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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 
doelstellingen van Europa 2020 en de bijbehorende vlaggenschipinitiatieven, teneinde te 
komen tot een slimme, duurzame en inclusieve groei en de verschuiving naar een 
koolstofarme economie in alle sectoren te ondersteunen; wijst er echter op dat de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds belangrijk zijn bij het bereiken van de sociale 
dimensie van het energiebeleid, 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 meest kwetsbare huishoudens;

2. benadrukt het belang van het cohesiebeleid en de hieraan toegekende financiële middelen 
voor de volledige ontwikkeling van de energietransmissie-infrastructuur en -netwerken 
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 de continuïteit 
van de voorziening en voor het behalen van de doelstelling van convergentie tussen de 
EU-regio's; 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;

3. is van mening dat het van het grootste belang is dat het Structuurfonds, het Cohesiefonds 
en andere financiële instrumenten kunnen worden gebruikt voor het financieren van 
energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in de woningbouwsector; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom duidelijke, gemakkelijk toegankelijke 
informatie te verspreiden over de financiële instrumenten, stimuli, subsidies en leningen 
die beschikbaar zijn ter ondersteuning van energie-efficiëntieprojecten.


