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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling roept de Commissie industrie, onderzoek en energie 
als de verantwoordelijke commissie op om de volgende voorstellen in haar ontwerpresolutie 
op te nemen: 

1. moedigt de Commissie aan in haar pogingen een gemeenschappelijke benadering van het 
energiebeleid tot stand te brengen die leidt tot volledig duurzame en concurrerende interne 
markten, een gegarandeerde voorziening, beperkte kosten voor de consument en 
universele toegang, en onderstreept dat dit beleid een duurzame, coherente, strategische en 
gerichte subnationale component moet bevatten;

2. dringt er bij de Commissie, de lidstaten, de regio's en de andere betrokken actoren op aan, 
zowel als onderdeel van de nationale strategische referentiekaders als in de operationele 
programma's van 2007-2013, alsmede overeenkomstig de strategische richtsnoeren die 
door het Parlement zijn aangenomen, op doeltreffende wijze gebruik te maken van de hun 
geboden mogelijkheden van het cohesiebeleid en deze Europese strategie voor duurzame, 
concurrerende en zekere energie te steunen;

3. dringt er bij de Commissie op aan de voorstellen van deze Europese strategie op te nemen 
in het ontwerp van het vierde cohesieverslag, en daarbij met name aandacht te schenken 
aan het aspect gegarandeerde toegang tot energie en aan het gebruik van gediversifieerde, 
duurzame en doeltreffende energie als complementaire indicator voor economische, 
sociale en regionale cohesie; dringt er bij de Commissie op aan, de presentie en de 
activiteit van zowel de EIB als de nieuwe instrumenten voor de financiering van cohesie 
(JASPERS, JEREMIE en JESSICA) in projecten met energie-efficiency te stimuleren en 
hernieuwbare vormen van energie te steunen;

4. acht het noodzakelijk de huidige maatregelen en praktijken die binnen het 
toepassingsgebied van het energiebeleid vallen, evenals de implementatie ervan door 
lidstaten, volledig te evalueren op Europees niveau en pas daarna indien nodig nieuwe 
regels en instellingen voor te stellen;

5. betreurt dat het voorgestelde energiebeleid hoofdzakelijk gericht is op de aanvoerzijde en 
dat in de strategie onvoldoende belang wordt gehecht aan energie-efficiëntiekwesties; 
benadrukt dat een gemeenschappelijk energiebeleid duidelijk prioriteit moet geven aan 
duurzame energie-efficiency, waarmee nu al echte en aantoonbare besparingen kunnen 
worden verwezenlijkt, en aan hernieuwbare en gedecentraliseerde energiebronnen in 
verband met de apparatuur en technologieën die door nutsbedrijven en huishoudens 
worden gebruikt; blijft erbij dat in een gemeenschappelijk energiebeleid ook voorwaarden 
moeten worden vastgelegd waarmee het mogelijk is dat op de korte en middellange 
termijn bruikbare en nieuwe technologieën snel en beter kunnen worden geëxploiteerd;

6. verlangt dat de territoriale dimensie een integrerend onderdeel wordt van het energiebeleid 
van de Unie, om een evenwichtiger verdeling van de productie en de consumptie van 
energie op haar grondgebied te bevorderen, teneinde een betere verspreiding van 
economische activiteiten en van de bevolking te waarborgen;
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7. wijst erop dat veel perifere en ultraperifere regio's een zeer belangrijk potentieel hebben 
op het gebied van hernieuwbare energie, als gevolg van hun geografische of 
klimatologische omstandigheden (aantal zonuren, blootstelling aan wind, biomassa, 
golfslagenergie); wenst dat deze opmerkelijke kans beter wordt benut, om met name actief 
bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Kyoto;

8. accentueert de sleutelrol die lokale en regionale autoriteiten spelen en de potentiële rol die 
zij zouden kunnen spelen in verband met de invoering en implementatie van maatregelen 
met betrekking tot de integratie van hernieuwbare energie- en 
energiebesparingstechnologieën in projecten die door deze autoriteiten worden uitgevoerd
en die communautaire en nationale steun ontvangen, zoals maatregelen op het gebied van 
de energieprestatie van gebouwen waar zij volop kunnen profiteren van de richtlijn 
betreffende de energieprestatie van gebouwen1; roept lokale en regionale autoriteiten op 
gebruik te maken van de meest energie-efficiënte infrastructuren en diensten voor 
bijvoorbeeld buitenverlichting en openbaarvervoersystemen;

9. verzoekt erom dat geïntegreerde en voortdurende steun wordt geboden aan lokale en 
regionale autoriteiten met betrekking tot maatregelen voor energie-efficiëntie en 
duurzaamheid onder alle Europese financieringsprogramma's, met name de 
Structuurfondsen, KP7, het programma “Intelligente Energie Europa” en, over het 
algemeen, alle maatregelen op het gebied van het regionaal beleid en de financiering van 
het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013, en met betrekking tot de activiteiten van de 
EIB;

10. roept de Commissie op om volgende op een gestructureerde dialoog een mededeling te 
publiceren over de rol van lokale en regionale autoriteiten in het energiebeleid, met 
speciale aandacht voor energie-efficiëntie, hernieuwbare en gedecentraliseerde 
energiebronnen die geen CO2 opwekken, evenals een duurzaam transport en de stedelijke 
dimensie van het energiebeleid;

11. roept de Commissie op een behoorlijk functionerende interne markt voor gas en 
elektriciteit krachtig te bevorderen ten behoeve van alle Europese burgers en om de 
overheersing van dienstverleners met een monopolie van vroeger te overwinnen; roept 
verder op tot meer interconnectie tussen nationale gas- en elektriciteitsmarkten, waarvan 
vooral de grensregio's van de Unie zullen profiteren.

  
1 Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de  Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie 
bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van richtlijn 93/76/EEG van de Raad (PB L 114 
van 27.4.2006, blz. 64).
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