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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Raad Energie van februari 2011 onderstreepte dat "de 20% energie-
efficiëntiedoelstelling voor 2020, die vooralsnog buiten bereik is, moét worden verwezenlijkt. 
Dit vereist vastberaden actie om het aanzienlijke potentieel voor grotere energiebesparingen 
bij gebouwen, vervoer, en producten en processen, te benutten". 

Gebouwen moeten prioriteit krijgen binnen het energie-efficiëntiebeleid van de EU, aangezien 
bijna 40% van het totale eindverbruik van energie (en 36% van de broeikasgasemissies) 
plaatsvindt in huizen, kantoren, winkels en andere gebouwen. Bovendien vormen gebouwen 
de op één na grootste ongebruikte kostenefficiënte potentiële besparingsbron, na de 
energiesector.

Het potentieel voor kostenefficiënte energiebesparing in de sector gebouwen (d.w.z. zowel 
woonhuizen, als overige gebouwen) wordt geschat op 65 Mtoe1, hetgeen overeenkomt met 
een cumulatieve investeringsbehoefte van ongeveer 587 miljard EUR voor de periode 2011-
2020. Dit komt neer op een investeringsbehoefte van ongeveer 60 miljard EUR per jaar om 
dit besparingspotentieel te realiseren.

De rapporteur voor advies beveelt derhalve aan de lidstaten en de regio's de mogelijkheid te 
geven zelf te beslissen of zij hun energie-investeringen willen concentreren op de energie-
efficiëntie van publieke infrastructuurvoorzieningen en/of van de woningsector.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen in installaties die vallen 
onder Richtlĳn 2003/87/EG;

(b) investeringen voor het realiseren van 
de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen van activiteiten die vallen 
onder bijlage 1 van Richtlĳn 2003/87/EG;

Or. en

                                               
1 Zie het overlegdocument van de Commissie getiteld "Financial support for Energy efficiency in buildings"; 
Eichhammer, W. et al.: Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and 
EEA Countries. 2009; Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving 
policies in Europe. Report to the European Climate Foundation, 2010
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Motivering
Duidelijker formulering.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) huisvesting. (c) huisvesting, met uitzondering van 
bevordering van energie-efficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen. 

Or. en

Motivering

Zie het amendement op artikel 3, letter a, sub iii.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het ondersteunen van energie-
efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare 
energie in openbare infrastructuur;

(iii) het ondersteunen van energie-
efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare 
energie in openbare infrastructuur en in de 
huisvestingsector;

Or. en

Motivering

Dit AM beoogt te voorzien in meer flexibiliteit bij de besluiten over investeringsprioriteiten.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) het ontwikkelen van slimme systemen 
voor distributie bij een laag 
spanningsniveau;

(iv) het ontwikkelen van slimme systemen 
voor distributie bij een laag en gemiddeld 
spanningsniveau;

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) het bevorderen van koolstofarme 
strategieën voor stedelijke gebieden;

(v) het bevorderen van koolstofarme 
strategieën alle soorten gebieden, in het 
bijzonder stedelijke gebieden, met inbegrip 
van het bevorderen van duurzame 
stedelijke mobiliteit, schoon openbaar 
vervoer en voor mitigatie relevante 
aanpassingsmaatregelen;

Or. en


