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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. wijst erop dat het cohesiebeleid een essentieel instrument is om de 20-20-20 doelstelling 
voor 2010 te verwezenlijken en een samenhangende strategie uit te stippelen om op 
middellange en lange termijn te komen tot een Europese economie met een hoge energie-
efficiëntie en een laag CO2-emissieniveau; stelt vast dat bij de investeringen in projecten 
op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen niet de verwachte 
vooruitgang is geboekt;

2. verzoekt de Commissie vast te stellen welke belemmeringen er zijn voor de besteding van 
een hoger percentage van deze fondsen op het gebied van energie en aanvullende 
maatregelen voor te stellen om deze situatie te verhelpen;

3. verzoekt de Commissie met het oog op de herziening van het cohesiebeleid en de 
financiële vooruitzichten van de EU energiebesparing automatisch op te nemen als 
voorwaarde voor de verstrekking van middelen uit hoofde van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds en een groter deel van de middelen te bestemmen voor projecten op het 
gebied van energie-efficiëntie en gedecentraliseerde hernieuwbare energiebronnen; 

4. erkent dat een efficiënt gebruik van de hulpbronnen talrijke sociale en economische 
voordelen heeft, met name het creëren van banen die niet naar elders kunnen worden 
overgebracht, zowel op het platteland als in stedelijke gebieden en vooral in het geval van 
KMO's;

5. wijst op de belangrijke rol van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) bij de 
bevordering van de energie-efficiëntie en de sociale, economische en territoriale 
samenhang van de EU;

6. constateert een uiteenlopende ontwikkeling wat betreft investeringen in de digitale 
economie; verzoekt de Commissie en de lidstaten de steun voor ICT te verhogen en 
innovatie op dit gebied te stimuleren en de inspanningen op te voeren ter bevordering van 
investeringen in nieuwe, open en concurrerende hogesnelheidsverbindingen die borg staan 
voor toegang tot internet als universele dienst waardoor de digitale kloof tussen de 
Europese burgers wordt verkleind. 


