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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. erkent dat de Europese Unie een van de wereldleiders en grootste openbare investeerders 

op het gebied van schone energie is; is van mening dat onderzoek en innovatie, met ruim 

10 miljard EUR aan financiering op dit gebied, essentieel zijn voor het mondiale 

concurrentievermogen en de leidende positie van Europa op het gebied van geavanceerde 

energietechnologie en energie-efficiënte oplossingen; 

2. is van oordeel dat de overgang naar het gebruik van innovatieve, koolstofarme 

alternatieven, die een wezenlijk effect hebben op het verbruik van groene energie, met 

name via burgers (als consumenten, producenten en aanbieders) kan worden bereikt; 

vraagt de Commissie en de lidstaten daarom meer te doen om deze alternatieven 

toegankelijker te maken voor burgers, ook op binnenlands en met name op 

gemeenschapsniveau; steunt in dit verband het voornemen van de Commissie om ervoor 

te zorgen dat het gebouwenbestand van de EU, dat op zich al goed is voor meer dan 40 % 

van de eindvraag naar energie in de Unie, tegen 2050 koolstofvrij is; is bezorgd over de 

instrumenten en financiële steun die volgens de mededeling van de Commissie nodig zijn 

om deze grote uitdaging aan te gaan; 

3. is verheugd dat de Commissie opnieuw haar ambitie heeft bevestigd om vaart te zetten 

achter de overgang naar een concurrerende koolstofarme economie door een alomvattende 

strategie inzake stimuleringsmaatregelen voor particuliere investeringen, gerichte 

financiële instrumenten en financiering voor onderzoek en innovatie voor te stellen; is in 

dit verband ingenomen met het besluit van de Commissie om ruim 2 miljard EUR van de 

totale middelen voor het werkprogramma 2018-2020 van Horizon 2020 te besteden aan 

onderzoek en innovatie op het gebied van schone energie, elektromobiliteit, het 

koolstofarm maken van gebouwen en de integratie van hernieuwbare energiebronnen; 

4. wijst erop dat onderzoek en innovatie ertoe bijdragen om van Europa een betere woon- en 

werkplek te maken, het concurrentievermogen stimuleren en groei en werkgelegenheid in 

de hand werken; stelt vast dat maatregelen om de innovatie op het gebied van schone 

energie te bespoedigen, sterk moeten worden aangemoedigd door openbare en particuliere 

investeringen en het concurrentievermogen van de EU-industrie te bevorderen en tegelijk 

de maatschappelijke gevolgen van de overschakeling op schone energie te verzachten; 

5. benadrukt het belang van beleid op het gebied van klimaat en schone energie voor 

innovatie in de reële economie; herinnert eraan dat de EU dankzij bindende normen en 

doelstellingen haar leidende positie op het gebied van eco-innovatie heeft weten te 

behouden, maar vreest dat de EU haar leidende positie op het gebied van nieuwe 

technologieën en conceptuele innovatie al aan het verliezen is als zij haar ambities met 

betrekking tot het huidige beleid op het gebied van klimaat en schone energie niet 

versterkt; 

6. merkt op dat meer financiering voor onderzoek leidt tot kostenbesparingen en een 

verbetering van het concurrentievermogen van de Europese energieopslagsector; spoort de 

lidstaten aan om hun middelen te bundelen voor de uitvoering van grootschalige projecten 
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met betrekking tot innovatie op het gebied van koolstofarme oplossingen ter verbetering 

van de samenwerking tussen de belangrijkste Europese belanghebbenden in de 

onderzoekswereld; is van mening dat dit het coördinatieproces voor deze 

belanghebbenden versnelt, wat bevorderlijk is voor hun concurrentievermogen; 

7. benadrukt het potentieel van CO2-afvang en -opslag als doeltreffende, innovatieve 

oplossing voor het verminderen van de emissies die worden veroorzaakt door het gebruik 

van fossiele energie in industriële processen; 

 8. herinnert eraan dat de kwaliteit van de regelgeving en de integriteit van de publieke sector 

twee facetten van openbaar bestuur zijn die van wezenlijk belang zijn voor investeringen 

in innovatie en infrastructuur op het gebied van schone energie; pleit ervoor dat de 

verschillende financieringsinstrumenten voor het realiseren van innovatieve oplossingen 

op het gebied van schone energie beter worden benut, door zowel publieke als particuliere 

organisaties; neemt kennis van de hiaten in de particuliere financiering van innovatieve 

technologieën en pleit ervoor dat er beter gebruik wordt gemaakt van openbare middelen 

met het oog op de verbetering van inkomende particuliere investeringen; 

9. benadrukt het belang van de stedelijke agenda van de EU en is ingenomen met de 

politieke ontwikkelingen waardoor gemeentelijke en regionale autoriteiten groene 

investeringen kunnen doen, wat de samenwerking op dit vlak vergemakkelijkt; 

onderstreept het belang van het Wereldwijde Burgemeestersconvenant voor klimaat en 

energie, aangezien de betrokkenheid van gemeentelijke en regionale autoriteiten bij de 

overgang naar een koolstofarme economie onontbeerlijk is; 

10. merkt op dat onze zeeën en oceanen een enorme hernieuwbare energiebron vormen, met 

name langs de Atlantische kust, en ook belangrijke bronnen van schone energie kunnen 

worden; merkt op dat mariene hernieuwbare energiebronnen, met name zeewind en de 

oceaan zelf, de EU kansen bieden om economische groei en werkgelegenheid te creëren, 

haar energievoorzieningszekerheid te vergroten en het concurrentievermogen te 

stimuleren door middel van technologische innovatie; 

11. benadrukt dat openbare diensten voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 

energie-intensief zijn en via onbehandeld afvalwater bijdragen tot broeikasgasemissies; 

merkt op dat er, met name gezien het cruciale belang van de samenhang tussen energie en 

water, coherent beleid inzake de circulaire economie moet worden bevorderd door middel 

van een efficiënter watergebruik, vermindering van het energieverbruik, de 

beschikbaarstelling van materialen met marktwaarde, de invoering van nieuwe 

automatiseringssystemen en efficiënte en toegankelijke gegevenssystemen, en de 

bevordering van innovatie en nieuwe technologieën; 

12. benadrukt hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat de toekomstige overgang naar een 

koolstofarme economie in Europa in het belang is van iedereen en in de eerste plaats 

gericht is op de behoeften van consumenten, kmo's en openbare diensten; pleit voor 

openbare aanbestedingen voor innovatieve koolstofarme oplossingen; 

13. beveelt aan om meer inspanningen te leveren voor investeringen in onderzoek en 

innovatie, in onderwijs op het gebied van technologie en gezondheid voor leerlingen en 

studenten, en in samenwerking binnen de kennisdriehoek (onderwijs, wetenschap en 

bedrijfsleven), onder meer met betrekking tot hernieuwbare energiebronnen en energie-
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efficiëntie en het effect daarvan op het milieu en de volksgezondheid; 

14. is van mening dat het Europese water- en energiebeleid aan elkaar moet worden 

gekoppeld, door synergieën en nauwere integratie tussen de watersector en andere 

industriële sectoren aan te moedigen, innovatieve financieringsmodellen te bevorderen en 

meer hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstoffen voor de stedelijke 

watercyclus te gebruiken, zonder de betrouwbaarheid en doeltreffendheid ervan in het 

gedrang te brengen; 

15. beklemtoont dat de lasten van de milieuschade, de luchtvervuiling en de 

gezondheidskosten die de verbranding van fossiele brandstoffen tot gevolg heeft, door alle 

belanghebbenden moeten worden gedragen; is van oordeel dat de subsidiëring van fossiele 

brandstoffen innovaties op het gebied van schone energie aanzienlijk in de weg staat en 

dringt erop aan deze middelen in plaats daarvan in te zetten voor de financiering van 

innovaties op het gebied van schone energie en de toepassing ervan; roept de Commissie 

en de lidstaten op om gezamenlijk een stappenplan te ontwikkelen voor de geleidelijke 

afschaffing van de subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2020 en de vervanging 

daarvan door passende subsidies voor binnenlandse en communautaire projecten voor 

schone energie, met strikte tijdschema's en landspecifieke, meetbare resultaten; 

16. neemt nota van het pakket "schone energie" dat de Commissie op 30 november 2016 heeft 

gepresenteerd, waarmee een regelgevingskader voor hernieuwbare energie en de interne 

energiemarkt wordt ingevoerd om de voorzieningszekerheid en de energie-efficiëntie in 

de EU voor de periode na 2020 te waarborgen; betreurt echter dat de subsidiëring van 

fossiele brandstoffen en kernenergie in dit pakket onaangeroerd blijft en dat er geen regels 

worden ingevoerd om de door deze activiteiten veroorzaakte externe kosten mee te 

rekenen; 

17. benadrukt het belang van energiebesparing en energie-efficiëntie in de context van 

innovatie op het gebied van schone energie; onderstreept dat er zowel bij de productie als 

bij het gebruik van brandstoffen en energie rekening moet worden gehouden met energie-

efficiëntie; 

18. herinnert aan de toezegging die de partijen in het kader van de Overeenkomst van Parijs 

hebben gedaan om bossen die als koolstofputten worden gebruikt, te behouden en te 

verbeteren, en wijst op het beperkte potentieel van bio-energie, aangezien het gebruik 

ervan negatieve effecten kan hebben op het klimaat, ecosysteemdiensten en het milieu; 

19. erkent het belang van de in juni 2017 ondertekende nieuwe Europese consensus inzake 

ontwikkeling, die een gemeenschappelijke visie en een gemeenschappelijk actiekader 

voor de EU en haar lidstaten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking omvat; wijst 

erop dat de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en aanverwante doelen die 

tegen 2030 moeten worden gehaald, voor het eerst universeel van toepassing zijn op alle 

landen, en dat de EU heeft toegezegd het voortouw te nemen bij de uitvoering ervan; 

merkt op dat de consensus het ontwikkelingsbeleid van de Unie afstemt op de Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling en belangrijke maatregelen inzake duurzame energie 

en klimaatverandering in kaart brengt; 

20. erkent het belang van mestverwerking, biovergisting en nutriëntenverwaarding voor de 

agro-economie en de energie-transitie in de Unie en de lidstaten, onder meer door de 



 

PE605.922v02-00 6/8 AD\1136570NL.docx 

NL 

productie van groen gas, groene elektriciteit, warmte en de bijbehorende energiebesparing, 

lucht- en bodemkwaliteitsverbetering en emissiereductie; 

21. wijst erop dat in 2012 ongeveer 54 miljoen EU-burgers (10,8 % van de EU-bevolking) 

met energiearmoede te kampen hadden en hun woning niet voldoende konden verwarmen; 

vraagt de Commissie een krachtdadig beleid te voeren op het vlak van energie-efficiëntie 

in gebouwen – die het grootste gedeelte (40 %) van het energieverbruik in de EU 

uitmaken – door kosteneffectieve renovatie te steunen, met het oog op de 

langetermijndoelstelling om het gebouwenbestand in de EU, dat momenteel qua energie-

efficiëntie nog veel te wensen overlaat, koolstofvrij te maken. 
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