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Amendement 1
Jim Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat verschillende sectoren 
van invloed kunnen zijn op energie-
efficiëntie; beklemtoont dat alleen wanneer 
het communautaire en het nationale beleid 
breed worden opgezet en worden 
gecoördineerd (zoals op het gebied van 
cohesie, landbouw, vervoer, milieu, 
enzovoort) een visionaire 
langetermijnstrategie kan worden uitgezet
die voor samenhang tussen de projecten 
zorgt en de beste resultaten oplevert;

1. benadrukt het aanzienlijke potentieel 
voor meer energie-efficiëntie in een groot 
aantal sectoren; beklemtoont dat alleen 
wanneer het lokale, regionale, nationale en 
communautaire beleid holistisch worden 
opgezet en worden gecoördineerd een 
visionaire langetermijnstrategie ten uitvoer
gelegd kan worden die voor samenhang 
tussen de projecten zorgt en de beste 
resultaten oplevert;

Or. en

Amendement 2
Emanuel Jardin Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat verschillende sectoren van 
invloed kunnen zijn op energie-efficiëntie; 
beklemtoont dat alleen wanneer het 
communautaire en het nationale beleid 
breed worden opgezet en worden 
gecoördineerd (zoals op het gebied van 
cohesie, landbouw, vervoer, milieu, 
enzovoort) een visionaire 
langetermijnstrategie kan worden uitgezet 
die voor samenhang tussen de projecten 
zorgt en de beste resultaten oplevert;

1. benadrukt dat verschillende sectoren van 
invloed kunnen zijn op energie-efficiëntie; 
beklemtoont dat alleen door middel van 
belangrijke technologische vernieuwingen 
en alleen wanneer het communautaire en 
het nationale beleid breed worden opgezet 
en worden gecoördineerd (zoals op het 
gebied van cohesie, landbouw, vervoer, 
milieu, enzovoort) een visionaire 
langetermijnstrategie kan worden uitgezet 
die voor samenhang tussen de projecten 
zorgt en de beste resultaten oplevert;

Or. pt



PE415.233v02-00 4/17 AM\754075NL.doc

NL

Amendement 3
Jim Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat energie-efficiëntie 
als Europese en mondiale prioriteit 
behandeld dient te worden, waarbij de 
toenemende wereldwijde vraag naar 
energie, de stijgende prijzen van aardolie 
en -gas en de gevolgen van de 
klimaatverandering in aanmerking 
genomen moeten worden;

Or. en

Amendement 4
Jim Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, 
zowel wat betreft de positieve bijdrage van 
energie-efficiëntiemaatregelen aan 
duurzame ontwikkeling als wat betreft de 
mogelijke langetermijnoplossingen voor 
geïsoleerde regio’s; verzoekt de 
Commissie om zoveel mogelijk rekening te 
houden met deze gebieden, met name 
bergachtige regio’s en de ultraperifere 
regio’s, en met spoed concrete 
maatregelen voor te stellen die zijn 
afgestemd op de specifieke kenmerken en 
beperkingen van deze regio’s om zo tot 
een grotere energie-efficiëntie te komen; 

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, wat 
betreft de positieve bijdrage van energie-
efficiëntiemaatregelen aan duurzame 
ontwikkeling, het belang van een goed 
opgezette ruimtelijke strategie en het 
creëren van langetermijnoplossingen voor 
alle regio’s;
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Or. en

Amendement 5
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, 
zowel wat betreft de positieve bijdrage van 
energie-efficiëntiemaatregelen aan 
duurzame ontwikkeling als wat betreft de 
mogelijke langetermijnoplossingen voor 
geïsoleerde regio's; verzoekt de Commissie 
om zoveel mogelijk rekening te houden 
met deze gebieden, met name bergachtige 
regio's en de ultraperifere regio's, en met 
spoed concrete maatregelen voor te stellen 
die zijn afgestemd op de specifieke 
kenmerken en beperkingen van deze 
regio's om zo tot een grotere energie-
efficiëntie te komen;

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, 
zowel wat betreft de positieve bijdrage van 
energie-efficiëntiemaatregelen aan 
duurzame ontwikkeling als wat betreft de 
mogelijke langetermijnoplossingen voor
geïsoleerde regio's; 

Or. cs

Amendement 6
Rolf Berend

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, 
zowel wat betreft de positieve bijdrage van 
energie-efficiëntiemaatregelen aan 
duurzame ontwikkeling als wat betreft de 
mogelijke langetermijnoplossingen voor 
geïsoleerde regio’s; verzoekt de 

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, 
zowel wat betreft de positieve bijdrage van 
energie-efficiëntiemaatregelen aan 
duurzame ontwikkeling als wat betreft de 
mogelijke langetermijnoplossingen voor 
geïsoleerde regio’s; verzoekt de 
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Commissie om zoveel mogelijk rekening te 
houden met deze gebieden, met name 
bergachtige regio’s en de ultraperifere 
regio’s, en met spoed concrete maatregelen 
voor te stellen die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken en beperkingen van 
deze regio’s om zo tot een grotere energie-
efficiëntie te komen;

Commissie om samen met de lidstaten
zoveel mogelijk rekening te houden met 
deze gebieden, en met spoed concrete 
maatregelen voor te stellen die zijn 
afgestemd op de specifieke kenmerken en 
beperkingen van deze regio’s om zo tot een 
grotere energie-efficiëntie te komen;

Or. de

Amendement 7
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, 
zowel wat betreft de positieve bijdrage van 
energie-efficiëntiemaatregelen aan 
duurzame ontwikkeling als wat betreft de 
mogelijke langetermijnoplossingen voor 
geïsoleerde regio’s; verzoekt de 
Commissie om zoveel mogelijk rekening te 
houden met deze gebieden, met name 
bergachtige regio’s en de ultraperifere 
regio’s, en met spoed concrete maatregelen 
voor te stellen die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken en beperkingen van 
deze regio’s om zo tot een grotere energie-
efficiëntie te komen;

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, 
zowel wat betreft de positieve bijdrage van 
energie-efficiëntiemaatregelen aan 
duurzame ontwikkeling als wat betreft de 
mogelijke langetermijnoplossingen voor 
geïsoleerde regio’s; verzoekt de 
Commissie om zoveel mogelijk rekening te 
houden met deze gebieden, met name 
bergachtige regio’s en de ultraperifere 
regio’s, en met spoed meer concrete 
maatregelen voor te stellen die zijn 
afgestemd op de specifieke kenmerken en 
beperkingen van deze regio’s, in overleg 
met de lidstaten en in het kader van de 
nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie, om zo tot een grotere energie-
efficiëntie te komen;

Or. pt
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Amendement 8
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, 
zowel wat betreft de positieve bijdrage van 
energie-efficiëntiemaatregelen aan 
duurzame ontwikkeling als wat betreft de 
mogelijke langetermijnoplossingen voor 
geïsoleerde regio’s; verzoekt de 
Commissie om zoveel mogelijk rekening te 
houden met deze gebieden, met name 
bergachtige regio’s en de ultraperifere 
regio’s, en met spoed concrete maatregelen 
voor te stellen die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken en beperkingen van 
deze regio’s om zo tot een grotere energie-
efficiëntie te komen; 

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, 
zowel wat betreft de positieve bijdrage van 
energie-efficiëntiemaatregelen aan 
duurzame ontwikkeling als wat betreft de 
mogelijke langetermijnoplossingen voor 
geïsoleerde regio’s; verzoekt de 
Commissie om zoveel mogelijk rekening te 
houden met deze gebieden, met name 
bergachtige regio’s, de ultraperifere regio’s 
en de regio’s van de nieuwe lidstaten, en 
met spoed concrete maatregelen voor te 
stellen die zijn afgestemd op de specifieke 
kenmerken en beperkingen van deze 
regio’s om zo tot een grotere energie-
efficiëntie te komen;

Or. en

Amendement 9
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, 
zowel wat betreft de positieve bijdrage van 
energie-efficiëntiemaatregelen aan 
duurzame ontwikkeling als wat betreft de 
mogelijke langetermijnoplossingen voor 
geïsoleerde regio’s; verzoekt de 
Commissie om zoveel mogelijk rekening te 
houden met deze gebieden, met name 

2. benadrukt de relatie tussen energie en 
territoriale cohesie, zoals aangegeven in 
het groenboek over territoriale cohesie, 
zowel wat betreft de positieve bijdrage van 
energie-efficiëntiemaatregelen aan 
duurzame ontwikkeling en 
energiezekerheid als wat betreft de 
mogelijke langetermijnoplossingen voor 
geïsoleerde regio’s; verzoekt de 
Commissie om zoveel mogelijk rekening te 
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bergachtige regio’s en de ultraperifere 
regio’s, en met spoed concrete maatregelen 
voor te stellen die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken en beperkingen van 
deze regio’s om zo tot een grotere energie-
efficiëntie te komen;

houden met deze gebieden, met name 
bergachtige regio’s en de ultraperifere 
regio’s, en met spoed concrete maatregelen 
voor te stellen die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken en beperkingen van 
deze regio’s om zo tot een grotere energie-
efficiëntie te komen;

Or. en

Amendement 10
Jim Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er in de meeste lidstaten 
nog steeds onvoldoende middelen worden 
uitgetrokken voor energiegerelateerde 
projecten; moedigt de lidstaten en de 
regio’s aan voor dit doel meer gebruik te 
maken van de structuurfondsen en 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen op het gebied van 
energiegerelateerde prioriteiten te 
organiseren; 

3. betreurt dat er in de meeste lidstaten nog 
steeds onvoldoende middelen worden 
uitgetrokken voor energiegerelateerde 
projecten en dat deze onvoldoende 
rekening houden met regionale 
verschillen; moedigt gezien het feit dat het 
cohesiebeleid een kader biedt voor het 
financieren van energie-
efficiëntiegerelateerde projecten, het 
gebruik van hernieuwbare energie en ook 
voor de energie-infrastructuur; de 
lidstaten aan hun focus te richten op de 
tenuitvoerlegging van hun operationele 
programma’s van innoverende 
maatregelen teneinde kosteneffectieve 
energie-efficiënte oplossingen te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 11
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er in de meeste lidstaten 
nog steeds onvoldoende middelen worden 
uitgetrokken voor energiegerelateerde 
projecten; moedigt de lidstaten en de 
regio’s aan voor dit doel meer gebruik te 
maken van de structuurfondsen en 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen op het gebied van 
energiegerelateerde prioriteiten te 
organiseren;

3. merkt op dat er in de meeste lidstaten 
nog steeds onvoldoende middelen worden 
uitgetrokken voor energiegerelateerde 
projecten, met name op het gebied van 
energie-efficiëntie; verzoekt de lidstaten en 
de regio’s voor dit doel meer gebruik te 
maken van de structuurfondsen en 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen op het gebied van 
energiegerelateerde prioriteiten te 
organiseren;

Or. en

Amendement 12
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er in de meeste lidstaten 
nog steeds onvoldoende middelen worden 
uitgetrokken voor energiegerelateerde 
projecten; moedigt de lidstaten en de 
regio’s aan voor dit doel meer gebruik te 
maken van de structuurfondsen en 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen op het gebied van 
energiegerelateerde prioriteiten te 
organiseren;

3. merkt op dat er in de meeste lidstaten 
nog steeds onvoldoende middelen worden 
uitgetrokken voor energiegerelateerde 
projecten; moedigt de lidstaten en de 
regio’s aan voor dit doel meer gebruik te 
maken van de structuurfondsen en 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen op het gebied van 
energiegerelateerde prioriteiten te 
organiseren; beklemtoont dat de 
particuliere sector, ondersteund door 
nationale maatregelen, een grotere rol 
moet gaan spelen in het investeren in en 
ontwikkelen van nieuwe duurzame 
energietechnologieën, en tegelijkertijd 
innoverende actie moet ondernemen 
gericht op het bewerkstelligen van een op 
meer energie-efficiëntie gerichte 
denktrant; gelooft dat dit alleen maar een 
win-winsituatie kan opleveren voor zowel 
de openbare als particuliere sector;
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Or. en

Amendement 13
Jim Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie te gaan 
samenwerken met de relevante actoren 
teneinde er voor te zorgen dat er 
voldoende aandacht wordt besteed aan de 
specifieke kenmerken en uitdagingen van 
alle regio’s, inclusief de eilanden, de 
bergachtige en ultraperifere regio’s, en 
tegelijkertijd met maatregelen komt die 
zorgen voor meer energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 14
Jim Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. moedigt de lidstaten aan, indien 
mogelijk, intensief gebruik te maken van 
alternatieve, hernieuwbare 
energiebronnen zoals wind, biomassa, 
biobrandstoffen en ook golf- en getijde-
energie; 

Or. en
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Amendement 15
Jim Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de lidstaten 
langetermijn-bewustmakingscampagnes 
op het gebied van energie-efficiëntie te 
ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op 
energie-efficiëntie in zowel openbare als 
particuliere gebouwen en op het 
overtuigen van de bevolking dat energie-
efficiëntie financieel lonend kan zijn; 
moedigt de lidstaten tevens aan 
mechanismen te ontwikkelen om 
investeringen te stimuleren in energie-
efficiëntieprojecten en 
energieservicebedrijven;

Or. en

Amendement 16
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. moedigt de lidstaten en de regio’s met 
name aan om de middelen uit de 
structuurfondsen te gebruiken voor het 
opzetten van thematische netwerken op 
hun grondgebied in het kader van de 
gecoördineerde actie waarin het 
werkprogramma voor intelligente energie 
voor Europa 2008 voorziet, teneinde te 
worden geïnformeerd over wat er in andere 
EU-regio’s wordt gedaan op het gebied van 
efficiënt energiegebruik en om kennis en 
ervaring op dit terrein uit te wisselen;

4. moedigt de lidstaten en de regio’s met 
name aan om de middelen uit de
structuurfondsen en cohesiefondsen te 
gebruiken voor het opzetten van 
thematische netwerken op hun grondgebied 
in het kader van de gecoördineerde actie 
waarin het werkprogramma voor 
intelligente energie voor Europa 2008 
voorziet, teneinde te worden geïnformeerd 
over wat er in andere EU-regio’s met 
succes wordt gedaan op het gebied van 
efficiënt energiegebruik en om kennis en 
ervaring op dit terrein uit te wisselen; 
verzoekt de Commissie in het kader van 
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het Europees regionaal beleid het 
opstellen van nationale en regionale 
programma’s aan te moedigen die tot doel 
hebben investeringen in de verbetering 
van energie-efficiëntie op alle gebieden, 
ook in de sector meergezins- en sociale 
woningen, te bevorderen;

Or. en

Amendement 17
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten en de regio’s 
meer gebruik te maken van de 
structuurfondsen ten behoeve van 
innovatie en onderzoek op het gebied van 
energie-efficiëntie teneinde groene 
technologieën en een duurzame 
economische ontwikkeling op lokaal 
niveau te bevorderen;

Or. en

Amendement 18
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie voor de 
volgende programmeringsperiode van de 
structuurfondsen prioriteitscriteria te 
ontwikkelen teneinde doelstellingen vast te 
stellen inzake energie-efficiëntie of
concrete maatregelen en technologieën te
introduceren voor energiebesparing, ook 
door gebruik te maken van 

5. verzoekt de Commissie voor de 
volgende programmeringsperiode van de 
structuurfondsen om ondersteuning van
doelstellingen inzake energie-efficiëntie en 
ondersteuning van maatregelen en 
technologieën voor energiebesparing en 
om een effectief gebruik daarvan te 
bevorderen, ook door ondersteuning van 
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partnerschappen, bij projecten als het 
renoveren van gebouwen, het moderniseren 
van installaties voor stadverwarming en het 
produceren van warmte en elektriciteit;

partnerschappen, bij projecten als het 
renoveren van gebouwen, het moderniseren 
van straatverlichting, ecologisch vervoer,
het moderniseren van installaties voor 
stadsverwarming en het produceren van 
warmte en elektriciteit; 

Or. cs

Amendement 19
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie voor de 
volgende programmeringsperiode van de 
structuurfondsen prioriteitscriteria te 
ontwikkelen teneinde doelstellingen vast te 
stellen inzake energie-efficiëntie of
concrete maatregelen en technologieën te 
introduceren voor energiebesparing, ook 
door gebruik te maken van 
partnerschappen, bij projecten als het 
renoveren van gebouwen, het moderniseren 
van installaties voor stadsverwarming en 
het produceren van warmte en elektriciteit;

5. verzoekt de Commissie voor de 
volgende programmeringsperiode van de 
structuurfondsen prioriteitscriteria te
ontwikkelen teneinde doelstellingen vast te 
stellen inzake energie-efficiëntie die 
gepaard gaan met steun voor de 
tenuitvoerlegging van concrete 
maatregelen en toepassing van
technologieën voor energiebesparing, ook 
door gebruik te maken van 
partnerschappen, bij projecten als het 
renoveren van gebouwen, het moderniseren 
van installaties voor stadsverwarming en 
het produceren van warmte en elektriciteit;

Or. en

Amendement 20
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie voor de 
volgende programmeringsperiode van de 
structuurfondsen prioriteitscriteria te

5. verzoekt de Commissie voor de 
volgende programmeringsperiode van de 
structuurfondsen de prioriteitscriteria te 
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ontwikkelen teneinde doelstellingen vast te 
stellen inzake energie-efficiëntie of 
concrete maatregelen en technologieën te 
introduceren voor energiebesparing, ook 
door gebruik te maken van 
partnerschappen, bij projecten als het 
renoveren van gebouwen, het moderniseren 
van installaties voor stadsverwarming en 
het produceren van warmte en elektriciteit;

versterken teneinde doelstellingen vast te 
stellen inzake energie-efficiëntie of 
concrete maatregelen en technologieën te 
introduceren voor energiebesparing, ook 
door gebruik te maken van 
partnerschappen, bij projecten als het 
renoveren van gebouwen, het moderniseren 
van installaties voor stadsverwarming en 
het produceren van warmte en elektriciteit;

Or. pt

Amendement 21
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de strategische rol van de 
overheid in de EU, met name op regionaal 
en lokaal niveau, bij het verzekeren van de 
nodige institutionele steun voor initiatieven 
op het gebied van energie-efficiëntie; 
beveelt aan om onderling op elkaar 
aansluitende informatiecampagnes te
lanceren, bijvoorbeeld door middel van 
gemakkelijk te begrijpen energie-
efficiëntie-etiketten, en energiegerelateerde 
proefprojecten en training op het 
grondgebied van die regionale en lokale 
overheid - dit met het doel om het 
bewustzijn van de burgers te verhogen en 
gedrag te veranderen;

6. benadrukt de strategische rol van de 
overheid in de EU, met name op regionaal 
en lokaal niveau, bij de versterkte
uitvoering van de nodige institutionele 
steun voor initiatieven op het gebied van 
energie-efficiëntie, zoals beschreven in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten1; beveelt 
aan om onderling op elkaar aansluitende 
informatiecampagnes te versterken,
bijvoorbeeld door middel van gemakkelijk 
te begrijpen energie-efficiëntie-etiketten, 
en energiegerelateerde proefprojecten en 
training op het grondgebied van die 
regionale en lokale overheid - dit met het 
doel om het bewustzijn van de burgers te 
verhogen en gedrag te veranderen;

Or. pt

                                               
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 64.
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Amendement 22
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de strategische rol van de 
overheid in de EU, met name op regionaal 
en lokaal niveau, bij het verzekeren van de 
nodige institutionele steun voor initiatieven 
op het gebied van energie-efficiëntie; 
beveelt aan om onderling op elkaar 
aansluitende informatiecampagnes te 
lanceren, bijvoorbeeld door middel van 
gemakkelijk te begrijpen energie-
efficiëntie-etiketten, en energiegerelateerde 
proefprojecten en training op het 
grondgebied van die regionale en lokale 
overheid - dit met het doel om het 
bewustzijn van de burgers te verhogen en 
gedrag te veranderen;

6. benadrukt de strategische rol van de 
overheid in de EU, met name op regionaal 
en lokaal niveau, bij het verzekeren van de 
nodige institutionele steun voor initiatieven 
op het gebied van energie-efficiëntie; 
beveelt aan om onderling op elkaar 
aansluitende informatie- en 
voorlichtingscampagnes te lanceren, 
bijvoorbeeld door middel van gemakkelijk 
te begrijpen energie-efficiëntie-etiketten, 
en energiegerelateerde proefprojecten en 
training op het grondgebied van die 
regionale en lokale overheid - dit met het 
doel om het bewustzijn van de burgers te 
verhogen en gedrag te veranderen;

Or. en

Amendement 23
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de belangrijke rol van de 
vervoersector in het verminderen van het 
energieverbruik en het bevorderen van de 
energie-efficiëntie; beklemtoont dat de 
lidstaten en hun regio’s maatregelen 
moeten nemen ter vermijding, 
vermindering en beperking van het 
vervoer over de weg en door de lucht en 
verder een aanzienlijk deel van hun 
vervoer moeten verschuiven naar 
duurzamere vervoersmodi (modal shift) 
terwijl tegelijkertijd de prestaties van alle 
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vervoersmodi worden verbeterd;

Or. en

Amendement 24
Rolf Berend

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de overheid op alle 
niveaus zelf als eerste het goede voorbeeld 
dient te geven door energie-efficiënte 
apparatuur in hun gebouwen te gebruiken, 
duurzaamheidscriteria in hun procedures 
voor het plaatsen van opdrachten op te 
nemen en energiebesparingsmaatregelen in 
hun dagelijkse activiteiten te bevorderen.

7. is van mening dat de overheid op alle 
niveaus, overeenkomstig haar financiële 
mogelijkheden, zelf als eerste het goede 
voorbeeld dient te geven door energie-
efficiënte apparatuur in hun gebouwen te 
gebruiken, duurzaamheidscriteria in hun 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten op te nemen en 
energiebesparingsmaatregelen in hun 
dagelijkse activiteiten te bevorderen.

Or. de

Amendement 25
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de overheid op alle 
niveaus zelf als eerste het goede voorbeeld 
dient te geven door energie-efficiënte 
apparatuur in hun gebouwen en op hun 
terreinen te gebruiken, 
duurzaamheidscriteria in hun procedures 
voor het plaatsen van opdrachten op te 
nemen en energiebesparingsmaatregelen in 
hun dagelijkse activiteiten te bevorderen.

7. is van mening dat de overheid op alle 
niveaus zelf als eerste het goede voorbeeld 
dient te geven door energie-efficiënte 
apparatuur in hun gebouwen en op hun 
terreinen te gebruiken, groene 
overheidsopdrachten in hun procedures te 
implementeren en 
energiebesparingsmaatregelen in hun 
dagelijkse activiteiten te bevorderen.

Or. en
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