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Amendement 10
Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
De Europese Green Deal

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt de belangrijke rol die 
energie vervult bij de transitie naar een 
broeikasgasneutrale economie en is 
ingenomen met het streven van de 
Commissie om het energiesysteem verder 
koolstofvrij te maken, zodat de EU uiterlijk 
in 2050 emissieneutraal kan zijn; dringt 
erop aan dat de richtlijn hernieuwbare 
energie wordt herzien in lijn met deze 
ambitie, met de aangewezen nationale 
streefcijfers voor elke lidstaat; is bovendien 
blij dat prioriteit wordt gegeven aan 
energie-efficiëntie; roept de Commissie en 
de lidstaten in dit verband op om in alle 
sectoren en op alle beleidsterreinen het 
beginsel van “energie-efficiëntie eerst” toe 
te passen, dat van fundamenteel belang is 
om de energieafhankelijkheid van de EU 
en de emissies van energieproductie te 
verminderen en tegelijkertijd te zorgen 
voor lokale werkgelegenheid in 
renovatiewerkzaamheden en voor lagere 
energiefacturen voor de burgers; vraagt dat 
de richtlijn inzake energie-efficiëntie 
(EED) en de richtlijn inzake energie-
efficiëntie van gebouwen (EEBD) worden 
herzien in overeenstemming met de 
toegenomen klimaatambitie van de EU, en 

20. benadrukt de belangrijke rol die 
energie vervult bij de transitie naar een 
broeikasgasneutrale economie en is 
ingenomen met het streven van de 
Commissie om het energiesysteem verder 
koolstofvrij te maken, zodat de EU uiterlijk 
in 2050 emissieneutraal kan zijn; dringt 
erop aan dat de richtlijn hernieuwbare 
energie wordt herzien in lijn met deze 
ambitie, met de aangewezen bindende 
nationale streefcijfers voor elke lidstaat; is 
bovendien blij dat prioriteit wordt gegeven 
aan energie-efficiëntie; roept de 
Commissie en de lidstaten in dit verband 
op om in alle sectoren en op alle 
beleidsterreinen het beginsel van “energie-
efficiëntie eerst” toe te passen, dat van 
fundamenteel belang is om de 
energieafhankelijkheid van de EU en de 
emissies van energieproductie te 
verminderen en tegelijkertijd te zorgen 
voor lokale werkgelegenheid in 
renovatiewerkzaamheden en voor lagere 
energiefacturen voor de burgers; vraagt dat 
de richtlijn inzake energie-efficiëntie 
(EED) en de richtlijn inzake energie-
efficiëntie van gebouwen (EEBD) worden 
herzien in overeenstemming met de 
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dat de uitvoering ervan wordt versterkt, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan kwetsbare burgers en rekening wordt 
gehouden met de noodzaak van 
economische voorspelbaarheid voor de 
betrokken sectoren;

toegenomen klimaatambitie van de EU, en 
dat de uitvoering ervan wordt versterkt, 
door middel van bindende nationale 
streefcijfers, waarbij bijzondere aandacht 
wordt besteed aan kwetsbare burgers en 
rekening wordt gehouden met de noodzaak 
van economische voorspelbaarheid voor de 
betrokken sectoren;

Or. en
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Amendement 11
Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
De Europese Green Deal

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

51. neemt kennis van de plannen van 
de Commissie om te overwegen de 
Europese emissiehandel uit te breiden tot 
emissies afkomstig van wegvervoer; wijst 
een rechtstreekse opneming in de EU-
regeling voor emissiehandel af;

51. neemt kennis van de plannen van 
de Commissie om te overwegen de 
Europese emissiehandel uit te breiden tot 
emissies afkomstig van wegvervoer; wijst 
een rechtstreekse opneming in de EU-
regeling voor emissiehandel en de 
vaststelling van parallelle regelingen van 
enigerlei aard af; benadrukt met klem dat 
geen enkel prijsstellingssysteem bestaande 
of toekomstige CO2-normen voor auto’s 
en vrachtwagens mag vervangen of 
verzwakken of consumenten rechtstreeks 
enige aanvullende lasten mag opleggen;

Or. en
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Amendement 12
Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
De Europese Green Deal

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

82. is ingenomen met het nieuwe beleid 
inzake kredietverstrekking voor energie en 
de nieuwe strategie voor klimaatactie en 
ecologische duurzaamheid die de EIB op 
14 november 2019 heeft aangenomen en 
beschouwt deze als een belangrijke stap 
om de Europese Green Deal te 
verwezenlijken; is erover verheugd dat de 
EIB wordt omgevormd tot de nieuwe 
Europese klimaatbank, waarbij zij tegen 
2025 de helft van haar activiteiten op 
klimaatactie en ecologische duurzaamheid 
richt, tegen 2021 haar steun voor projecten 
met fossiele brandstoffen stopzet en tegen 
2020 al haar financieringsactiviteiten in 
overeenstemming brengt met de beginselen 
en doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs; moedigt de EIB aan een actieve rol 
te spelen bij de ondersteuning van 
projecten die een rechtvaardige transitie 
ondersteunen, zoals onderzoek, innovatie 
en digitalisering, de toegang van kmo’s tot 
financiering, en sociale investeringen en 
vaardigheden; verwelkomt de recente 
verklaringen van de onlangs benoemde 
voorzitter van de ECB dat de instelling, 
zowel in haar monetaire rol als met 

82. is ingenomen met het nieuwe beleid 
inzake kredietverstrekking voor energie en 
de nieuwe strategie voor klimaatactie en 
ecologische duurzaamheid die de EIB op 
14 november 2019 heeft aangenomen en 
beschouwt deze als een belangrijke stap 
om de Europese Green Deal te 
verwezenlijken; is erover verheugd dat de 
EIB wordt omgevormd tot de nieuwe 
Europese klimaatbank, waarbij zij tegen 
2025 de helft van haar activiteiten op 
klimaatactie en ecologische duurzaamheid 
richt, tegen 2021 haar steun voor projecten 
met fossiele brandstoffen stopzet en tegen 
2020 al haar financieringsactiviteiten in 
overeenstemming brengt met de beginselen 
en doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs; moedigt de EIB aan een actieve rol 
te spelen bij de ondersteuning van 
projecten die een rechtvaardige transitie 
ondersteunen, zoals onderzoek, innovatie 
en digitalisering, de toegang van kmo’s tot 
financiering, en sociale investeringen en 
vaardigheden; dringt erop aan dat het 
investeringsbeleid van de EIB voorrang 
geeft aan gerichte financiering van 
Europese Green Deal-initiatieven, 
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betrekking tot het bankentoezicht, moet 
bijdragen aan de strijd tegen de 
klimaatverandering; spoort de Commissie 
er in dit opzicht toe aan samen te werken 
met de ECB om het coherente optreden dat 
in de mededeling over de Europese Green 
Deal wordt beloofd, te waarborgen, 
onverminderd het in de Verdragen 
vastgestelde mandaat van de ECB;

rekening houdend met de additionaliteit 
die de EIB-financiering kan bieden in 
combinatie met andere bronnen; 
benadrukt dat coördinatie met andere 
financieringsinstrumenten van cruciaal 
belang is, aangezien de EIB niet alle 
initiatieven van de Europese Green Deal 
alleen kan financieren; verwelkomt de 
recente verklaringen van de onlangs 
benoemde voorzitter van de ECB dat de 
instelling, zowel in haar monetaire rol als 
met betrekking tot het bankentoezicht, 
moet bijdragen aan de strijd tegen de 
klimaatverandering; spoort de Commissie 
er in dit opzicht toe aan samen te werken 
met de ECB om het coherente optreden dat 
in de mededeling over de Europese Green 
Deal wordt beloofd, te waarborgen, 
onverminderd het in de Verdragen 
vastgestelde mandaat van de ECB; 

Or. en
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Amendement 13
Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
De Europese Green Deal

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 107

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

107. benadrukt dat handel een belangrijk 
instrument kan zijn om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen en de 
klimaatverandering te helpen bestrijden; is 
van oordeel dat de Green Deal ervoor moet 
zorgen dat alle internationale handels- en 
investeringsovereenkomsten krachtige, 
bindende en afdwingbare hoofdstukken 
inzake duurzame ontwikkeling omvatten, 
die volledig in overeenstemming zijn met 
internationale verplichtingen en met name 
de Overeenkomst van Parijs, evenals met 
de WTO-regels; is ingenomen met het 
voornemen van de Commissie om de 
Overeenkomst van Parijs een essentieel 
onderdeel te maken van alle toekomstige 
handels- en investeringsovereenkomsten en 
om ervoor te zorgen dat chemische stoffen, 
materialen, levensmiddelen en andere 
producten die op de Europese markt 
worden gebracht, volledig moeten voldoen 
aan de toepasselijke voorschriften en 
normen van de EU;

107. benadrukt dat handel een belangrijk 
instrument kan zijn om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen en de 
klimaatverandering te helpen bestrijden; is 
van oordeel dat de Green Deal ervoor moet 
zorgen dat alle internationale handels- en 
investeringsovereenkomsten krachtige, 
bindende en afdwingbare hoofdstukken 
inzake duurzame ontwikkeling omvatten, 
die volledig in overeenstemming zijn met 
internationale verplichtingen en met name 
de Overeenkomst van Parijs, evenals met 
de WTO-regels; is ingenomen met het 
voornemen van de Commissie om de 
Overeenkomst van Parijs een essentieel 
onderdeel te maken van alle toekomstige 
handels- en investeringsovereenkomsten en 
om ervoor te zorgen dat chemische stoffen, 
materialen, levensmiddelen en andere 
producten die op de Europese markt 
worden gebracht, volledig moeten voldoen 
aan de toepasselijke voorschriften en 
normen van de EU; benadrukt dat de 
hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling doeltreffende afschrikkende 
maatregelen moeten omvatten in geval 
van ernstige, bewezen inbreuken op 
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milieuverbintenissen, en dat deze 
hoofdstukken onder de algemene 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
moeten vallen, op voet van gelijkheid met 
de andere delen van de overeenkomst;

Or. en


