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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de EU, na het succesvolle COP21-akkoord van Parijs, meer dan ooit 

verplicht is om haar klimaatdoelstellingen te halen en dat energie-efficiëntie een van de 

meest kostenefficiënte manieren is om de CO2-uitstoot te verminderen; 

B. overwegende dat de EU in 2014 358 miljard EUR heeft uitgegeven aan energie-invoer, 

d.w.z. bijna 1 miljard EUR per dag1, hetgeen meer is dan het totale tekort van Griekenland 

(317 miljard EUR)2 en bijna evenveel als de totale omzet van de Duitse 

automobielindustrie (367,9 miljard EUR)3 in 2014; 

1. onderstreept dat een verbetering van de energie-efficiëntie van cruciaal belang is voor het 

halen van onze klimaatdoelstellingen, uitgaande van de doelstellingen die zijn 

onderschreven in het COP21-akkoord van Parijs, en voor het verminderen van onze 

afhankelijkheid van ingevoerde energie; 

2. onderstreept dat dit essentieel is om zo spoedig mogelijk te kunnen beginnen met de 

overgang naar een duurzamer energiesysteem dat op hernieuwbare energiebronnen berust 

en niet meer op fossiele brandstoffen; 

3. wijst erop dat dit ook van het grootste belang is voor het creëren van banen en duurzame 

groei – met name in kmo's en de industrie –, voor het verhogen van de productiviteit en 

voor het verbeteren van comfort en gezondheid; 

4. spreekt zijn bezorgdheid uit over de beoordeling van de Commissie, zoals uiteengezet in 

haar mededeling van 23 juli 2014 aan het Europees Parlement en de Raad, dat als het 

huidige tempo wordt aangehouden de EU tegen 2020 haar streefcijfer van 20 % 

energiebesparing niet zal halen en dat het feitelijke cijfer 1 tot 2 % lager zal liggen; 

verzoekt de Commissie om de lidstaten aan te moedigen meer inspanningen te leveren en 

maatregelen te treffen om te verzekeren dat dit Europese streefcijfer wordt gehaald; 

5. uit zijn bezorgdheid voor alle sectoren die in het verslag van de Commissie aan bod 

komen, waaruit waarden blijken die nog ver van het streefcijfer voor de energie-efficiëntie 

in 2020 liggen; vraagt daarom de Commissie en de lidstaten om krachtdadig op te treden 

in de sectoren bouw, vervoer, diensten en productie van energie, om een grotere welvaart 

en groene banen in de EU te waarborgen; stelt dat die maatregelen moeten samengaan met 

de overgang naar een circulaire economie; 

                                                 
1 Bron: Europese Commissie 
2 Eurostat (2015): Gegevens over tekort- en schuldensituatie in 2014 - eerste mededeling. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-

1a168866e3ba 
3 Statistica (2016): Omzet automobielindustrie in Duitsland 2005-2014 (in miljarden euro). 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/ 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/
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6. vindt dat de overeenkomst van Parijs (COP21) gepaard moet gaan met nationale 

uitstootplannen met duidelijke en controleerbare verplichtingen op het gebied van uitstoot 

en energie, die ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde niet meer dan 2 graden 

bedraagt; 

7. merkt op dat in de EU gebouwen goed zijn voor 40 % van het energie-eindgebruik en 

voor 36 % van de CO2-uitstoot, terwijl 50 % van het energie-eindverbruik opgaat aan 

verwarming en koeling; is daarom van mening dat een betere energie-efficiëntie van 

gebouwen van het allergrootste belang is voor een lagere CO2-uitstoot en een grotere 

energiezekerheid, maar ook om energiearmoede een halt toe te roepen en de gezondheid te 

verbeteren; 

8. roept de lidstaten op om investeringen in de bouwsector te stimuleren, ook door meer 

prikkels te bieden om het slecht geïsoleerde gebouwenbestand in de EU grondig te 

renoveren; 

9. stelt voor de formulering van artikel 4 van de richtlijn energie-efficiëntie te wijzigen en te 

verwijzen naar "langetermijnstrategieën voor het renoveren van het nationale 

gebouwenbestand en het inzetten op investeringen"; 

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten om voorrang te geven aan artikel 4 van de richtlijn 

wat de voorbereiding van de tweede versie van de strategieën betreft, die in 2017 moet 

worden voorgelegd, op een goede betrokkenheid van de belanghebbenden moet berusten 

en verplichte modellen moet volgen met tussentijdse streefcijfers en uitvoeringsplannen 

voor een vijfjarige termijn, met het oog op een bijna-energieneutraal gebouwenbestand op 

EU-niveau tegen 2050, aangezien dit nodig zal zijn om de doelstellingen van het COP21-

akkoord te halen; 

11. roept op tot de uitbreiding van artikel 5 van de richtlijn naar alle overheidsniveaus; is in 

dit verband van mening dat de lidstaten moeten worden verplicht tot het instellen van een 

nationaal lastenverdelingsmechanisme om het streefcijfer van 3 % te halen, en dat het 

mogelijk moet blijven voor andere maatregelen te kiezen als alternatief voor de in de 

leden 1 en 2 beschreven benadering; 

12. merkt op dat in de woningsector de minste vooruitgang is geboekt en roept bijgevolg de 

lidstaten op om gebruik te maken van energiedienstverleners en 

energieprestatiecontracten, om belastingregelingen en leningsprogramma's in te voeren 

teneinde het lage aantal gerenoveerde gebouwen in Europa te doen toenemen, en om 

energie-efficiëntiemaatregelen, zoals de toepassing van energie-efficiënte verwarming en 

koeling, te belonen; 

13. is van mening dat maatregelen voor de energie-efficiënte renovatie van bestaande 

gebouwen eerst en vooral op de meest energiearmen moeten zijn gericht; verzoekt de 

Commissie om, in het kader van de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie, een 

streefcijfer voor te stellen voor een betere energie-efficiëntie van woningen, samen met 

toekomstige minimumnormen voor de energie-efficiëntie van huurwoningen; 

14. benadrukt dat gezamenlijke inspanningen van de EU zullen bijdragen tot de 

totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt voor energiebesparende goederen en 

diensten, waardoor de kosten voor alle consumenten zullen dalen en energiediensten 
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betaalbaarder zullen worden, met name voor kwetsbare groepen, de randvoorwaarden 

voor de industrie gelijk worden getrokken, het concurrentievermogen van de industrie zal 

worden versterkt en nieuwe kansen worden gecreëerd; 

15. wijst erop dat de energie-intensieve industrieën ook moeten bijdragen, en dat een gelijk 

speelveld binnen de EU hiervoor van groot belang is; 

16. benadrukt het feit dat meer dan de helft van de investeringen die nodig zijn om het 

energiesysteem van de EU tegen 2050 koolstofarm te maken, in energie-efficiëntie moet 

worden gestoken; benadrukt dat deze benadering ervoor zal zorgen dat de 

elektriciteitsproductie op basis van fossiele brandstoffen het geschikte niveau heeft om 

aan de toekomstige vraag te voldoen, en dat gestrande activa worden vermeden; roept op 

om energie-efficiëntie te beschouwen als een investeringsprioriteit op het gebied van 

infrastructuur en de toepassing ervan op te nemen in de ruimere infrastructuurplannings- 

en -financieringsprocessen op EU- en nationaal niveau; 

17. benadrukt dat de richtlijn energie-efficiëntie tal van positieve ontwikkelingen in de 

lidstaten teweeg heeft gebracht, maar dat een zwakke implementatie er debet aan is dat de 

mogelijkheden niet ten volle worden benut; is ingenomen met de toegenomen technische 

ondersteuning van de Commissie om een correcte en snelle tenuitvoerlegging te 

verzekeren; 

18. benadrukt evenwel dat de Commissie de lidstaten sterker moet begeleiden met het oog op 

een doeltreffender tenuitvoerlegging van de richtlijn en de rapportage over de 

vooruitgang; 

19. verzoekt de Commissie snel te reageren met gemotiveerde verzoeken tot aanpassing van 

de nationale plannen aan de doelstellingen van de richtlijn, en alle wettelijke middelen in 

te zetten om ervoor te zorgen dat de lidstaten actuele en nauwkeurige informatie 

verstrekken; 

20. verzoekt de Commissie om de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten te 

bevorderen zodat de doelstellingen sneller worden behaald en innovatieve producten en 

diensten sneller worden verspreid, alsook om grensoverschrijdende convergentie op het 

gebied van energie-efficiëntie te bevorderen; 

21. merkt op dat de lidstaten die nog een lange weg moeten afleggen om de doelstelling van 

20 % tegen 2020 te bereiken, door de Commissie moeten worden begeleid om 

onmiddellijk een nationaal beleid en specifieke maatregelen gericht op een efficiënte 

omgang met energie en hulpbronnen uit te werken; spoort daarom de lidstaten aan om een 

stabiel stelsel van stimulansen te hanteren en in stand te houden dat een zekere stroom van 

investeringen en financieringen mogelijk maakt, met bijzondere aandacht voor de energie-

efficiëntie in de bouw; 

22. wijst erop dat het grootste manco van de bestaande richtlijn erin bestaat dat de meeste 

maatregelen in 2020 aflopen tenzij de richtlijn adequaat wordt geamendeerd, hetgeen o.a. 

inhoudt dat de belangrijkste bepalingen, in het bijzonder artikel 7, niet alleen tot 2030, 

maar nog verder moeten worden verlengd en dat de huidige richtlijn in deze context moet 

worden beoordeeld, met doelstellingen die moeten worden gedefinieerd in functie van de 

ontwikkelingen (behaalde resultaten, technologische en marktevoluties, enz.); verwacht 
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dat dit maatregelen voor de lange termijn zal bevorderen; wijst tevens op de noodzaak van 

het invoeren van een tussentijdse evaluatie om te garanderen dat de doelstellingen in 2030 

worden gehaald; 

23. betreurt het zeer onambitieuze streefcijfer voor 2030 dat de Europese Raad in 2014 heeft 

goedgekeurd, namelijk een verbetering van de energie-efficiëntie met minstens 27 %, 

terwijl het Europees Parlement een bindend streefcijfer van 40 %, dat door middel van 

individuele nationale doelstellingen moet worden verwezenlijkt, heeft goedgekeurd; merkt 

op dat voor het streefcijfer van 27 % een uiterst onrealistisch hoog kortingspercentage in 

een eerdere effectbeoordeling als voornaamste rechtvaardiging dient; herinnert eraan dat 

het kortingspercentage van 17,5 % hoger is dan het kortingspercentage voor investeringen 

in de energiesector in Irak (15 %); verzoekt de Commissie om, in overeenstemming met 

haar eigen richtsnoeren voor betere regelgeving1, over te gaan op alomvattende kosten-

batenanalyses en een socialekortingspercentage; 

24. vraagt de Commissie en de lidstaten de energie-efficiëntiedoelstelling van 27 % voor 2030 

in het licht van de klimaatovereenkomst van Parijs te herzien en verzoekt de Commissie 

om een streefcijfer voor 2030 voor te stellen dat de potentiële kosteneffectieve energie-

efficiëntie weerspiegelt en dat kan worden verwezenlijkt als marktfalen of 

onvolkomenheden van de markt worden verholpen, waarbij moet worden beseft welke 

maatschappelijke waarde het heeft wanneer energiebesparingen als een energiebron op 

zich worden behandeld; 

25. herinnert eraan dat het Parlement in zijn resolutie van 5 februari 2014 en nogmaals in zijn 

resoluties van 26 november 2014 en 14 oktober 2015 heeft gevraagd om drie bindende 

energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030, in het bijzonder de energie-

efficiëntiedoelstelling van 40 %; vraagt de Commissie en de lidstaten de energie-

efficiëntiedoelstelling van 27 % voor 2030 te herzien en een bindende 

efficiëntiedoelstelling van 40 % vast te stellen en daarnaast ook voor 2050 doelstellingen 

voor de energie-efficiëntie vast te stellen overeenkomstig de ambitieuze verplichtingen die 

zijn aangegaan in de akkoorden van Parijs om de globale temperatuurstijging onder 1,5 °C 

te houden; benadrukt dat de energie-efficiëntiedoelstelling van de EU voor de periode na 

2020 bindend moet zijn en moet worden verwezenlijkt door middel van individuele 

nationale doelstellingen; dringt er bij de Commissie op aan verschillende energie-

efficiëntiescenario's voor 2030 te beoordelen, waaronder de doelstelling van 40 %; 

26. onderstreept dat de EU, om de doelstellingen inzake energie-efficiëntie tegen 2030 te 

halen, een ruimere keuze aan instrumenten en gegevens zou moeten vergemakkelijken, 

bijvoorbeeld energiediagnoses en energiebeheersystemen, prestatiestatistieken en 

-indicatoren, een kadaster met geografische referenties, aangevuld met informatie over het 

energieverbruik van de gebouwen, energieprestatiecontracten, geavanceerde 

financieringsinstrumenten en initiatieven voor de kwalificatie van beroepsbeoefenaars; 

                                                 
1 Richtsnoeren voor betere regelgeving SWD(2015)0111, instrument nr. 54: "Het socialekortingspercentage is 

het percentage dat in effectbeoordelingen het meest wordt gebruikt, aangezien deze de kosten en baten in de 

regel vanuit de optiek van de hele samenleving bekijken (in plaats van vanuit de optiek van een specifieke groep 

belanghebbenden). De aanbevolen sociale korting bedraagt 4 %. In het algemeen is het niet passend alternatieve 

socialekortingspercentages te gebruiken, aangezien het stelselmatig gebruiken van de korting van 4 % in 

effectbeoordelingen en evaluaties voor coherentie en vergelijkbaarheid zorgt." 
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27. onderstreept dat een hoog kortingspercentage voortvloeit uit de onrealistische 

veronderstelling dat rendabele investeringen in energie-efficiëntie zullen uitblijven omdat 

er een aantal obstakels zijn, terwijl deze obstakels ten eerste door de Commissie worden 

overschat en het juist de plicht van politici is om de obstakels die dergelijke, op de lange 

termijn rendabele investeringen belemmeren uit de weg te ruimen; 

28. merkt voorts op dat het huidige hoge kortingspercentage is gebaseerd op de 

veronderstelling dat energie-efficiëntie alleen kan worden bereikt via individuele acties en 

dat dus over het hoofd wordt gezien dat overheidsinstanties een sleutelrol spelen bij het 

stimuleren van verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie, in het bijzonder van 

gebouwen; 

29. erkent dat de vraagrespons voornamelijk wordt ondermijnd door het tekort aan 

prijssignalen; verzoekt de lidstaten om dit obstakel weg te nemen en om slimme meters en 

transparante facturering te bevorderen als een manier om consumenten bewuster te doen 

omgaan met energieverbruik en investeringen in energie-efficiëntie; 

30. brengt de conclusie van de kaderstrategie voor de energie-unie in herinnering, namelijk 

dat energie-efficiëntie een energiebron op zich is; is van mening dat een hoog 

kortingspercentage daarom de eigen energievoorziening en de energieonafhankelijkheid 

van de EU ondermijnt; 

31. juicht nieuwe innovatieve en slimme oplossingen toe om de vraag naar en het aanbod van 

energie in evenwicht te brengen, om hernieuwbare energie beter te gebruiken en om het 

energieverbruik tijdens de piekuren te beperken; roept op om met name kmo's financieel 

te steunen bij hun onderzoek naar en ontwikkeling van deze nieuwe oplossingen; 

32. benadrukt het belang van Europese financiële instrumenten in de vorm van leningen, 

garanties en aandelenkapitaal als hefboom voor de particuliere financiering van energie-

efficiëntieprojecten; benadrukt echter dat projecten op sociaal gebied moeten worden 

gefinancierd via subsidies; 

33. is het met de Commissie eens dat lagere brandstofprijzen en het vooruitzicht op 

economische groei de verwezenlijking van de 20 %-doelstelling verder in gevaar kunnen 

brengen; verzoekt de Commissie en de lidstaten om de monitoring-, verificatie-, controle- 

en nalevingsregelingen te verbeteren, zodat het juiste ambitieniveau wordt gewaarborgd; 

34. benadrukt dat het belangrijk is dat de mazen in de bestaande richtlijn, met name artikel 7, 

worden gedicht, maar dat tegelijk moet worden gewaarborgd dat de lidstaten flexibel 

kunnen kiezen uit de maatregelen; onderstreept in dit verband de mogelijkheid om voor 

alternatieve maatregelen te kiezen, zonder het risico te creëren dat de jaarlijkse 

streefcijfers voor de energiebesparing niet worden gehaald; 

35. roept op om artikel 7 zodanig te herzien dat de energiebesparingsvereiste van 1,5 % per 

jaar objectief kan worden gekwantificeerd en worden verwezenlijkt; 

36. merkt met name op dat inleidende en vroegtijdige maatregelen op grond van artikel 7, lid 

2, niet meer relevant zijn en dat de flexibiliteit van 25 % afbreuk heeft gedaan aan de 

doeltreffendheid van de energiebesparingsvereiste van 1,5 % per jaar; dringt erop aan om 

de alternatieve maatregelen waarvan sprake is in artikel 7, lid 9, nauwkeurig te 
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omschrijven en ervoor te zorgen dat ze gemakkelijk kunnen worden gekwantificeerd; 

herinnert eraan dat via artikel 7 meer dan de helft van de in de richtlijn vastgestelde 

doelstelling van 20 % moet worden gerealiseerd; 

37. is verheugd over het feit dat energieaudits en energiebeheersystemen op grond van artikel 

8 het concurrentievermogen van EU-bedrijven versterken; roept op om de 

tenuitvoerlegging van kosteneffectieve energieauditaanbevelingen in het kader van 

gepland onderhoud verplicht te stellen en, indien nodig, te voorzien in aanvullende 

stimulansen; verzoekt de Commissie en de lidstaten om zorg te dragen voor een snelle 

omzetting en uitvoering van de voorschriften in artikel 8, alsook om het toepassingsgebied 

van dat artikel uit te breiden naar alle bedrijven met een hoog energieverbruik; 

38. benadrukt het belang van energieaudits als voorbereiding op energie-efficiëntieplannen 

die zijn gebaseerd op een vermindering van het energieverbruik, en als maatregel om 

energiearmoede aan te pakken; 

39. benadrukt dat de energie-efficiëntie in de overheidssector moet worden verbeterd en roept 

op om energiebesparingsinitiatieven beter te integreren in overheidsopdrachten; 

40. merkt op dat de energie-efficiëntievereisten voor overheidsopdrachten niet voor alle 

afnemers duidelijk zijn; verzoekt de Commissie om met duidelijkere richtsnoeren te 

komen, zodat artikel 6 van de richtlijn beter kan worden nageleefd en deze regels beter 

worden opgenomen in de algemene EU-regels inzake overheidsopdrachten; 

41. herinnert eraan dat energie-efficiëntie moet worden beschouwd als de meest duurzame 

maatregel om te voldoen aan onze plicht om ons energieverbruik te verminderen, en niet 

als excuus om meer te gaan verbruiken; 

42. onderstreept dat van de belangrijkste uitdagingen en barrières voor de tenuitvoerlegging 

van artikel 7 de geringe kennis en bekwaamheden van de betrokken partijen een 

belangrijke rol spelen, net als het geringe besef bij de eindverbruikers met betrekking tot 

de verplichte efficiëntieplannen of de alternatieve maatregelen en de beperkte periode 

(2014-2020) waarin de doelstellingen moeten worden bereikt; nodigt de EU daarom uit 

om meer te investeren in de bevordering van de uitvoering van informatie- en 

begeleidingscampagnes in de afzonderlijke lidstaten; 

43. onderstreept dat een grotere harmonisatie van de methodes voor de berekening van de 

additionaliteit (capaciteit om technologieën te stimuleren die beter presteren dan het 

gemiddelde op de markt) en de materialiteit (stimulering van maatregelen die niet 

noodzakelijkerwijs zouden zijn uitgevoerd) en de procedures voor meting en controle van 

de energiebesparingen zou kunnen bijdragen tot een betere tenuitvoerlegging van artikel 

7; 

44. stelt voor de titel van artikel 7 te veranderen in "Steunregelingen voor energiebesparing", 

zodat wordt benadrukt dat de lidstaten de consumenten, met inbegrip van kmo's, moeten 

helpen om energie te besparen en hun energiekosten te verminderen, en maatregelen 

moeten invoeren om dergelijke besparingen te kunnen verwezenlijken; 

45 uit zijn bezorgdheid over de toenemende vervuiling door bepaalde installaties voor 

woningverwarming op vaste biomassa, die grote hoeveelheden fijn stof, stikstofoxide, 
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koolmonoxide en dioxines produceren, stoffen die zeer slecht zijn voor de luchtkwaliteit 

en dus schadelijk voor de menselijke gezondheid; spoort daarom de lidstaten aan om 

efficiënte en milieuvriendelijke alternatieven toe te passen; 

46. benadrukt dat er dringend voor een meer alomvattende benadering moet worden gekozen 

om de energie-efficiëntie van het gehele vervoersysteem te verbeteren, en niet alleen te 

vertrouwen op de technologische ontwikkeling van voertuigen of aandrijfsystemen; dringt 

er daarom bij de Commissie en de lidstaten op aan om nieuwe, ambitieuze maatregelen in 

te voeren voor een verschuiving naar de meest energie-efficiënte vervoerswijzen, en om 

maximaal gebruik te maken van intelligente vervoersystemen (ITS), zodat zowel de 

voertuigen als de infrastructuur – ook in de sectoren logistiek, luchtvaart en zeevervoer – 

doeltreffender worden gemaakt en de beschikbare capaciteit beter wordt benut; 

47. herinnert eraan dat energie-efficiëntie tot stand kan worden gebracht door CO2-normen 

vast te stellen en gebruikers te informeren over het brandstofverbruik van hun voertuigen; 

verzoekt de Commissie om met voorstellen te komen om gebruikers te informeren over 

het brandstofverbruik van nieuwe vrachtwagens, bussen en touringcars en om hun CO2-

uitstoot te begrenzen; 

48. verzoekt de Commissie om lokale en regionale instellingen te betrekken bij de 

bevordering van energie-efficiëntie op regionaal, lokaal en microniveau; 

49. roept op tot het opstellen van plannen om subsidies voor fossiele brandstoffen af te 

bouwen en financiële middelen vrij te maken voor projecten inzake energie-efficiëntie die 

helpen de doelstellingen van de EU inzake het koolstofarm maken van de energiesector 

tegen 2050 te bereiken. 

50. stelt voor dat bij deze "Steunregelingen voor energiebesparing" voorrang wordt gegeven 

aan acties in de bouwsector, met name door de tenuitvoerlegging van de nationale 

langetermijnstrategieën waarvan sprake is in artikel 4 te bevorderen; 

51. beklemtoont de noodzaak van een ambitieuze, robuuste en transparante 

klimaatgovernance die garandeert dat de efficiëntiedoelstelling wordt gehaald; is van 

mening dat bij de herziening van de richtlijn desbetreffende voorschriften moeten worden 

ingevoerd; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de brede deelname van het 

Parlement aan de ontwikkeling van de klimaatgovernance te waarborgen en voorstellen 

via de gewone wetgevingsprocedure in te dienen; 

52. verzoekt de lidstaten om een bepaling op te nemen die inhoudt dat een aanzienlijk 

minimumpercentage van de maatregelen in het kader van verplichtingsregelingen voor 

energie-efficiëntie op verbruikers met een laag inkomen is gericht; 

53. dringt nogmaals aan op een uitgebreid investeringsprogramma voor energie-efficiëntie in 

Europa, waarbij het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en de 

structuurfondsen volledig moeten worden benut; merkt op dat energie-efficiëntieprojecten 

vaak kleinschalig zijn en moeten worden samengevoegd tot grotere portefeuilles; verzoekt 

met het oog hierop de Commissie, de Europese Investeringsbank en de lidstaten meer 

technische bijstand en steun bij de projectontwikkeling te bieden, om zo investeringen te 

faciliteren; 
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54. betreurt de geringe bijdrage van het vervoer aan de energiebesparing – slechts 3 % als we 

kijken naar de totale besparingen opgedeeld per sector – ondanks de stabilisatie van het 

personenvervoer en de daling van het goederenverkeer tussen 2005 en 2013 als gevolg 

van de economische crisis; roept de lidstaten op om het aantal maatregelen voor de 

vervoersector te verhogen; 

55. verzoekt de Commissie om de administratieve rompslomp voor kmo's en 

overheidsinstanties zoveel mogelijk te beperken; 

56. stelt voor de definitie van "kmo" in de richtlijn (artikel 2, punt 26) te herzien en enkel te 

verwijzen naar het aantal werknemers en de jaaromzet, zodat bedrijven die voor 25 % of 

meer onder zeggenschap van een overheidsinstantie staan, nog steeds kunnen worden 

beschouwd als een kmo. 
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