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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. onderstreept dat tijdens de COP21 is gewezen op de sleutelrol van de steden en de regio's 

in de energietransitie en hun bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering; 

onderstreept dat het cohesiebeleid een sleutelrol vervult bij het verwezenlijken van de 

doelstellingen van de richtlijn hernieuwbare energie en van de energie-unie, 

2. meent dat de specifieke kenmerken van de hernieuwbare energie en de mogelijke 

toepassing ervan op vele niveaus en in tal van bedrijfssectoren en systemen, van de 

kleinste tot de grootste, de Europese regio's, hun steden, stedelijke, voorstedelijke en 

landelijke gebieden tot de belangrijkste niveaus maken voor de overgang naar schone 

maatschappijen met geringe emissies van koolstof en andere verontreinigende stoffen; 

vindt dat regionale hernieuwbare energie efficiënter moet worden benut; onderstreept dat 

het toenemende gebruik van hernieuwbare energie helpt om deze energie betaalbaarder te 

maken en meer banen te creëren in de groene sector; 

3. herinnert eraan dat de afhankelijkheid van bepaalde niet-hernieuwbare energiebronnen 

behalve een klimaateffect ook onmiskenbare geopolitieke en veiligheidsimplicaties heeft; 

4. meent dat het EFRO en het Cohesiefonds een bijdrage kunnen leveren aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen van Richtlijn 2009/28/EG en het beleidskader voor 

klimaat en energie voor 2030, alsook aan de financiering van onderzoek en innovatie met 

betrekking tot de opwekking van hernieuwbare energie, waarbij tegelijk het scheppen van 

banen en de economische groei worden ondersteund; wijst op het belang van thematische 

concentratie in het cohesiebeleid, waardoor investeringen beter gericht kunnen worden 

naar een koolstofarme economie, met inbegrip van hernieuwbare energie, met name in het 

licht van de prominente rol van de thematische doelstelling "De overgang naar een 

koolstofarme economie in alle bedrijfstakken ondersteunen"; vraagt de lidstaten dat zij 

hun inspanningen opvoeren en optimaal gebruik maken van de 

financieringsmogelijkheden die voor dit doel bestaan, en dat zij daarbij extra aandacht 

besteden aan de kansen voor de ontwikkeling van plaatselijke ondernemingen en het 

scheppen van banen; wijst op de gemeenschappelijke bepalingen in de twee fondsen ter 

ondersteuning van de subsidiabiliteit van projecten in verband met energie-efficiëntie en 

het gebruik van hernieuwbare energie in particuliere huishoudens, openbare gebouwen en 

ondernemingen en meent dat de regionale integratie van de markt voor hernieuwbare 

energie, die dankzij deze financiering kan worden gerealiseerd, een belangrijke bijdrage 

van het cohesiebeleid op dit gebied zou vormen; 

5. wijst erop dat van dichtbij en nauwlettend moet worden toegezien op het gebruik van 

EU-financiering voor inspanningen om het aandeel van hernieuwbare energie in de 

energiemix te verhogen, teneinde een gegevensbank op te stellen die kan worden gebruikt 

voor het evalueren van toekomstige strategieën alsook om de financiering op te volgen en 

de doeltreffendheid ervan te beoordelen; 

6. merkt op dat het cohesiefonds steun verleent voor stadsverwarming en verwelkomt het feit 
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dat in deze sector steeds meer gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie als 

alternatief voor fossiele brandstoffen; 

7. betreurt dat het percentage dat is uitgetrokken voor de steun voor hernieuwbare 

energiebronnen amper is gestegen van 1,1 % van de fondsen voor het cohesiebeleid voor 

de periode 2007-2013 tot 1,4 % van deze fondsen voor de periode 2014-2020; stelt dan 

ook vast dat de fondsen meer zouden kunnen bijdragen aan de doelstellingen van Richtlijn 

2009/28/EG; 

8. stelt vast dat in bepaalde lidstaten waar nog zeer veel inspanningen moeten worden 

geleverd om de doelstellingen van de richtlijn te halen, nog relatief weinig gebruik wordt 

gemaakt van ESI-fondsen voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie; moedigt de 

nationale, regionale en lokale overheden, met name in deze lidstaten, aan ten volle gebruik 

te maken van de mogelijkheden die door de ESI-fondsen worden geboden en onderstreept 

in dit verband dat het belangrijk is maatregelen inzake duurzame energie van onderaf te 

plannen en beste praktijken uit te wisselen; merkt op dat rekening moet worden gehouden 

met de verschillen in behoeften, hulpbronnen en ontwikkelingsniveaus in de lidstaten en 

regio's van de EU; 

9. spoort de lidstaten aan tot hechtere samenwerking om hun doelen te bereiken, met name 

door gebruik te maken van de samenwerkingsmechanismen die zijn ingesteld in het kader 

van de richtlijn hernieuwbare energie; 

10. onderstreept dat de ultraperifere gebieden, evenals gebieden met beperkte of onbestaande 

interconnecties op het gebied van energie-infrastructuur ("energie-eilanden"), kunnen 

streven naar energiezelfstandigheid en onderstreept dat de doelstelling van 

energieveiligheid door zowel ESIF- als EFSI-financiering kan worden gerealiseerd zodat, 

rekening houdend met de plaatselijke hulpbronnen, het energiepotentieel van de regio's in 

kwestie volledig benut kan worden; 

11. meent ook dat stappen moeten worden ondernomen om in alle EU-regio's de hoogst 

mogelijke mate van zelfopwekking uit hernieuwbare bronnen aan te moedigen, te 

beginnen met openbare gebouwen, om de algemene zelfvoorziening en zodoende de 

energieveiligheid te vergroten; 

12. spoort de Europese steden en regio's aan de reeds goedgekeurde en geplande maatregelen 

op te voeren en extra inspanningen te leveren voor schoon, duurzaam, doeltreffend en 

energie-efficiënt vervoer door energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken, aangezien 

de vorderingen op weg naar de 10 %-doelstelling voor het aandeel hernieuwbare energie 

niet volledig bevredigend zijn; meent dat investeringen in systemen voor elektrische 

laadpunten op regionale schaal voorrang moeten krijgen in alle Europese steden en 

regio's, op basis van hun specifieke kenmerken en behoeften bij het streven naar de 

doelstelling van maximaal milieuvriendelijke stedelijke mobiliteit; dringt aan op de 

financiering van investeringen in openbaar vervoer met hernieuwbare energie in alle 

lidstaten alsook op bijkomende financiële aanmoedigingsmaatregelen op plaatselijk en 

regionaal niveau, ten gunste van de aansluiting van stedelijke gebieden met de 

agglomeratie en ter bevordering van meer zelfvoorzieningsvermogen, concurrentiekracht, 

economische groei, verkeersveiligheid en betere arbeidsomstandigheden; 

13. vraagt de Commissie om, met kwantitatieve metingen met betrekking tot de ESI-fondsen 
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die ten behoeve van de vervoersector zullen worden aangewend (70 miljard EUR), te 

peilen naar de reële impact die deze fondsen hebben op de inspanningen ter vermindering 

van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen en de overstap naar andere 

vervoerswijzen in de vervoersector; 

14. vraagt de Commissie en de lidstaten dat zij ervoor zorgen dat de stedelijke agenda van de 

EU alle doelstellingen omvat die door de lidstaten in het kader van Richtlijn 2009/28/EG 

zijn overeengekomen, alsook de doelstellingen die door de Raad voor 2030 zijn 

vastgelegd en die een vereiste van emissievermindering omvatten die de lidstaten de 

ruimte laat om hun eigen kostenefficiënte paden uit te stippelen; 

15. verzoekt de Commissie om in het kader van de nieuwe richtlijn waarin de doelstellingen 

voor 2030 van het klimaat- en energiekader zullen worden bepaald, nationale evaluatie-

indicatoren te ontwikkelen in nauw overleg met de lidstaten op basis van hun regionale 

specifieke kenmerken, teneinde de EU-doelstellingen van dit kader te realiseren; 

16. verzoekt de Commissie en de EIB-groep extra inspanningen te leveren voor het 

bevorderen van het EFSI en de desbetreffende investeringsplatforms voor het venster 

"infrastructuur en innovatie", om investeringen in lidstaten met een hoog potentieel aan 

hernieuwbare energiebronnen aan te trekken; 
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