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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is ingenomen met de algemene benadering van het koppelen van het cohesiebeleid aan de 
Europa 2020-doelstellingen en de bijbehorende vlaggenschipinitiatieven, teneinde te 
komen tot een slimme, duurzame en inclusieve groei en de verschuiving naar een 
koolstofarme, energie-efficiënte economie in alle sectoren te ondersteunen; wijst er 
bovendien op dat de Structuurfondsen en het Cohesiefonds belangrijk zijn bij het bereiken 
van deze korte- en langetermijndoelstellingen, in overeenstemming met de geest van 
solidariteit tussen de lidstaten, zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon, en bij het 
bestrijden van energiearmoede in de minder ontwikkelde regio´s van de EU en de meest 
kwetsbare huishoudens;

2. is van mening dat de doelstelling van het cohesiebeleid met betrekking tot de Europese 
territoriale samenwerking, in combinatie met macroregionale strategieën, de 
samenwerkingsmogelijkheden voor grensoverschrijdende projecten kan vergroten 
teneinde efficiënte en intelligente verbindingen tot stand te brengen tussen lokale en 
regionale energiebronnen en grote energienetwerken; benadrukt in dit verband de behoefte 
aan doeltreffende regionale samenwerking bij het bepalen van de regionale prioriteiten op 
het gebied van infrastructuur en bij de uitvoering van projecten van gemeenschappelijk 
belang; benadrukt dat op nationaal en Europees niveau moet worden samengewerkt tussen 
gemeenten en regio´s, hetgeen een einde kan helpen maken aan energie-eilanden en kan 
bijdragen aan de voltooiing van de interne energiemarkt en de tenuitvoerlegging van 
energie-infrastructuurprojecten; verzoekt de Commissie op basis van de ervaringen met 
het jumelageprogramma een samenwerkingsprogramma in de gehele EU op te zetten, 
teneinde de samenwerking tussen regio's met een hoog absorptiepercentage van EU-
fondsen en die met een laag absorptiepercentage te verbeteren, en de verspreiding van 
optimale werkwijzen te bevorderen;

3. benadrukt dat de bureaucratie en het gebrek aan transparantie met betrekking tot de 
procedures de toegang tot de Cohesie- en Structuurfondsen hebben bemoeilijkt en 
degenen die deze fondsen het hardst nodig hebben, hebben ontmoedigd zich ervoor aan te 
melden; ondersteunt derhalve de vereenvoudiging van de regels en procedures, de 
opheffing van de bureaucratische rompslomp en een grotere flexibiliteit bij de toekenning 
van deze fondsen op zowel EU- als nationaal niveau; is van mening dat vereenvoudiging 
zal bijdragen aan de efficiënte toekenning van fondsen, hogere absorptiepercentages, 
minder fouten en kortere betalingstermijnen, en de armste lidstaten en regio´s in staat zal 
stellen de financiële instrumenten die zijn bedoeld om ongelijkheden tussen regio´s en 
landen weg te nemen, ten volle te benutten; is van mening dat een evenwicht moet worden 
gevonden tussen vereenvoudiging en de stabiliteit van regelgeving en procedures;

4. benadrukt dat de versnippering van de Europese energiemarkt moet worden aangepakt 
door de obstakels en knelpunten in de desbetreffende wetgevingskaders en met betrekking 
tot de toegang tot publieke en particuliere fondsen voor de ontwikkeling en uitvoering van 
projecten, weg te nemen;
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5. benadrukt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen de doelstellingen van het 
cohesiebeleid die bijdragen aan de EU 2020-strategie enerzijds, en de bredere 
doelstellingen van het energiebeleid van de EU anderzijds, die eveneens effect hebben op 
de landen die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds; onderstreept 
dat Cohesiefondsen alleen kunnen worden ingezet als aanvullende financieringsbron voor 
energieprojecten wanneer een project bijdraagt aan de doelstellingen van het 
cohesiebeleid;

6. steunt de opzet van het Europese innovatiepartnerschap voor slimme steden en 
gemeenschappen, en dringt er bij de desbetreffende partners die zijn betrokken bij de 
planning van duurzame stedelijke ontwikkeling op aan meer te doen om de voordelen die 
de initiatieven "Jessica" en "Elena" bieden met betrekking tot investeringen in duurzame 
energie op lokaal niveau, te promoten en beter te benutten, teneinde steden en regio's te 
helpen bij het opzetten van levensvatbare investeringsprojecten op het gebied van energie-
efficiëntie, schone verbrandingsenergie, hernieuwbare energiebronnen en duurzaam 
stadsvervoer;

7. benadrukt het belang van het cohesiebeleid en de hieraan toegekende financiële middelen 
voor de volledige ontwikkeling van energieopslag en -transmissie-infrastructuur en -
netwerken (in het bijzonder van intelligente netwerken en distributienetwerken) tussen de 
lidstaten en alle regio's van de EU, met inbegrip van de ultraperifere regio's, voor de 
voltooiing en het functioneren van de interne energiemarkt, voor een betaalbare, veilige en 
duurzame energievoorziening en voor de verwezenlijking van de doelstelling van 
convergentie tussen de EU-regio's, waarbij rekening wordt gehouden met de speciale 
behoeften van Europese burgers in alle lidstaten; onderstreept dat geen enkele regio van 
de lidstaten na 2015 geïsoleerd mag blijven van Europese gas- en elektriciteitsnetwerken 
of mag lijden onder een ontoereikende verbinding met energienetwerken;

8. merkt op dat het gebruik van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds voor programma's 
waarmee projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie worden 
gefinancierd tot nu toe succesvol is geweest en heeft bijgedragen aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het EU-beleid;

9. is van mening dat het van het grootste belang is dat de Structuurfondsen, het Cohesiefonds 
en andere financiële en hefboominstrumenten kunnen worden gebruikt voor de 
financiering van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie, met name in 
de woningbouwsector; dringt er derhalve bij de Commissie en de lidstaten op aan om 
innovatieve financiële mechanismen in het leven te roepen en het gebruik van 
bovengenoemde fondsen te vergemakkelijken ten behoeve van de financiering van 
projecten op het gebied van energie-efficiënte gebouwen en de opwekking en het vervoer 
van energie, op lokaal en regionaal niveau, door stimulansen, beurzen en leningen te 
bieden; verzoekt de Commissie en de lidstaten tevens duidelijke, gemakkelijk 
toegankelijke informatie te verspreiden over de financiële instrumenten, stimulansen, 
beurzen en leningen die beschikbaar zijn om energie-efficiëntieprojecten te ondersteunen; 
onderstreept dat de in het kader van de Structuurfondsen geplande maatregelen voor de 
verbetering van de energie-efficiëntie van nieuwe of bestaande woningen en een 
grootschaliger gebruik van hernieuwbare energie tevens moeten worden opgenomen in de 
regionale operationele programma's van de lidstaten, om er zo voor te zorgen dat de 
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definitieve beslissingen op regionaal niveau worden genomen;

10. benadrukt dat hernieuwbare energie en energie-efficiëntie als dimensie moeten worden 
geïntegreerd in de onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie, die 
lidstaten en regio's moeten ontwerpen om toegang te krijgen tot de financiering voor 
innovaties in het kader van het toekomstige cohesiebeleid; wijst erop dat voor regionale en 
lokale autoriteiten en belanghebbenden een centrale rol is weggelegd bij het aanwenden 
van de meest noodzakelijke innovaties in de energiesector, als de EU haar doelstellingen 
op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie wil halen;

11. beklemtoont dat het cohesiebeleid en de daaraan toegewezen financiële middelen 
effectiever moeten worden ingezet, op basis van de beginselen van evenredigheid, 
kosteneffectiviteit en verantwoordingsplicht; steunt derhalve het gebruik van financiële 
instrumenten als hefboom voor investeringen in de particuliere sector, vooral met 
betrekking tot grote projecten op het gebied van energie-infrastructuur, energie-efficiëntie 
en hernieuwbare energie;

12. benadrukt dat de toewijzing van middelen uit het Cohesiefonds voor energieprojecten 
regelmatig moet worden geëvalueerd, teneinde het absorptiepercentage te vergroten en de 
financiële middelen onder te brengen in programma's die een bewezen staat van dienst 
hebben wat betreft absorptie, toegevoegde waarde en doeltreffendheid;

13. wijst op de aanzienlijke voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds voor de tenuitvoerlegging van de informatie- en 
communicatienetwerken die nodig zijn voor de ontwikkeling van een veilig en robuust 
slim EU-energienetwerk;

14. staat achter het streven van de Commissie om het gebruik van financiële instrumenten als 
onderdeel van het cohesiebeleid te bevorderen en te vergroten, daarbij rekening houdend 
met de huidige financiële schaarste en de financiële behoeften van de EU met het oog op 
de verwezenlijking van de EU 2020-strategie; is van mening dat deze instrumenten 
efficiënte en doeltreffende steun kunnen bieden voor investeringen in projecten die 
beschikken over potentiële economische levensvatbaarheid en een hefboomeffect tot stand 
kunnen brengen door aanvullende overheids- of particuliere investeringen te genereren, 
teneinde tekortkomingen van de markt in de energiesector te corrigeren en tegelijkertijd 
marktverstoringen tot een minimum te beperken; vindt dat financiële instrumenten moeten 
worden afgestemd op de specifieke behoeften van regio´s en van hun beoogde 
begunstigden, zodat de toegang tot financiering aanzienlijk wordt verbeterd ten gunste van 
een breed scala aan sociaaleconomische actoren ter plekke;

15. benadrukt dat het van belang is om de administratieve capaciteit in de lidstaten te 
vergroten - doch zonder toename van de administratieve lasten - zowel op regionaal en 
lokaal niveau als onder belanghebbenden, teneinde de financiering die in het kader van het 
cohesiebeleid wordt toegewezen aan energieprojecten (onder meer op het gebied van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie) volledig en doeltreffend te benutten, 
belemmeringen voor doeltreffende synergieën tussen de Structuurfondsen en andere 
fondsen weg te nemen en de effectieve ontwikkeling en uitvoering van beleid te 
ondersteunen; verzoekt de lidstaten zich te blijven inspannen voor de aanwerving en het 
behoud van gekwalificeerd personeel voor het beheer van de EU-fondsen;
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16. verwelkomt het nieuwe voorstel over de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen als een extra en complementair instrument voor het cohesiebeleid, dat is 
bedoeld om in te springen op de grote behoefte aan investeringen met het oog op de 
modernisering en uitbreiding van de Europese energie-infrastructuren, waarmee wordt 
bijgedragen aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie; dringt er bij de 
Commissie op aan de coördinatie tussen de Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
enerzijds, en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen anderzijds, te 
optimaliseren.
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