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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat doelmatig gebruik van grondstoffen en energie van fundamentele betekenis 
is voor de bevordering van duurzame groei en de bestrijding van de klimaatverandering en 
derhalve op middellange en lange termijn een hoofdbestanddeel van het 
mededingingsvermogen vormt;

2. stelt vast dat de EU, volgens door de Commissie onlangs opgestelde ramingen, op weg is 
naar verwezenlijking van slechts de helft van de nagestreefde 20% en dat de huidige 
plannen van de lidstaten ver achter kunnen blijven bij het algemene doel van 20% voor 
doelmatig energiegebruik dat is bepaald in de strategie Europa 2020, met als gevolg dat er 
in tal van sectoren en regio’s groeikansen en mogelijkheden tot het scheppen van 
werkgelegenheid verloren gaan;

3. wijst op de aanzienlijke mogelijkheden tot beperking van het verbruik, met name in 
energie-intensieve sectoren zoals bouw, vervoer en industrie;

4. is zich bewust van het bestaan van een nieuw energie-efficiëntieplan 2011 
(COM(2011)0109)1 dat in maart 2011  door de Commissie is aangenomen, maar stelt voor 
dat er aanvullende en meer beperkende maatregelen worden genomen;

5. verzoekt de Commissie dan ook nu wettelijk bindende nationale streefcijfers voor 
doelmatig energiegebruik te bepalen, rekening houdend met het beginpunt en de 
economische situatie in iedere lidstaat, en met maatregelen die eerder op dit terrein zijn 
genomen;

6. wijst erop dat in het Europees semester voor voorafgaande coördinatie van het 
economische beleid de bevordering moet doorklinken van de overgang naar een in 
milieuopzicht duurzame economie;

7. verzoekt de Commissie dan ook in ieder jaarlijks overzicht van de groei een tussentijds 
verslag op te nemen van de indicatoren van milieueconomische boekhouding.
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