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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. benadrukt dat energie-efficiëntie de meest kosteneffectieve maatregel is om de uitstoot van 
CO2 en andere stoffen te verminderen, een unieke kans biedt om banen te scheppen, en 
tegelijkertijd de afhankelijkheid van ingevoerde energie verkleint; merkt op dat een gezin 
volgens de Commissie per jaar meer dan 1000 euro kan bezuinigen door energiebesparing;

2. is van oordeel dat ondanks de gemaakte vorderingen, bijvoorbeeld door de aanneming van 
het energie-efficiëntiepakket, de huidige regelgeving en maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie alleen niet zullen volstaan om het volledige potentieel aan 
kosteneffectieve energiebesparingen te benutten; wijst erop dat de tot eind 2009 ten uitvoer 
gelegde beleidsmaatregelen 9% besparingen hebben opgeleverd ten opzichte van de 
prognoses voor 2020, en dat zonder aanvullende maatregelen de EU 2020-doelstelling van 
20% kosteneffectieve energiebesparingen dus blijkbaar niet zal kunnen worden gehaald;

3. wijst erop dat de EU wel een bindend streefcijfer van 20% hernieuwbare energiebronnen 
tegen 2020 heeft en een richtlijn die de middelen aanreikt om dit doel te bereiken, maar dat 
voor het meer kosteneffectieve instrument energie-efficiëntie dergelijke regelgeving niet 
bestaat; is derhalve van oordeel dat toekomstige EU-wetgeving tot evenveel investeringen in 
energie-efficiëntie moet leiden als in hernieuwbare energiebronnen; verzoekt de Commissie 
tegen eind 2010 een wetgevingsvoorstel naar het model van de richtlijn hernieuwbare 
energiebronnen in te dienen waarin een bindend streefcijfer wordt ingevoerd om het 
energieverbruik met 25% te verminderen door maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie;

4. is van oordeel dat er op het gebied van hernieuwbare energiebronnen verdere 
stimuleringsmaatregelen moeten worden getroffen en dat de regeringen van de lidstaten zich 
er toe moeten verbinden een langetermijnkader goed te keuren dat investeringen op lange 
termijn en de openstelling van de markten garandeert; wijst erop dat een beleid moet worden 
gevoerd van redelijke subsidies, teneinde stimulansen te geven die de technologische 
ontwikkeling mogelijk maken, zodat de kosten kunnen worden verminderd;

5. onderstreept het belang van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) voor de 
verbetering van de energie-efficiëntie en de essentiële rol die de ICT's - met name slimme 
meters en intelligente netwerken - spelen voor de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen in de energievoorziening;

6. wijst erop dat langetermijndoelstellingen ook van cruciaal belang zijn voor marktdeelnemers, 
en stelt daarom langetermijndoelstellingen voor om het energieverbruik tegen 2030 met 42% 
te verminderen en tegen 2050 met 75%;

7. wenst dat maatregelen worden getroffen om boemerangeffecten te verhelpen, teneinde te 
garanderen dat de impact van technologische verbeteringen niet wordt tenietgedaan door een 
neerwaartse druk op de energieprijzen en toenemend verbruik;

8. onderstreept dat de juiste uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp een
topprioriteit is, en herhaalt dat de richtlijn reeds voorziet in uitvoeringsmaatregelen met 



PE445.986v02-00 4/8 AD\833551NL.doc

NL

betrekking tot 12 groepen producten tegen 2007; beklemtoont dat de Commissie en de 
lidstaten het markttoezicht moeten verbeteren, teneinde de conformiteit van met name 
ingevoerde producten te garanderen, en verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
communicatie over de maatregelen te verbeteren; beklemtoont dat de richtlijn voorschrijft dat 
minimumeisen worden vastgesteld op het niveau van de laagste levenscycluskosten, rekening 
houdend met de “top-runners”, d.w.z. de producten die het best presteren op de markt;

9. spoort de Commissie ertoe aan nationale maatregelen te steunen die erop gericht zijn de 
vraag naar energie-efficiënte diensten te stimuleren via fiscale stimulansen of subsidies, voor 
zover deze compatibel zijn met de EU-regels inzake overheidssteun;

10. onderstreept dat ongeacht de correcte tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake ecologisch 
ontwerp verdere verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie in bepaalde sectoren het 
best kunnen worden gerealiseerd door de aanwending van integratieve systemen; verzoekt de 
Commissie dan ook deze mogelijkheden gedetailleerd te onderzoeken en adequate 
wetgevingsinstrumenten voor te stellen die het mogelijk maken de energie-efficiëntie op 
systeemniveau, en niet alleen maar op productniveau te benaderen;

11. betreurt de trage vooruitgang en de verminderde ambities op het terrein van de 
uitvoeringsmaatregelen van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp wat belangrijke 
energiegebruikende producten zoals waterverwarmers en verwarmingsketels betreft; vreest 
dat dit de weerspiegeling is van een gebrek aan politieke steun van de Commissie voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie;

12. is van oordeel dat met het oog op de beperking van de vervoersemissies dringend gebruik 
moet worden gemaakt van alle instrumenten, inclusief voertuigen- en brandstofbelasting, 
etikettering, minimale efficiëntienormen en maatregelen ter verbetering en bevordering van 
het openbaar vervoer;

13. verzoekt de Commissie een wetgevingsvoorstel in te dienen voor een herschikking van de 
richtlijn inzake energiediensten, waarin energieleveranciers worden verplicht minder energie 
te verbruiken; dringt erop aan dat een dergelijk voorstel ervoor moet zorgen dat het MKB op 
passende wijze deelneemt aan activiteiten op het gebied van energie-efficiëntie, en dat 
individuele huishoudens zich inzetten voor hetzelfde doel;

14. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van een Europees netwerk van 
hoogspanningsgelijkstroom (high-voltage direct current – HVDC) dat het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen, met name wind en waterkracht, kan optimaliseren, te steunen 
en te bevorderen, aangezien een dergelijk netwerk de transmissie van energie over lange 
afstanden met lage energieverliezen mogelijk maakt, en terzelfder tijd synergie tot stand kan 
brengen tussen alle hernieuwbare energiebronnen;

15. onderstreept het belang van warmtekrachtkoppeling (WKK), en met name van micro-WKK 
voor woningen voor een tot drie gezinnen, en verzoekt de Commissie de financiële en 
regelgevingsinstrumenten te onderzoeken die noodzakelijk zijn om het volledige potentieel 
ervan te benutten, en de nodige initiatieven en regelgevende maatregelen voor te stellen.

16. onderstreept het belang van een gedistribueerd netwerk van warmtekrachtkoppeling (WKK) 
of tri-generatie, dat in de praktijk een verdubbeling van de totale energie-efficiëntie mogelijk 
maakt; wijst er bovendien op dat de opslag van warmte of koude de flexibiliteit van het 



AD\833551NL.doc 5/8 PE445.986v02-00

NL

netwerk tijdens piekuren kan vergroten, omdat daardoor de productie van elektriciteit en de 
opslag van warmte mogelijk wordt wanneer de productie de lokale behoeften overstijgt;

17. wenst dat wordt voorzien in een regelgevingskader dat garandeert dat op lange termijn alle 
gebouwen, inclusief bestaande gebouwen, klimaatneutraal zijn;

18. beklemtoont dat er duidelijkheid moet zijn over de vraag welke financiële middelen kunnen 
worden bestemd voor acties en projecten op het gebied van energie-efficiëntie (zoals er 
duidelijk gedefinieerde begrotingen bestaan voor soortgelijke acties op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen); wijst erop dat moet worden gezorgd voor een optimale 
aanwending van de middelen die beschikbaar zijn in bijvoorbeeld de structuurfondsen, het 
Cohesiefonds en het ELENA-fonds, en van de nog overblijvende middelen van het Europees 
economisch herstelplan die gebruikt kunnen worden voor projecten op het gebied van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie;  is van oordeel dat wanneer nieuwe financiële 
instrumenten worden ontwikkeld aandacht moet worden besteed aan deze en andere in de 
lidstaten reeds beschikbare instrumenten, teneinde synergieën te creëren en overlappingen te 
voorkomen;

19. onderstreept het belang van een adequate financiering van energie-efficiëntie, inclusief door 
een deel van de inkomsten uit de veiling van emissierechten daartoe te bestemmen; 
beklemtoont dat energie-efficiëntie een prioriteit moet zijn in het komende achtste 
kaderprogramma voor onderzoek;

20. beveelt aan in elke lidstaat een energie-efficiëntiefonds in te stellen of, als alternatieve 
oplossing, een Europees fonds voor energie-efficiëntie op te richten; deze fondsen, of het 
Europees fonds, zouden jaarlijks in totaal minstens 2 miljard euro moeten belopen;

21. verzoekt de Commissie op Europees niveau passende instrumenten op het gebied van 
energie-efficiëntie te ontwikkelen en met de lidstaten te coördineren, teneinde meer 
stimulansen te bieden en de nagestreefde beperking van de CO2-uitstoot zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

22. is van oordeel dat de volledige integratie van de energie-efficiëntiecriteria in het beleid 
inzake overheidsopdrachten een van de doelstellingen van het nieuwe actieplan voor energie-
efficiëntie moet zijn;

23. is van oordeel dat energie-efficiëntie moet worden geïntegreerd in alle relevante 
beleidsterreinen, zoals financiering, regionale en stadsontwikkeling, vervoer, landbouw, 
industriebeleid en onderwijs; is van mening dat indien energie-efficiëntie systematisch wordt 
gedefinieerd als een gunningscriterium in overheidsopdrachten en als een voorwaarde wordt 
beschouwd voor de openbare financiering van projecten, dit het energie-efficiëntiebeleid 
aanzienlijk zal stimuleren;

24. ziet mogelijkheden om terzelfder tijd de lichtvervuiling tegen te gaan en de energie-
efficiëntie te vergroten door de traditionele openbare verlichting en toeristische spotlights op 
bijzondere gebouwen in steden te vervangen door een efficiëntere en gerichtere verlichting;

25. vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan het analyseren van de gevolgen van 
energie-efficiëntienormen, waaronder de relatie tussen de prijs en de kwaliteit van het 
eindproduct, de effecten ervan in termen van energie-efficiëntie en de voordelen voor de 
consument; erkent dat de Commissie al deze gevolgen analyseert, maar wenst dat de 
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Commissie en de lidstaten veel meer doen voor de communicatie en de controle van alle 
producten, inclusief invoerproducten, zoals spaarlampen;

26. wenst dat Europese strategieën voor opleiding en bewustmaking op het gebied van energie-
efficiëntie worden uitgestippeld; is van oordeel dat de ontwikkeling en implementatie van 
energie-efficiënte technologieën en systemen een gerichte opleiding van de betrokken 
werkkrachten (bouwers, installateurs, architecten, experts, fabrikanten enz.) vereist, met 
name te voldoen aan de richtlijn energieprestatie gebouwen1, wijst er bovendien op dat 
bewustmakingsprogramma's moeten worden ontwikkeld om de consumenten en KMO’s voor 
te lichten over hoe zij hun energieverbruik kunnen beperken, hetgeen kan worden gedaan via 
gezamenlijk optreden van de nationale energieagentschappen en kamers van koophandel; 
verzoekt de Commissie met aandrang opleiding op het gebied van energie-efficiëntie op te 
nemen in het herziene actieplan voor energie-efficiëntie;

27. wijst erop dat een voordeel van elektrische voertuigen hun bijdrage is aan de verbetering van 
de kwaliteit van de lucht in stedelijke gebieden; verzoekt de Commissie de effecten van de 
algemene invoering van elektrische auto’s nauwgezet te evalueren in termen van energie-
efficiëntie en naleving van de doelstellingen voor de beperking van de CO2-emissies;

28. onderstreept dat het om de bovengenoemde energie-efficiëntiedoelstellingen te 
verwezenlijken van cruciaal belang is dat wordt geïnvesteerd in de vervoersector, met name 
in systemen voor spoorweg- en stadsvervoer, teneinde het gebruik van energie-intensievere 
systemen tot een minimum te beperken;

29. dringt er bij de Commissie op aan energie-efficiëntie een vooraanstaande plaats te geven in 
het komende Witboek over de toekomst van het vervoer, met voorstellen voor striktere 
normen voor voertuigefficiëntie, snelheidsbeheer, bevordering van een overgang naar minder 
energie-intensieve vormen van vervoer en openbaar vervoer, en bevordering van 
hernieuwbare en alternatieve brandstoffen;

30. acht het noodzakelijk om in het afvalverwerkingsproces biogas- en warmteverliezen te 
voorkomen door recuperatie en productie van stoom en/of elektriciteit; is van oordeel dat aan 
afvalverwerkingsbedrijven zonder enige vorm van warmterecuperatie of energieproductie 
geen vergunning mag worden verleend;

31. hecht groot belang aan het planningsproces op Europees niveau;  is van oordeel dat in het 
energieactieplan 2011-2020 de nodige aandacht moet worden besteed aan energie-efficiëntie 
en vraagt dat het nieuwe Europese actieplan voor energie-efficiëntie zo spoedig mogelijk 
wordt ingediend; is van mening dat energie-efficiëntie een belangrijke rol moet spelen in de 
toekomstige routekaart voor een koolstofarm energiesysteem en een koolstofarme economie 
tegen het jaar 2050;

32. wijst erop dat ofschoon energiebesparingen duidelijk bedrijfsmogelijkheden bieden, de markt 
voor energiediensten nog steeds beperkt is en het aantal bedrijven in de meeste landen 
relatief gering blijft; stelt vast dat energiedienstbedrijven acties kunnen stimuleren en kunnen 
bijdragen aan het verschaffen van financiële oplossingen in alle eindenergiesectoren; vindt 
dat in de bouwsector renovaties en efficiënte apparatuur moeten worden bevorderd, dat in de 

                                               
1 Richtlĳn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de 

energieprestatie van gebouwen (herschikking).



AD\833551NL.doc 7/8 PE445.986v02-00

NL

vervoersector optimaal gebruik moet worden gemaakt van efficiënte voertuigen en dat in de 
industrie het aanzienlijke besparingspotentieel van efficiëntere processen moet worden benut;

33. beklemtoont dat naast energie-efficiëntie aan de bron (d.w.z. bij de productie van primaire 
energie) de oplossing van het probleem van de verliezen aan (elektrische) energie tijdens het 
transport door de netwerken als een prioriteit moet worden beschouwd; wijst erop dat een 
meer gedecentraliseerd productiesysteem de transportafstanden en dus de energieverliezen 
tijdens het transport zou verkleinen;

34. vraagt de (petro)chemische industrie in de hele EU met aandrang de recuperatie van energie 
bij het affakkelen te vergroten;

35. wijst erop dat een verbetering van de hulpbronnenefficiëntie ook de energie-efficiëntie 
aanzienlijk ten goede zou komen.
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