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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: 

1. verwelkomt de mededeling van de Commissie over een EU-strategie betreffende 

verwarming en koeling (COM(2016)0051) als een integraal onderdeel van de 

energiestrategie van de Unie; merkt op dat de verwarmings- en koelingssector van groot 

belang is om de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2020, 2030 en 2050 te 

halen en om de doelstelling van een grotere energievoorzieningszekerheid te 

verwezenlijken; 

2. wijst erop dat de beleidsinstrumenten en capaciteiten van de EU nog niet voldoende 

ontwikkeld zijn om de omvorming van de verwarmings- en koelingssector aan te sturen, 

het potentieel optimaal te benutten en oplossingen om de vraag terug te dringen en de 

economie koolstofarm te maken, op de nodige schaal en in het nodige tempo in te zetten; 

3. merkt op dat, volgens ramingen, de hoeveelheid warmte die bij industriële processen 

wordt geproduceerd en niet op een productieve manier wordt gebruikt maar in de 

atmosfeer of in water verloren gaat, voldoende is om te voorzien in de volledige 

verwarmingsbehoeften van de Unie in woningen en tertiaire gebouwen; 

4. merkt op dat maatregelen ter ontwikkeling van een alomvattende en geïntegreerde 

strategie voor verwarming en koeling binnen de energie-unie belangrijke mogelijkheden 

bieden voor zowel bedrijven als consumenten in de EU indien ze correct ten uitvoer 

worden gelegd, doordat ze de totale energiekosten voor de industrie verlagen, het 

concurrentievermogen stimuleren en kostenbesparingen voor consumenten opleveren; 

5. herinnert eraan dat verwarming en koeling het grootste deel van de energievraag in de EU 

uitmaken; benadrukt dat het belangrijk is om bij de overgang naar een koolstofarme en 

zekere energievoorziening voor de verwarmings- en koelingssector vast te houden aan het 

beginsel van technologieneutraliteit tussen de thans beschikbare hernieuwbare 

energiebronnen en door de markt en de overheid gestuurde stimulansen; 

6. benadrukt dat intelligente gebouwen en netten en meer energie-efficiëntie in de 

verwarmings- en koelingssector belangrijk zullen zijn om energie te besparen, 

onderstreept dat het aantrekken van publieke en particuliere financiering voor de energie-

efficiëntiemarkt moet worden bevorderd, en is ingenomen met de komende herziening van 

de richtlijn inzake de energieprestaties van gebouwen; 

7. herinnert eraan dat twee derde van de gebouwen in de EU is gebouwd toen er geen of 

slechts beperkte energie-efficiëntievoorschriften waren en dat bijna de helft van de 

gebouwen is uitgerust met afzonderlijke boilers die vóór 1992 zijn geïnstalleerd; merkt op 

dat particuliere en openbare gebouwen goed zijn voor 40 % van het energie-eindgebruik 

en 36 % van de CO2-uitstoot, en dat 85 % van het energieverbruik van gebouwen wordt 

gebruikt voor de verwarming van ruimten en water; benadrukt dat de energie-efficiëntie 

moet worden vergroot door het renoveren en opknappen van gebouwen en verwarmings- 

en koelingsinstallaties, zodat tegen 2020 een energiebesparing van ten minste 20 % wordt 
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verwezenlijkt, maar erkent dat de energie-efficiëntie van het gebouwenbestand in de 

lidstaten sterk varieert; 

8. is van mening dat er in de sector woningverwarming een groot onbenut potentieel 

aanwezig is om de energie-efficiëntie te verbeteren; verzoekt de lidstaten maatregelen vast 

te stellen ter verbetering van de energie-efficiëntie van verwarmingssystemen, aangezien 

dit een kostenefficiënte manier is om de CO2-emissies van woningen terug te dringen; 

9. herinnert eraan dat, ondanks enige vooruitgang in de verwarmings- en koelingssector, die 

geleidelijk overstapt op hernieuwbare energie, het aandeel van fossiele brandstoffen in de 

primaire energievoorziening nog steeds 75 % bedraagt; merkt op dat gebouwen – en de 

mensen die erin wonen – de grootste verbruikers van verwarming en koeling zijn; 

benadrukt dat het verlagen van de energierekeningen door middel van renovatie de 

grootste prioriteit is; vraagt dat in de resterende behoefte aan verwarming en koeling 

direct of indirect wordt voorzien met hernieuwbare energiebronnen; 

10. onderstreept dat een herstructureringsplan voor de bouwsector een belangrijke rol kan 

spelen bij het bevorderen van de groene economie en het potentieel aan groene lokale 

werkgelegenheid op het gebied van energiebesparing, energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie in de particuliere en openbare bouwsector; 

11. benadrukt dat onderzoek en technologische innovatie in de verwarmings- en 

koelingssector het concurrentievoordeel en de commerciële levensvatbaarheid van het 

Europese bedrijfsleven vergroten en bijdragen tot de belangrijkste doelstellingen van het 

energiebeleid van de EU, waaronder voorzieningszekerheid en duurzame ontwikkeling 

van de productie, het transport en het verbruik van energie; 

12. herinnert eraan dat investeringen in energiebesparing en -efficiëntie het hoogste en snelste 

financiële rendement in de energiesector opleveren; 

13. vraagt om een kosteneffectieve aanpak die gericht is op het realiseren van 

energiebesparingen op systeemniveau; 

14. benadrukt dat consumenten een actieve rol kunnen spelen in het proces op weg naar een 

duurzaam Europees verwarmings- en koelingssysteem; benadrukt dat een doeltreffende 

nieuwe verordening inzake energie-etikettering, waarbij de schalen van de nieuwe 

etiketten toekomstgericht zijn en de verschillen in energie-efficiëntie tussen de 

verschillende producten duidelijk maken, de consumenten kan helpen om met meer kennis 

van zaken keuzes te maken op het vlak van energiebesparing en hun rekeningen omlaag te 

brengen; benadrukt dat specifieke instrumenten, zoals slimme meters en domotica, de 

verbruikspatronen van consumenten kunnen verbeteren; 

15. merkt op dat de EU-regelgevingskaders zijn bedoeld om op algemene doelstellingen te 

wijzen, maar dat werkelijke vorderingen met de radicale transformatie van verwarming en 

koeling als onderdeel van een bredere herziening van het energiesysteem van essentieel 

belang zijn; 

16. merkt op dat de meest doeltreffende manier om gezamenlijke doelstellingen te 

verwezenlijken, erin bestaat lokale en regionale autoriteiten, in samenwerking met alle 

relevante belanghebbenden, te empoweren en te ondersteunen bij de toepassing van een 
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volledig geïntegreerde, systeemgebaseerde benadering van stadsplanning, 

infrastructuurontwikkeling, het bouwen en renoveren van woningen en nieuwe industriële 

ontwikkeling met het oog op een optimale benutting van mogelijke kruisbestuiving, 

efficiëntie en andere wederzijdse voordelen; 

17. vraagt de Commissie de verwarmings- en koelingssector ten volle te benutten om op 

systeemniveau kostenefficiënte energie-efficiëntiewinsten te realiseren door het gebruik 

van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen via een combinatie van 

warmtekrachtkoppeling, industriële processen (zoals de nuttige toepassing van afgassen), 

afvalbeheer en vraagsturing, en te onderzoeken hoe de nuttige toepassing van industriële 

afvalwarmte en -koude en de duurzame productie van biogas kunnen worden 

gestimuleerd; benadrukt dat daarom in bovengenoemde sectoren verder gebruik moet 

worden gemaakt van warmtekrachtkoppeling en trigeneratie; benadrukt dat 

warmtekrachtkoppeling in combinatie met afvalbeheer in overeenstemming moet zijn met 

de afvalhiërarchie zoals gedefinieerd in de circulaire economie, zodat wordt vermeden dat 

er hulpbronnen worden verbrand die kunnen worden gerecycleerd of hergebruikt; 

18. benadrukt het belang van een meer algemeen, synergetisch en geïntegreerd gebruik van 

alle beschikbare Europese structuur- en regionale fondsen en het EFSI, die toegankelijk 

moeten zijn voor alle actoren, met inbegrip van kmo's en micro-ondernemingen; vraagt de 

lidstaten de gebruikers en consumenten beter bewust te maken van nieuwe technische 

oplossingen om energie te besparen, en vraagt de Commissie de uitwisseling van good 

practices tussen de lidstaten te bevorderen; 

19. wijst erop dat afhankelijkheid van verwarmingsinfrastructuur die samenhangt met 

energieproductie met een grote CO2-voetafdruk, duur is en moet worden voorkomen; 

benadrukt dat het belangrijk is na te gaan hoeveel financiële overheidssteun voor 

stadsverwarmingsinfrastructuur nodig is in verband met de EU-doelstelling om de uitstoot 

van broeikasgassen tegen 2050 met 80 à 95 % te verminderen ten opzichte van de niveaus 

van 1990 en een ordelijke overgang van de energie-economie te bewerkstelligen; 

20. is van mening dat de consument centraal moet staan in deze strategie, waarbij moderne 

technologie en innovatieve oplossingen moeten worden gebruikt om de overgang naar een 

intelligent, efficiënt en duurzaam verwarmings- en koelingssysteem mogelijk te maken, 

waardoor bedrijven en burgers energie en geld besparen, de luchtkwaliteit wordt verbeterd 

en het welzijn van de burgers wordt verhoogd, ten bate van bedrijven en de hele 

maatschappij; 

21. benadrukt dat er meer moet worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling met het 

oog op de ontwikkeling van innovatieve en technologische oplossingen; benadrukt tevens 

dat de efficiëntie van verwarmings- en koelingssystemen met 20 % kan worden verhoogd 

door meer gebruik te maken van de momenteel beschikbare technologieën; 

22. benadrukt dat bijna 11 % van de EU-bevolking door energiearmoede wordt getroffen, 

terwijl een groot deel van de Europese gebouwen momenteel energie verspilt door slechte 

isolatie en oude en inefficiënte verwarmingssystemen; 

23. merkt op dat een aanzienlijke vergroting van de energie-efficiëntie van gebouwen een 

cruciaal instrument kan zijn om energiearmoede te bestrijden; 
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24. stelt vast dat de omstandigheden in de Unie verschillen; is van mening dat hoe korter de 

keten is waarin primaire energie in andere vormen wordt omgezet om bruikbare warmte te 

genereren, hoe groter de energie-efficiëntie is, en vraagt de Commissie 

technologieneutrale instrumenten te promoten die elke gemeenschap in staat stellen 

kostenefficiënte oplossingen te ontwikkelen om de koolstofintensiteit van de 

verwarmings- en koelingssector te verminderen; 

25. vraagt dat er plannen worden opgesteld om de subsidies voor fossiele brandstoffen 

geleidelijk af te schaffen en financiële middelen vrij te maken voor energie-

efficiëntieprojecten die de doelstellingen van de EU om de energiesector tegen 2050 

koolstofarm te maken, helpen verwezenlijken; 

26. herinnert eraan dat in sommige industrietakken of elektriciteitscentrales als bijproduct 

warmte of koude wordt gegenereerd die binnen fabrieken zou kunnen worden hergebruikt 

of zou kunnen worden verkocht om nabijgelegen gebouwen te verwarmen; merkt op dat 

de integratie van de productie, het verbruik en het hergebruik van afvalkoude 

milieuvoordelen en economische voordelen oplevert en ervoor zorgt dat de vraag naar 

primaire energie voor koeling afneemt; benadrukt het belang van het gebruik van 

afvalwarmte en -koude en verzoek de Commissie dit gebruik te bevorderen; 

27. merkt op dat 72 % van de vraag naar verwarming en koeling van eensgezinswoningen 

wordt verbruikt in landelijke en gemengde gebieden; merkt op dat huishoudens die op 

landelijke, afgelegen en geïsoleerde locaties wonen daarom wellicht behoefte hebben aan 

bijzondere aandacht en oplossingen op maat; 

28. benadrukt dat een hoge mate van elektrificatie van de verwarmings- en koelingssector een 

belangrijke rol kan vervullen bij het koolstofarm maken van de economie, zowel qua 

vermindering van de broeikasgasemissies als qua verbetering van de luchtkwaliteit in de 

steden; 

29. wijst op de ruime beschikbaarheid van vaste biomassa, biogas en geothermische energie 

en op het potentieel van stadsverwarming en warmtekrachtkoppeling als kostenefficiënte 

manieren om de energiesector koolstofvrij te maken en tegelijk de doelstellingen inzake 

voorzieningszekerheid te helpen verwezenlijken; benadrukt dat een Europese gascrisis een 

warmtecrisis zou zijn; is voorstander van duurzaamheidscriteria voor biomassa, die 

evenwichtig moeten zijn om een ecologisch duurzaam en concurrerend gebruik van 

biomassa te bevorderen; verzoekt de Commissie onverwijld met een voorstel betreffende 

een duurzaamheidsbeleid voor biomassa te komen; 

30. benadrukt dat stadsverwarming op basis van hernieuwbare energie de verbreiding van 

meer vervuilende individuele verwarmingssystemen tegengaat, die tot meer 

luchtverontreiniging in woonwijken leiden en veel moeilijker te controleren zijn dan 

wijdverbreide stadsverwarmingssystemen; benadrukt echter dat de infrastructuur en de 

klimaatomstandigheden in de Unie sterk uiteenlopen, en dat deze systemen vaak moeten 

worden gemoderniseerd om ze efficiënter te maken; vraagt daarom om een analyse van de 

noodzaak om stadsverwarmingsinfrastructuur te steunen en van de belastingheffing op 

hernieuwbare energiebronnen en stadsverwarming; 

31. benadrukt dat er specifiek energiebeleid moet worden ontwikkeld voor de gebieden die 

niet op het aardgasnet zijn aangesloten; 
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32. benadrukt dat meer gebruik moet worden gemaakt van hernieuwbare verwarmings- en 

koelingstechnologieën, in combinatie met een aanzienlijke verhoging van de energie-

efficiëntie; 

33. wijst – tegelijk benadrukkend dat de technologieneutraliteit moet worden gevrijwaard naar 

gelang van de verschillende sociaal-economische en geografische omstandigheden in de 

lidstaten – op het enorme potentieel van innovatieve energieneutrale huizen als 

kostenefficiënte manier om de bouwsector en gewone huishoudens koolstofarm te maken; 

34. benadrukt dat energiewinning uit afval een belangrijke rol op het gebied van verwarming 

zal blijven spelen, aangezien het storten van afval en het gebruik van fossiele brandstoffen 

vaak het alternatief vormen, en herinnert eraan dat er meer moet worden gerecycleerd; 

35. vraagt om een herziening van de bestaande wetgeving waarbij de nadruk ligt op 

technologieneutraliteit en kostenefficiëntie, zodat deze herziening de ene technologie niet 

bevoordeelt of benadeelt ten opzichte van een andere – zo moet bijvoorbeeld 

hernieuwbare energie die ter plaatse, bijvoorbeeld met zonnepanelen op woningen, of 

dicht bij een gebouw wordt opgewekt, in aanmerking worden genomen bij de berekening 

van de energieprestaties van het gebouw, ongeacht de bron; 

36. is ingenomen met de EU-strategie betreffende verwarming en koeling, waarin wordt 

geconcludeerd dat "de consument [...] de kern van deze strategie [moet] vormen" en dat de 

strategie erop gericht is consumenten in staat te stellen een uiteenlopende reeks "moderne 

technologieën en innovatieve oplossingen [te gebruiken] om de overgang naar een slim, 

efficiënt en duurzaam verwarmings- en koelingssysteem mogelijk te maken, waardoor 

bedrijven en burgers geld en energie besparen"; 

37. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de lokale autoriteiten iets te doen aan de specifieke 

problemen van gebouwen op het platteland, die vaak ouder, minder energie-efficiënt en 

minder goed voor de gezondheid zijn en minder thermisch comfort verschaffen; 

38. wijst nogmaals op de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de 

energievoorzieningszekerheid in Europa, alsook op de hoge reactiviteit van hydraulische 

productie op pieken in de vraag en risico's op stroomuitval; 

39. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de lokale autoriteiten, gezien het risico van 

mogelijke toekomstige gasvoorzieningscrisissen betreft, de productie van biogas 

afkomstig van mestverwerking volledig te integreren in de tenuitvoerlegging van de 

circulaire economie. 
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