag en warmte-
infrastructuur om het energiestelsel 
flexibiliteit te verschaffen;

Or. en

Amendement 326
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie



AM\1204565NL.docx 167/182 PE650.683v01-00

NL

Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie in de 
aankomende strategie voor slimme 
sectorintegratie rekening te houden met 
de rol van warmteopslag en warmte-
infrastructuur om het energiestelsel 
flexibiliteit te verschaffen;

Or. en

Amendement 327
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. vraagt de lidstaten sectorale 
integratie, slimme energiesystemen en het 
gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld 
datacentra, industriële vestigingen of 
metrostelsels, verder te verkennen; 
verzoekt de Commissie innovatieve 
concepten voor warmteopslag te 
bevorderen, zoals omzetting van hitte in 
elektriciteitsopslag en ijsopslag;

Or. en

Amendement 328
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. erkent het opslagpotentieel 
waarover gebouwen kunnen beschikken 
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dankzij voor opslag geschikte massa’s en 
thermische of massieve 
gebouwonderdelen;

Or. en

Amendement 329
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. roept de lidstaten op om, 
wanneer zij in het kader van hun 
nationale energie- en klimaatplannen hun 
energiestelsels hervormen om zeer 
energie-efficiënte en volledig op 
hernieuwbare energiebronnen gebaseerde 
economieën op te bouwen, rekening te 
houden met alle duurzame en 
kostenefficiënte opslagtechnologieën en 
flexibiliteitsopties, waaronder ook 
warmtetechnieken, in het kader van een 
geïntegreerde aanpak van het 
energiestelsel;

Or. en

Amendement 330
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Ondertitel 6

Ontwerpresolutie Amendement

De rol van de consument Energie voor de burgers en 
gedecentraliseerde opslag

Or. en
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Amendement 331
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Ondertitel 6

Ontwerpresolutie Amendement

De rol van de consument De actieve rol van de burger

Or. en

Amendement 332
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Ondertitel 6

Ontwerpresolutie Amendement

De rol van de consument De rol van de prosument en de consument

Or. en

Amendement 333
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is er sterk van overtuigd dat het 
van essentieel belang is de burgers via 
gedecentraliseerde opslagoplossingen, met 
name in combinatie met lokale, op 
hernieuwbare energiebronnen gebaseerde 
installaties, bij de ontwikkeling van het 
energiestelsel te betrekken, om een snelle 
en kostenefficiënte energietransitie te 
bereiken en daarbij bovendien 
rechtstreekse voordelen voor 
eindgebruikers te creëren; roept de 
Commissie daarom op het potentieel van 
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burgerparticipatie volledig te integreren 
en te benutten in haar strategie voor 
energieopslag en alle andere relevante 
documenten of wetgeving;

Or. en

Amendement 334
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. roept de lidstaten op tot snelle, 
correcte en effectieve omzetting van de 
bepalingen over actieve afnemers en 
energiegemeenschappen van burgers die 
zijn opgenomen in Richtlijn (EU) 
2019/944 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit en de bepalingen over 
zelfverbruikers van hernieuwbare energie 
en hernieuwbare-energiegemeenschappen 
die zijn opgenomen in Richtlijn (EU) 
2018/2001 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (herschikking), om ook in de 
sector van opslag het potentieel van 
participatie van eindgebruikers te 
benutten; vraagt de Commissie de 
lidstaten bij dit streven te begeleiden en 
toezicht te houden, onder andere door de 
ontwikkeling van ad-hocrichtsnoeren;

Or. en

Amendement 335
Sylvia Limmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden 
en een steeds belangrijkere rol spelen bij 
het waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet;

26. is van mening dat de zogenaamde 
vraagsturing in het elektriciteitsnet als 
instrument voor de toelevering van 
elektriciteit niets anders is dan een 
maatregel van een centraal geplande 
economie om het elektriciteitstekort dat is 
ontstaan door de zogenaamde 
energietransitie te beheersen, en daarom 
in elke vorm moet worden verworpen;

Or. en

Amendement 336
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet;

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren, 
vraagrespons, slimme meters en een slim 
net als ontsluitende technologie, van 
essentieel belang zijn om pieken in het 
verbruik te verlagen, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt, 
hernieuwbaar en geïntegreerd energienet; 
merkt echter op dat het gebruik van 
energieopslagfaciliteiten met 
vraagrespons kan concurreren, en dat de 
behoefte aan opslagfaciliteiten sterk kan 
worden verminderd door de ontwikkeling 
van vraagrespons tegen 202301 bis; vraagt 
de Commissie en de lidstaten daarom 
prioriteit te geven aan de oplossingen die 
het meest hulpbronnen- en kostenefficiënt 
zijn en daardoor uiteindelijk nuttiger zijn 
voor de verwezenlijking van de EU-
doelstelling van klimaatneutraliteit;
_________________
1 bis Europese Commissie, “Study on 
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energy storage – contribution to security 
of electricity supply in Europe” (Brussel, 
2020).

Or. en

Amendement 337
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet;

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren, 
vraagrespons en de invoering van slimme 
netten als ontsluitende technologie helpen 
om pieken in het verbruik te beperken, 
flexibiliteit bieden en een steeds 
belangrijkere rol spelen bij het waarborgen 
van een efficiënt en geïntegreerd 
energienet; wijst erop dat de Commissie 
ervoor moet zorgen dat de ontwikkeling 
van een kader voor energieopslag, met 
name voor de huishoudelijke en 
woonsector, op samenhangende wijze 
voortbouwt op de betreffende EU-
voorschriften inzake hernieuwbare-
energiegemeenschappen en zelfverbruik; 
roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat 
consumenten die flexibiliteitsdiensten 
aanbieden een eerlijke vergoeding 
ontvangen; is van mening dat de 
voordelen die zij voor het systeem als 
geheel verschaffen ook aan de 
consumenten moeten toekomen;

Or. en

Amendement 338
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet;

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren, 
slimme energiesystemen in woningen en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet; merkt op dat 
vroege standaardisering van nieuwe 
apparaten, consumentenvoorlichting en 
transparantie van consumentengegevens 
en goed functionerende 
elektriciteitsmarkten die eenvoudige 
toegang voor consumenten bieden, van 
essentieel belang zijn om dit te bereiken; 
benadrukt dat het belangrijk is de rol van 
de consument te stimuleren;

Or. en

Amendement 339
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet;

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet, en dat alle 
burgers van deze technologieën moeten 
kunnen profiteren; benadrukt bovendien 
de rol van actieve consumenten en 
energiegemeenschappen van burgers in 
het verloop van de energietransitie en is 
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van mening dat zij terdege moeten worden 
ondersteund;

Or. en

Amendement 340
Zdzisław Krasnodębski
namens de ECR-Fractie
Izabela-Helena Kloc, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet;

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet; benadrukt dat 
voor brede marktintroductie van de 
technologie om voertuigen in het net te 
integreren, een hogere mate van 
interoperabiliteit noodzakelijk is, en dus 
EU-brede regelgeving die een aantal 
hindernissen wegneemt, zoals 
administratieve, juridische en fiscale 
hindernissen;

Or. en

Amendement 341
Sira Rego, Giorgos Georgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
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vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet;

vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet; is van mening dat 
lokale energiegemeenschappen om die 
reden moeten worden versterkt en 
bevorderd;

Or. en

Amendement 342
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet;

26. onderstreept de rol van 
prosumenten en energiegemeenschappen 
om de mogelijkheden van energieopslag 
beter te benutten; is van mening dat 
thuisbatterijen, huishoudelijke 
warmteopslag, technologie om voertuigen 
in het net te integreren en vraagrespons 
helpen om pieken in het verbruik te 
beperken, flexibiliteit bieden en een steeds 
belangrijkere rol spelen bij het waarborgen 
van een efficiënt en geïntegreerd 
energienet;

Or. en

Amendement 343
Clara Ponsatí Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
zelfopwekking van energie om de druk op 
het net en de gemeenschappelijke 
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vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet;

batterijen daarvan te verlichten, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet;

Or. en

Amendement 344
Jens Geier, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren en 
vraagrespons helpen om pieken in het 
verbruik te beperken, flexibiliteit bieden en 
een steeds belangrijkere rol spelen bij het 
waarborgen van een efficiënt en 
geïntegreerd energienet;

26. is van mening dat thuisbatterijen, 
huishoudelijke warmteopslag, technologie 
om voertuigen in het net te integreren, 
vraagrespons en sectorale integratie 
helpen om pieken in het verbruik te 
beperken, flexibiliteit bieden en een steeds 
belangrijkere rol spelen bij het waarborgen 
van een efficiënt en geïntegreerd 
energienet;

Or. en

Amendement 345
Simona Bonafè, Niels Fuglsang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. erkent de bijdrage die burgers 
kunnen leveren aan het verschaffen van 
flexibiliteit door bijvoorbeeld 
gedecentraliseerde en kleinschalige 
energieopslagoplossingen en uiteindelijk 
aan de verwezenlijking van de klimaat- en 
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energiedoelstellingen; verzoekt de 
lidstaten de deelname van burgers aan de 
ontwikkeling van het energiestelsel te 
ondersteunen en de hindernissen weg te 
nemen die consumenten ervan 
weerhouden zelf elektriciteit op te wekken 
en zelf opgewekte elektriciteit te 
verbruiken, op te slaan of aan de markt te 
verkopen; roept de Commissie op naar 
behoren toezicht te houden op de juiste 
uitvoering van Richtlijn (EU) 2019/944 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor elektriciteit en 
Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering 
van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen, voor wat betreft 
de artikelen waarmee een 
regelgevingskader voor zelfverbruikers en 
energiegemeenschappen wordt 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 346
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt dat burgers die alleen of 
binnen energiegemeenschappen actief 
bijdragen aan de opwekking van 
hernieuwbare energie en/of de vergroting 
van systeemflexibiliteit, onder meer door 
opslag, een ondersteunend kader moet 
worden geboden en dat zij in staat moeten 
worden gesteld onder gelijke voorwaarden 
aan de energiemarkt deel te nemen en de 
vruchten ervan te plukken; vraagt de 
Commissie uitvoeringsrichtsnoeren voor 
de lidstaten op te stellen met betrekking 
tot de begrippen ondersteunend kader en 
gelijke voorwaarden die zijn 
geïntroduceerd door de 
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elektriciteitsrichtlijn en de richtlijn 
hernieuwbare energie1 bis, om te zorgen 
voor een succesvolle uitvoering en om de 
voordelen van door de burgers opgewekte 
energie en opslagprojecten ten volle te 
erkennen;
_________________
1 bis Richtlijn (EU) 2019/944 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 juni 2019 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit en tot wijziging 
van Richtlijn 2012/27/EU en Richtlijn 
(EU) 2018/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 december 
2018 ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen.

Or. en

Amendement 347
Jens Geier, Csaba Molnár, Nicolás González Casares, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. merkt op dat vraagrespons door 
industriële actoren een hogere mate van 
flexibiliteit en aanpasbaarheid van 
productieprocessen vereist; wijst erop dat 
vraagrespons daarom op zodanige wijze 
moet worden beheerd dat de huidige 
gebruiksregelingen worden gehandhaafd, 
bijvoorbeeld via energieopslagfaciliteiten 
zoals natriumzwavelbatterijen;

Or. en

Amendement 348
Claudia Gamon
namens de Renew-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. merkt op dat particuliere 
gebruikers vaak niet bereid zijn hun 
voertuigbatterijen voor opslagdiensten ter 
beschikking te stellen; is met het oog 
hierop verheugd dat de 
elektriciteitsmarktrichtlijn de 
consumenten prikkels biedt om 
flexibiliteit te verschaffen, en roept de 
lidstaten op de betreffende bepalingen 
snel en daadkrachtig uit te voeren;

Or. en

Amendement 349
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Simona Bonafè

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van mening dat door de opkomst 
van gedecentraliseerde 
energieopslagoplossingen aggregatoren 
een cruciale rol gaan spelen in het 
energiestelsel om de capaciteit van opslag 
door consumenten efficiënt te beheren ten 
behoeve van zowel de consumenten als 
het bredere elektriciteitssysteem;

Or. en

Amendement 350
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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26 bis. herinnert eraan dat prikkels voor 
batterijopslagtechnologieën de actieve rol 
van consumenten kunnen versterken en 
tegelijkertijd de flexibiliteit van het 
netwerk kunnen vergroten;

Or. en

Amendement 351
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. beklemtoont dat 
gedecentraliseerde opslag een cruciaal 
onderdeel is van beheer van de 
vraagzijde; onderstreept de rol van 
batterijen van elektrische voertuigen voor 
het verschaffen van netflexibiliteit door 
slim opladen en diensten om de capaciteit 
van voertuigbatterijen aan het net of een 
woning ter beschikking te stellen; wijst 
erop dat voor het aanbieden van deze 
diensten de betreffende functie door de 
voertuigfabrikanten, de oplaadsoftware en 
het oplaadpunt moet zijn geactiveerd; 
roept de Commissie op een ondersteunend 
kader te creëren voor systeemflexibiliteit 
die door elektrische voertuigen wordt 
verschaft waarin de potentiële rollen van 
slim opladen en de technologieën om de 
capaciteit van voertuigbatterijen aan het 
net of een woning ter beschikking te 
stellen, moeten worden omschreven; stelt 
voor een verzoek tot normalisatie voor te 
leggen om technische minimumvereisten 
te ontwikkelen om volledig interoperabele, 
naadloze en veilige systemen en toegang 
tot gegevens (oplaadstatus) te realiseren 
in het kader van een herziene richtlijn 
over alternatieve brandstoffen;

Or. en
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Amendement 352
Jens Geier, Mohammed Chahim, Csaba Molnár, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. is ervan overtuigd dat batterijen en 
brandstofcellen een belangrijke rol zullen 
spelen in de decarbonisatie van de 
vervoersector, en voor de stabilisatie van 
het net; roept op tot snelle ontwikkeling 
van de noodzakelijke infrastructuur; is 
met het oog hierop ingenomen met de 
verklaring van de Commissie dat zij 
voornemens is de aanleg van openbare 
oplaadpunten en tankstations te 
ondersteunen; is ook ingenomen met de 
herziening van de richtlijn over 
alternatieve brandstoffen en de TEN-T-
verordening; roept de Commissie en de 
Raad op de financiering voor CEF op een 
hoog niveau te houden;

Or. en

Amendement 353
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. merkt op dat batterijopslag kan 
bijdragen aan het waarborgen van 
universele toegang tot energie en de 
bestrijding van armoede;

Or. en

Amendement 354
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Niels Fuglsang, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. onderstreept het potentieel 
dat energieopslagoplossingen bieden voor 
de bestrijding van energiearmoede, de 
verschuiving van de rol van consument 
naar prosument en de vorming van 
hernieuwbare-energiegemeenschappen;

Or. en

Amendement 355
Maria Spyraki
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is ervan overtuigd dat de 
gasinfrastructuur, met inbegrip van 
gasopslagfaciliteiten en het gasnet, een 
cruciale rol speelt voor energieopslag, met 
name voor wat betreft de behoefte aan 
oplossingen voor langdurige opslag die 
een zekere en betaalbare 
energievoorziening in alle seizoenen 
garanderen.

Or. en


