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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. onderstreept dat het cohesiebeleid een sleutelrol toekomt bij de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen die nodig zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de Unie om 
tegen 2020 bij primair energieverbruik een besparing van 20% te realiseren;

2. wijst erop dat het prioritaire doel van het cohesiebeleid onverminderd het reduceren van 
de sociaal-economische verschillen tussen regio's is, en vindt dat maatregelen gericht op 
het vergroten van energie-efficiëntie hieraan niets mogen veranderen; onderstreept dat een 
aantal van de armste regio's in de EU mogelijkerwijs andere prioriteiten hebben en in 
eerste instantie investeringen behoeven op andere gebieden;

3. wijst erop dat investeringen in energie-efficiëntie kunnen bijdragen aan economische 
groei, werkgelegenheid, innovatie en vermindering van brandstofarmoede in huishoudens, 
en daardoor een positieve bijdrage aan de economische, sociale en territoriale cohesie 
kunnen leveren; 

4. maakt zich zorgen over recente ontwikkelingen in landen zoals Bulgarije, waar hoge 
energieprijzen tot sociale onrust hebben geleid, en dringt aan op gerichte maatregelen om 
energie voor gewone burgers betaalbaar te maken;

5. onderstreept in het bijzonder de mogelijke sociale voordelen van investeringen in energie-
efficiëntie, aangezien deze kunnen bijdragen tot een reducering van de energiekosten voor 
de sociaal zwakkeren; 

6. herinnert in het bijzonder aan het energiebesparingspotentieel van openbare gebouwen en 
woonhuizen, die 40% van het eindenergieverbruik van de Unie vertegenwoordigen, en 
verzoekt de lidstaten met klem snel langetermijnstrategieën - voor de periode ná 2020 - te 
ontwikkelen voor het mobiliseren van investeringen in de renovatie van woningen en 
commerciële gebouwen, teneinde de energieprestatie van de 'gebouwenvoorraad' te 
verbeteren, zoals vereist uit hoofde van Richtlijn 2012/27/EU;

7. verzoekt de lidstaten ten volle gebruik te maken van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds om investeringen in energie-efficiëntieverbeteringsmaatregelen te 
bevorderen; 

8. verzoekt de lidstaten een kader te scheppen voor financieringsmogelijkheden voor 
maatregelen gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie, teneinde te komen tot 
optimalisering van het systeem van meerdere financieringsbronnen, zoals vereist uit 
hoofde van Richtlijn 2012/27/EU; verzoekt de Commissie de lidstaten te helpen bij het 
ontwikkelen van financieringsmogelijkheden en een kader te scheppen voor het 
uitwisselen van goede praktijken tussen de bevoegde nationale of regionale autoriteiten of 
instanties;
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9. maakt zich zorgen over de recente bevindingen van de Rekenkamer waaruit blijkt dat 
energie-efficiëntie-investeringen in het kader van het cohesiebeleid niet kostenefficiënt 
zijn; 

10. verzoekt de Commissie zonder vertraging uitvoering te geven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer dat financiering voor energie-efficiëntiemaatregelen met middelen van het 
Cohesiefonds altijd vooraf moet worden gegaan door een gedegen beoordeling van de 
behoefte, en gekoppeld moet zijn aan regelmatige controles en het gebruik van 
vergelijkende prestatie-indicatoren, alsmede aan het gebruik van transparante criteria voor 
de selectie van projecten en standaard investeringskosten per bespaarde eenheid energie, 
met een maximaal aanvaardbare terugverdienperiode.


