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Amendement 1
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de houding van de 
Europese Unie ten opzichte van de 
energiebronnen, de beschikbaarheid 
daarvan en de wijze waarop deze gebruikt 
worden, vóór het midden van de 21e eeuw 
een radicale wijziging zal hebben 
ondergaan, en dat indien zij deze 
verandering tegen aanvaardbare kosten 
voor de maatschappij tot een succes wil 
maken, zij zich zeer aanzienlijke 
inspanningen zal moeten getroosten op het 
gebied van onderzoek, waarbij ook zal 
moeten worden getracht de technologie
beter begrijpbaar voor de burger te maken; 

A. overwegende dat de houding van de 
Europese Unie ten opzichte van de 
energiebronnen, de beschikbaarheid 
daarvan en de wijze waarop deze gebruikt 
worden, vóór het midden van de 21e eeuw 
een radicale wijziging zal hebben 
ondergaan, en dat indien zij deze 
verandering tegen aanvaardbare kosten 
voor de maatschappij tot een succes wil 
maken, zij zich zeer aanzienlijke 
inspanningen zal moeten getroosten op het 
gebied van onderzoek, investering en 
productontwikkeling op het gebied van 
nieuwe energiebronnen en -
technologieën, waarbij ook zal moeten 
worden getracht om nieuwe technologieën 
en hun mogelijkheden beter begrijpbaar 
voor de burger te maken;

Or. fi

Amendement 2
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat besluiten ten 
aanzien van energie van wezenlijke 
invloed zijn op niet alleen de economische 
afhankelijkheid van de EU van energie, 
maar ook op de groei, de werkgelegenheid 
en de strijd tegen klimaatverandering; 
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overwegende dat de Commissie en de 
lidstaten er in hun besluitvorming dan 
ook op dienen toe te zien dat oplossingen 
die zowel tijdens de overgangsperiode 
naar nieuwe technologie als op de langere 
termijn worden aangenomen, in aanleg 
kostenbesparend en effectief zijn in 
energietechnologisch en klimatologisch 
opzicht, en dat zij resulteren in lagere 
uitstootpercentages zonder ter 
ondersteuning van de genomen besluiten 
en de gekozen technologieën additioneel 
gebruik te hoeven maken van energie die 
is opgewekt met fossiele brandstoffen;

Or. fi

Amendement 3
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat 
energietechnologie een fundamentele 
pijler vormt van het Europese beleid 
inzake energie en klimaatverandering, en 
bijdraagt aan de totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke energiemarkt;

Or. fr

Amendement 4
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat een betere 
synergie in het  toekomstige Europese 
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onderzoek op het gebied van 
energietechnologie alleen maar een 
duurzame economische groei kan 
stimuleren en kan bijdragen aan de 
comparatieve voordelen van de Europese 
economie, de verbetering van de 
werkgelegenheid en derhalve de 
realisering van de doelstellingen van de 
strategie van Lissabon, en de bestrijding 
van klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 5
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vestigt de aandacht op de 
uitdagingen van het op de markt brengen 
van nieuwe energietechnologieën en de 
noodzaak van een algemeen draagvlak 
voor vernieuwing op energiegebied; is 
echter nog altijd van mening dat het 
gebruik van kortdurende 
steunmaatregelen die de concurrentie 
tussen actoren op de energiemarkt 
verstoren en de energieprijs onnodig 
opdrijven, dienen te worden vermeden;

Or. fi

Amendement 6
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. staat positief tegenover de voorgestelde 3. staat positief tegenover de voorgestelde 
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Europese industriële initiatieven, maar 
betreurt het dat de Commissie voor wat 
betreft deze initiatieven geen duidelijke 
prioriteiten stelt; ziet de mededeling van de 
Commissie over de financiering van het 
SET-plan gaarne tegemoet; 

Europese industriële initiatieven, maar 
betreurt het dat de Commissie voor wat 
betreft deze initiatieven geen duidelijke 
prioriteiten stelt; ziet de mededeling van de 
Commissie over de financiering van het 
SET-plan gaarne tegemoet, en verzoekt de 
Commissie erop toe te zien dat deze 
mededeling duidelijk is gericht op het 
waarborgen van adequate financiering, 
hetgeen een integraal onderdeel vormt 
van de besprekingen inzake de evaluatie 
van de financiering van Europese 
beleidsinitiatieven, onder meer 
betreffende dat deel van de inkomsten dat 
bestaat uit emissierechten;

Or. es

Amendement 7
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk een hiërarchie aan 
te brengen in deze initiatieven opdat men 
zich kan concentreren op die initiatieven 
waarvan is aangetoond dat zij op korte 
termijn tot vermindering van de 
broeikasgasuitstoot kunnen leiden, gelet op
de doelstelling om tot 2020 de uitstoot met 
ten minste 20% te verminderen zonder 
aandacht te verliezen voor eventuele 
ondersteuningsmaatregelen ten behoeve 
van andere technologieën die op lange 
termijn dit effect kunnen sorteren, zodat de 
doelstellingen voor 2050 verwezenlijkt 
kunnen worden;

4. acht het noodzakelijk een hiërarchie aan 
te brengen in deze initiatieven, opdat die 
initiatieven waarvan is aangetoond dat zij 
op korte termijn tot vermindering van de 
broeikasgasuitstoot kunnen leiden effectief 
zijn vanuit het gezichtspunt van 
energieproductie en de vermindering van 
de uitstoot, waardoor de doelstelling om 
tot 2020 de uitstoot met ten minste 20% te 
verminderen kan worden gerealiseerd
zonder aandacht te verliezen voor 
eventuele ondersteuningsmaatregelen ten 
behoeve van andere technologieën die op 
lange termijn dit effect kunnen sorteren, 
zodat de doelstellingen voor 2050 
verwezenlijkt kunnen worden; 

Or. fi



AM\723752NL.doc 7/11 PE406.125v01-00

NL

Amendement 8
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept op tot het vermijden van 
wettelijk bindende doelstellingen die niet 
zijn gebaseerd op voldoende langdurig 
onderzoek naar de reële gevolgen voor het 
klimaat;

Or. fi

Amendement 9
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om bij het vaststellen van de 
prioriteiten ten aanzien van de 
verschillende initiatieven rekening te 
houden met de levenscyclus en de 
milieueffecten van elke technologie; 
verzoekt de mogelijkheid te bezien om 
deze technologieën te doen implementeren 
in de economieën van de 
ontwikkelingslanden om de technologische 
kloof tussen deze landen en de EU te 
verkleinen;

5. verzoekt om bij het vaststellen van de 
prioriteiten ten aanzien van de 
verschillende initiatieven in elk stadium 
van het productieproces rekening te 
houden met de levenscyclus en de 
milieueffecten van elke technologie; 
verzoekt de mogelijkheid te bezien om 
deze technologieën te doen implementeren 
in de economieën van de 
ontwikkelingslanden om de technologische 
kloof tussen deze landen en de EU te 
verkleinen; 

Or. en

Amendement 10
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept op tot een betere 
implementatie van technologie in de 
ontwikkelde landen en tot 
wetenschappelijke samenwerking met 
deze landen voor de ontwikkeling van 
nieuwe energietechnologieën;

Or. en

Amendement 11
Rebecca Harms

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van oordeel dat de financiering 
van onderzoek ten behoeve van 
hernieuwbare en efficiënte technologieën 
ten minste dient te worden verdubbeld ten 
opzichte van de financiering ten behoeve 
van andere, niet-hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 12
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie een 
onderzoek in te stellen naar de 
mogelijkheid tot uitbreiding van de 
industriële initiatieven die zijn voorgesteld 
voor andere sectoren die mogelijkheden 
hebben om de broeikasgasuitstoot 
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aanmerkelijk te verlagen, waaronder 
energieproductie door 
warmtekrachtkoppeling, 
waterstofproductie, innovatie in de bouw-
en woningsector, efficiëntere 
verwarmings- en koelsystemen, betere 
energieopslag en infrastructuren voor 
distributie, en koppeling van netwerken;

Or. es

Amendement 13
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verklaart zich voorstander van de 
instelling van een stuurgroep op hoog 
niveau en een transparant en toegankelijk 
informatiesysteem over 
energietechnologie, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen; verzoekt 
de Commissie het Parlement op de hoogte 
te houden van de instelling van deze 
stuurgroep en haar werkzaamheden, 
alsook van de informatiestrategie;

Or. es

Amendement 14
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de commissie deze initiatieven 
te ontwikkelen met inachtneming van de 
risico’s die het gebruik van bepaalde 
technologieën met zich meebrengt op het 

7. verzoekt de Commissie deze initiatieven 
te ontwikkelen met inachtneming van de 
risico’s die het gebruik van bepaalde 
technologieën met zich meebrengt op het 
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gebied van milieuvervuiling en voor de 
volksgezondheid, in het bijzonder voor wat 
betreft mogelijke koolstoflekkage en de 
verwerking van nucleair afval; roept op de 
sociale actoren op dit terrein in de discussie 
te betrekken met het oog op de 
maatschappelijke aanvaarding van nieuwe 
energietechnologieën;

gebied van milieuvervuiling en voor de 
volksgezondheid, in het bijzonder voor wat 
betreft de mogelijke uitstoot van fijnstof, 
eventuele koolstoflekkage en de 
verwerking van nucleair afval; roept op de 
sociale actoren op dit terrein in de discussie 
te betrekken met het oog op de 
maatschappelijke aanvaarding van nieuwe 
energietechnologieën;

Or. fi

Amendement 15
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt de noodzaak tot 
vergroting van de onderzoekscapaciteit in 
de EU; roept derhalve op tot uitbreiding 
van de financieringsmiddelen voor 
personeelsontwikkeling en training in de 
sector energietechnologie; roept op tot een 
betere coördinatie tussen de 
Gemeenschap en nationale financiële 
instrumenten ter ondersteuning van 
training en onderzoek, met name het 
zevende kaderprogramma;

Or. es

Amendement 16
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie om de 
mogelijkheden te overwegen voor de 
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toepassing van energietechnologieën in de 
nieuwe lidstaten en om ondersteunende 
regels en procedures in te voeren op basis 
van het EU- beleid;

Or. en

Amendement 17
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. benadrukt de noodzaak tot 
versterking van de internationale 
samenwerking om te komen tot een 
samenhangende en gedifferentieerde 
strategie ten behoeve van de ontwikkelde, 
de zich ontwikkelende en de opkomende 
economieën;

Or. fr
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