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SUGGESTIES

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

1. verwelkomt de mededeling van de Commissie "Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050"; onderstreept dat rekening moet worden gehouden met 
de huidige financiële crisis;

2. wijst erop dat unilaterale maatregelen niet volstaan om de emissies te beperken, maar dat 
ook niet-EU-landen er nauw bij moeten worden betrokken;

3. acht het voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de routekaart noodzakelijk dat 
wordt gezorgd voor meer samenhang met de communautaire programma's en 
beleidsmaatregelen;

4. spreekt de wens uit dat bindende sectorale doelstellingen en een realistisch tijdschema 
worden vastgesteld om een vertrouwens- en stimuleringsniveau te creëren dat gunstig is 
voor particuliere investeringen;

5. is van mening dat de verwezenlijking van de doelstellingen tegen 2050 de EU zekerheid 
op het vlak van de energievoorziening kan bieden en de werkgelegenheidsgroei kan 
bevorderen;

6. wijst erop dat het moeilijk zal zijn de doelstelling van 20% energie-efficiëntie tegen 2020 
te verwezenlijken; dringt aan op meer middelen, hoofdzakelijk om de energie-efficiëntie 
van gebouwen te verbeteren, in de zin van de richtlijn inzake energie-efficiëntie;

7. onderstreept het belang van O&O voor de ontwikkeling van koolstofarme technologie en 
dringt daarom aan op minstens een verdubbeling van de kredieten voor energieonderzoek 
in het kader van Horizon 2020;

8. wijst op de belangrijke rol van de hernieuwbare en de innovatieve energiebronnen en acht 
het dringend noodzakelijk dat betere oplossingen worden gevonden voor de opslag en 
verhoging van het rendement;

9. dringt erop aan dat de lidstaten meer investeren in energie-infrastructuur, in het bijzonder 
in netwerken en slimme tellers, alsook in de regionale interconnecties, via een op het 
pakket energie-infrastructuur van de EU gebaseerd investeringsplan;

10. eist waarborgen voor de uitvoering van artikel 10, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG 
betreffende de handel in broeikasgasemissierechten, in het bijzonder betreffende de 
investeringen in O&O en dringt erop aan dat een verslag hierover bij het Europees 
Parlement wordt ingediend.


