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Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 1
Paragraaf 1

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie genaamd "Actieplan voor energie-
efficiëntie – Het potentieel realiseren" en steunt de daarin voorgestane 
prioriteitsmaatregelen, en vraagt deze onmiddellijk uit te voeren;

Or. el

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 2
Paragraaf 2

2. is verheugd over de tijdens de voorjaarstop van 2007 afgesproken bindende 
doelstelling om het energieverbruik tegen 2020 met 20% te verminderen, hetgeen 
tegelijkertijd zal bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling om de uitstoot 
van broeikasgassen tegen 2020 met 20% te laten afnemen, als een eenzijdige 
verplichting die de Europese Unie zichzelf oplegt, hetgeen verhoogd kan worden tot 
30% in coördinatie met vergelijkbare verplichtingen van andere industrielanden;
onderschrijft tevens de noodzaak om in dat opzicht tussentijdse doelstellingen vast te 
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stellen onderverdeeld naar energiesector;

Or. it

Amendement ingediend door Vladko Todorov Panayotov

Amendement 3
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. is verheugd over het initiatief van de Commissie om kaderovereenkomsten met de 
voornaamste externe handelspartnerlanden en internationale organisaties tot stand 
te brengen en vraagt dergelijke overeenkomsten te sluiten met niet-Europese landen 
die over hoogontwikkelde technologieën beschikken op het gebied van efficiënte 
omzetting en distributie en efficiënt gebruik van energie;

Or. en

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 4
Paragraaf 3

3. benadrukt dat door onmiddellijke toepassing van en controle op de geldende 
communautaire wetgeving op het gebied van energie-efficiëntie (bijvoorbeeld 
Richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen, Richtlijn 
92/75/EG betreffende etikettering, Richtlijn 2005/32/EG betreffende ecologisch 
ontwerp en Richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik 
en energiediensten) het gestelde doel voor de helft zou kunnen worden verwezenlijkt;
nodigt de lidstaten uit een rationeel gebruik te maken van de nationale actieplannen op 
het gebied van energie-efficiëntie;

Or. el

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 5
Paragraaf 3

3. benadrukt dat door toepassing van en controle op de geldende communautaire 
wetgeving op het gebied van energie-efficiëntie het gestelde doel voor de helft zou 
kunnen worden verwezenlijkt; nodigt de lidstaten uit een rationeel gebruik te maken 
van de nationale actieplannen op het gebied van energie-efficiëntie en nodigt de 
Commissie uit zich te vergewissen van de correcte omzetting en uitvoering, volgens 
de gespecificeerde deadlines, van de reeds goedgekeurde richtlijnen;
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Or. it

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 6
Paragraaf 3

3. benadrukt dat door toepassing van en controle op de geldende communautaire 
wetgeving op het gebied van energie-efficiëntie het gestelde doel voor de helft zou 
kunnen worden verwezenlijkt; nodigt de lidstaten uit een rationeel gebruik te maken 
van de nationale actieplannen op het gebied van energie-efficiëntie, en deze uit te 
voeren en te verbeteren;

Or. pl

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 7
Paragraaf 4

4. onderschrijft de opvatting dat de mogelijkheden van energiebesparing met name in de 
gebouwen- en de vervoerssector aanwezig zijn; verzoekt dus om 
prioriteitsmaatregelen in deze sectoren; verzoekt tevens om herziening van de richtlijn 
betreffende gebouwen, teneinde de werkingssfeer ervan uit te breiden en er 
minimumnormen op het gebied van efficiëntie op EU-niveau in op te nemen; verzoekt 
voorts de lidstaten om zowel het openbaar vervoer als het spoor-, zee- en 
binnenwatervervoer te bevorderen;

Or. pl

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 8
Paragraaf 4

4. onderschrijft de opvatting dat de mogelijkheden van energiebesparing met name in de 
gebouwen- en de vervoerssector aanwezig zijn, en legt daarbij de nadruk op de 
mogelijkheden voor verbetering van het stedelijk vervoer en van openbare 
gebouwen; verzoekt dus om prioriteitsmaatregelen in deze sectoren; verzoekt tevens 
om herziening van de richtlijn betreffende gebouwen, teneinde de werkingssfeer ervan 
uit te breiden en er minimumnormen op het gebied van efficiëntie op EU-niveau in op 
te nemen;

Or. el
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Amendement ingediend door Vladko Todorov Panayotov

Amendement 9
Paragraaf 4

4. onderschrijft de opvatting dat de mogelijkheden van energiebesparing met name in de 
gebouwen- en de vervoerssector (vooral waar het vrachtwagens en schepen betreft) 
aanwezig zijn; verzoekt dus om prioriteitsmaatregelen in deze sectoren; verzoekt 
tevens om herziening van de richtlijn betreffende gebouwen, teneinde de 
werkingssfeer ervan uit te breiden en er minimumnormen op het gebied van efficiëntie 
op EU-niveau in op te nemen;

Or. en

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola

Amendement 10
Paragraaf 4

4. onderschrijft de opvatting dat de mogelijkheden van energiebesparing met name in de 
gebouwen- en de vervoerssector aanwezig zijn; verzoekt dus om concrete 
prioriteitsmaatregelen in deze sectoren, zoals afschaffing van de BTW op isolatie, een 
van de effectiefste efficiëntiemaatregelen, hetgeen tevens een enorme bijdrage levert 
aan de reductie van de CO2-uitstoot; verzoekt tevens om herziening van de richtlijn 
betreffende gebouwen, teneinde de werkingssfeer ervan uit te breiden en er 
minimumnormen op het gebied van efficiëntie op EU-niveau in op te nemen;

Or. en

Amendement ingediend door Antonio De Blasio

Amendement 11
Paragraaf 4

4. onderschrijft de opvatting dat de mogelijkheden van energiebesparing met name in de 
gebouwen- en de vervoerssector aanwezig zijn; verzoekt dus om 
prioriteitsmaatregelen in deze sectoren; verzoekt tevens om herziening van de richtlijn 
betreffende gebouwen, teneinde de werkingssfeer ervan uit te breiden en er 
minimumnormen op het gebied van efficiëntie op EU-niveau in op te nemen; verzoekt 
de Commissie niet alleen meer energie-efficiëntie te eisen in het geval van nieuwe 
bouwwerken maar energie-efficiëntie een verplicht criterium te maken voor de 
renovatie van oude gebouwen, en te verlangen dat een aanzienlijk deel van de 
energiebehoefte uit hernieuwbare energiebronnen komt; verzoekt de Commissie met 
het oog hierop bijzondere steun, in de vorm van financiële prikkels, te verlenen aan 
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de renovatie van gebouwen die plaatsvindt om te voldoen aan de energie-
efficiëntiecriteria; terwijl nieuwe gebouwen voornamelijk als investeringsobject 
worden gebouwd, waarvoor de betreffende ondernemingen gebruik kunnen maken 
van financiering uit andere bestekken, vormt de financiering van woningrenovatie 
die een groter deel van de bevolking ten goede komt voor individuele consumenten 
en/of lokale autoriteiten vaak een niet te dragen financiële last;

Or. hu

Amendement ingediend door Justas Vincas Paleckis

Amendement 12
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. erkent dat met name de modernisering van hoogbouw een acuut probleem vormt, 
dat vele miljoenen EU-burgers treft; onderstreept derhalve de noodzaak om de 
financiering uit de EU-structuurfondsen te verhogen voor renovatie van hoogbouw 
die dient om de energie-efficiëntie te verbeteren;

Or. en

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 13
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. wijst erop dat vervoer en distributie medeveroorzaker zijn van energieverlies en 
stroomstoringen en benadrukt de rol die micro-opwekking, decentrale opwekking en 
gediversifieerde opwekking kunnen spelen bij het veiligstellen van de 
energievoorziening en het terugdringen van verliezen; is van oordeel dat er prikkels 
gegeven dienen te worden voor de verbetering van de infrastructuur teneinde de 
transmissie- en distributieverliezen terug te dringen;

Or. pt

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 14
Paragraaf 5

5. onderstreept de rol van marktgebaseerde instrumenten (bijvoorbeeld de "witte" 
certificaten) en die van financiële prikkels om de doelstellingen voor wat betreft de 
energie-efficiëntie te behalen en om de Europese concurrentiepositie te versterken;
spoort de lidstaten aan hun fiscaal beleid te herzien met betrekking tot energie-
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efficiëntie en gebruik te maken van belastingprikkels wanneer dat naar hun oordeel 
efficiënt is, en daarbij tegelijkertijd maatregelen te treffen die mogelijke negatieve 
sociale repercussies moeten tegengaan;

Or. el

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 15
Paragraaf 5

5. onderstreept dat de rol van marktgebaseerde instrumenten (bijvoorbeeld de "witte" 
certificaten) en (schrapping) financiële prikkels voor bedrijven om de doelstellingen 
voor wat betreft de energie-efficiëntie te behalen en versterking van de Europese 
concurrentiepositie op zichzelf niet voldoende is, en dat daarom overheids- en 
communautaire ad-hocfinanciering dient te worden geactiveerd, zodat middelen 
effectiever naar onderzoek, technologische innovatie en energie-efficiëntie kunnen 
worden gesluisd, op basis van het beginsel dat ‘de vervuiler betaalt’;

Or. it

Amendement ingediend door Vladko Todorov Panayotov

Amendement 16
Paragraaf 5

5. onderstreept de rol van marktgebaseerde instrumenten (bijvoorbeeld de "witte" 
certificaten) en die van financiële prikkels (bijvoorbeeld stimulering van groen 
belastingbeleid), om de doelstellingen voor wat betreft de energie-efficiëntie te 
behalen en om de Europese concurrentiepositie te versterken;

Or. en

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 17
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. onderstreept de rol die diensten als energie-audits zouden kunnen spelen bij het 
terugdringen van verspilling en het bevorderen van een betere exploitatie van het 
energiepotentieel van elk gebouw; dringt er bij de lidstaten op aan zelf als eerste het 
goede voorbeeld te geven, niet alleen in administratieve gebouwen, maar ook in 
andere openbare gebouwen zoals scholen, universiteiten en ziekenhuizen;
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Or. pt

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 18
Paragraaf 6

6. legt de nadruk op de noodzaak onderzoek en ecologische innovatie op het gebied van 
hoogwaardige technologieën op energiegebied te bevorderen, door investeringen en 
uitwisseling van optimale werkwijzen aan te moedigen, hetgeen de economische groei 
kan bevorderen, voor meer werkgelegenheid kan zorgen en een comparatief voordeel 
voor de Europese economie kan opleveren, en zo dus een bijdrage kan leveren aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de Lissabonstrategie; onderstreept de rol 
van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en andere communautaire 
financiële instrumenten;

Or. el

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 19
Paragraaf 6

6. legt de nadruk op de noodzaak onderzoek, kennisoverdracht en ecologische innovatie 
op het gebied van hoogwaardige technologieën op energiegebied te bevorderen, door 
investeringen en uitwisseling van optimale werkwijzen en technologieoverdracht aan 
te moedigen, hetgeen de economische groei kan bevorderen, voor meer 
werkgelegenheid kan zorgen en een comparatief voordeel voor de Europese economie 
kan opleveren, en zo dus een bijdrage kan leveren aan het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Lissabonstrategie;

Or. pl

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 20
Paragraaf 6

6. legt de nadruk op de noodzaak onderzoek en ecologische innovatie op het gebied van 
hoogwaardige technologieën op energiegebied te bevorderen, door investeringen en 
uitwisseling van optimale werkwijzen en milieuvriendelijke technologieën en 
energiebesparing in de ontwikkelingslanden aan te moedigen, teneinde de 
verwezenlijking van het doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen te 
harmoniseren, hetgeen indirect de economische groei kan bevorderen, voor meer 
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werkgelegenheid kan zorgen en een comparatief voordeel voor de Europese economie 
kan opleveren, en zo dus een bijdrage kan leveren aan het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Lissabonstrategie;

Or. it

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 21
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. benadrukt de noodzaak om het Actieplan voor energie-efficiëntie onder de aandacht 
te brengen in educatie- en informatiecampagnes, om de consument beter in staat te 
stellen gefundeerde beslissingen te nemen bij de aanschaf van consumptiegoederen 
en ze vervolgens verstandig te gebruiken, overeenkomstig het beginsel van 
duurzame ontwikkeling;

Or. pl

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 22
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. spoort de Commissie aan het voortouw te nemen om tot een wereldwijde 
overeenkomst over energie-efficiëntie te komen; verzoekt de Commissie energie-
efficiëntie op te nemen in de bilaterale overeenkomsten van de EU met derde 
landen.

Or. el

Amendement ingediend door Vladko Todorov Panayotov

Amendement 23
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. benadrukt de noodzaak het energie-efficiëntiebeleid op alle bestuursniveaus te 
effectueren.

Or. en
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Amendement ingediend door Antonio De Blasio

Amendement 24
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. verzoekt de Commissie, teneinde de energie-efficiëntie te verhogen, een steunfonds 
op te richten of de bestaande financiële prikkels ook te laten gelden voor 
ontwikkelingen die het mogelijk maken dat energie uit hernieuwbare bronnen in de 
bestaande netwerken voor energie uit fossiele brandstoffen wordt geleid; veel oude 
netwerken voor de distributie van traditionele energie zijn aan verbetering toe en 
kunnen energie uit hernieuwbare bronnen niet of slechts in zeer beperkte mate 
distribueren; de aanleg van nieuwe netwerken is met name voor de jongste lidstaten 
geen realistisch alternatief, maar verbetering van bestaande netwerken zou in 
minder tijd en tegen lagere kosten de efficiëntie van de energieproductie uit 
hernieuwbare bronnen aanmerkelijk verhogen en door dergelijke verbeteringen 
tijdig door te voeren zou tegelijkertijd de zekerheid van de energievoorziening 
worden vergroot.

Or. hu

Amendement ingediend door Antonio De Blasio

Amendement 25
Paragraaf 8 ter (nieuw)

8 ter. onderstreept, gezien het belang van het actieplan en gezien zijn ambitieuze 
doelstelling, de cruciale rol van de Commissie in het coördineren van de nationale 
actieplannen van de individuele lidstaten; onderstreept tevens dat de Commissie, 
middels geregeld overleg met de daartoe bevoegde autoriteiten in de lidstaten, ervoor 
moet trachten te zorgen dat, rekening houdend met de uiteenlopende regelgevings-
en ontwikkelingsomstandigheden, in de individuele lidstaten rationele en 
realistische doelen worden gesteld zodat de Europese Unie met hen kan 
samenwerken bij de verwezenlijking van deze doelen.

Or. hu


