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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een herziening van het Actieplan voor energie-efficiëntie
(2010/2107(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 oktober 2006 getiteld "Actieplan voor 
energie-efficiëntie – het potentieel realiseren" (COM(2006)0545), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 januari 2008 met als titel "Naar 20-20 in 
2020 – Kansen van klimaatverandering voor Europa" (COM(2008)0030), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 november 2008 getiteld "Energie-
efficiëntie: verwezenlijking van de 20%-doelstelling" (COM(2008)0545),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 januari 2007 getiteld "Een energiebeleid 
voor Europa" (COM(2007)0001), gevolgd door de mededeling van de Commissie van 13 
november 2008 getiteld "Tweede strategische toetsing van het energiebeleid - Een EU-
actieplan inzake energiezekerheid en –solidariteit", met begeleidende documenten 
(COM(2008)0781),

– gelet op Verordening (EG) nr. 663/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 houdende vaststelling van een programma om het economisch herstel te 
bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van 
energie (Europees energieprogramma ten behoeve van herstel)1,

– gelet op Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad (de "energiedienstenrichtlijn")2,

– gelet op Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere 
hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van 
energiegerelateerde producten3,

– gelet op Richtlĳn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van gebouwen4,

– gezien het inventarisatiedocument van de Commissie van 7 mei 2010 getiteld "Towards a 
new Energy Strategy for Europe 2011-2020" ("Naar een nieuwe energiestrategie voor 
Europa 2011-2020"),

– gezien het onafhankelijke onderzoek getiteld "Company Car Taxation. Subsidies, welfare 
and economy" ("Belasting op bedrijfsvoertuigen. Subsidies, welzijn en economie"), dat op 

                                               
1 PB L 200 van 31.7.2009, blz. 31.
2 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 64.
3 PB L 153 van 18.6.10, blz. 1.
4 PB L 153 van 18.6.10, blz. 13.
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verzoek van de Commissie is uitgevoerd1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 februari 2009 over de tweede strategische 
toetsing van het energiebeleid2,

– gelet op artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en van de Commissie 
regionaal beleid (A7-0000/2010),

A. overwegende dat energiebesparing de voordeligste en snelste manier is om de CO2- en 
andere emissies te verminderen en de continuïteit van de voorziening te verbeteren en dat 
energie-efficiëntie daarom een belangrijke prioriteit van elke toekomstige strategie van de 
EU, met name haar 2020-strategie, moet zijn,

B. overwegende dat energiebesparing economische voordelen heeft; overwegende dat de 
energie-invoer van de EU stijgt en in 2007 goed was voor 332 miljard EUR en dat cijfers 
van de Commissie aangeven dat de energiewinst meer dan 1000 EUR per gezin per jaar 
kan bedragen3 en dat het halen van de doelstelling op het gebied van energie-efficiëntie 
het potentieel heeft de EU ongeveer 100 miljard EUR te laten besparen en de emissies met 
bijna 800 miljoen ton per jaar te verminderen4, 

C. overwegende dat de inspanningen om de energie-efficiëntiedoelstelling van 20% in 2020 
te halen moeten worden opgevoerd en dat monitoring van de vooruitgang in de richting 
van het halen van de doelstelling niet volstaat,

D. overwegende dat de terugverdientijd van investeringen in energie-efficiëntie kort is en dat 
de investeringen nieuwe banen opleveren, zowel in plattelandsgebieden als in 
stadsgebieden, die voor het merendeel niet kunnen worden geëxternaliseerd, met name in 
de bouwsector en binnen het MKB,

E. overwegende dat gebruik van overheidsgeld in roulerende financiële instrumenten om 
financiële stimulansen aan energie-efficiëntiemaatregelen te geven het voordeel heeft, in 
tijden van budgettaire beperkingen, dat deze middelen zo voor het merendeel voor langere 
tijd gehandhaafd kunnen blijven,

F. overwegende dat de vraagzijde steeds de motor voor meer energieverbruik is geweest en 
er een reële behoefte bestaat om de marktbelemmeringen voor meer energie-efficiënte 
producten aan te pakken,

                                               
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 PB C 67E van 18.3.2010, blz. 16.
3 COM(2008) 0772, blz. 4.
4 COM(2008) 0030, blz. 8.
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G. overwegende dat gebouwen goed zijn voor ongeveer 40% van het energieverbruik en 
ongeveer 36% van de broeikasgasemissies in de EU1 en dat de bouw een groot deel van de 
EU-economie uitmaakt, met ongeveer 12% van het BBP van de EU,

H. overwegende dat industriële elektrische motoren 30-40% verbruiken van alle energie die 
wereldwijd wordt opgewekt en overwegende dat een behoorlijke optimalisering van de 
motorsystemen in kwestie, met name door de snelheid te regelen, een besparing van 30 tot 
60% van de verbruikte energie kan opleveren,

1. Naleving en uitvoering van de bestaande wetgeving

1. verzoekt de Commissie een evaluatie in te dienen van het resultaat van de inspanningen 
die de lidstaten en de Commissie hebben geleverd; is van mening dat de Commissie zich 
er in het Actieplan voor energie-efficiëntie toe moet engageren om, als uit deze evaluatie 
blijkt dat de uitvoering van de strategie onbevredigend is en de EU bijgevolg volgens de 
berekeningen haar 2020-doelstelling niet zal halen, bijkomende EU-maatregelen voor te 
stellen, bijvoorbeeld bindende energie-efficiëntiedoelstellingen voor de lidstaten die billijk 
en meetbaar zijn en waarbij rekening met hun respectieve startpositie en nationale 
omstandigheden wordt gehouden; benadrukt het feit dat de methode gebaseerd moet zijn 
op een absolute vermindering van het energieverbruik, om transparantie te garanderen;

2. verzoekt de Commissie een ambitieus Actieplan voor energie-efficiëntie voor te stellen, 
waarin een inventaris wordt gemaakt van de vooruitgang die met alle maatregelen uit het 
actieplan van 2006 is geboekt, waarin meer werk wordt gemaakt van de uitvoering van de 
nog lopende energie-efficiëntiemaatregelen die overeenkomstig het actieplan van 2006 
zijn genomen, en waarin nieuwe, adequate maatregelen zijn opgenomen om de 2020-
doelstelling te halen;

3. vraagt een herziening van de energiedienstenrichtlijn om hierin een zogenaamde 
scorebordaanpak (met soepele doelstellingen) op te nemen, waarbij de lidstaten kunnen 
kiezen welke terreinen zij tot het brandpunt van hun inspanningen zullen maken, rekening 
houdend met overwegingen in verband met de kosten-batenverhouding en de mogelijke 
energiebesparing;

4. verzoekt de Commissie een kritische beoordeling op te nemen van de nationale 
programma's voor energie-efficiëntie en de uitvoering hiervan, met inbegrip van een 
bindend model voor de verslaglegging, de verslaglegging samen te voegen met die in het 
kader van de energiedienstenrichtlijn en die met betrekking tot de etikettering van het 
energieverbruik en milieuvriendelijk productontwerp, om de lasten voor de lidstaten te 
verminderen, en de acties van elke lidstaat te evalueren en te rangschikken, om naar 
behoren gebruik van de aanpak met soepele doelstellingen te maken;

5. dringt er bij de lidstaten op aan uitgebreide programma's voor markttoezicht en 
nalevingscontrole in te stellen voor de richtlijnen inzake gebouwen, milieuvriendelijk 
productontwerp, etikettering van het energieverbruik en etikettering van het 
energieverbruik voor banden, met name wat invoer betreft, en verzoekt de Commissie de 
uitvoering van deze programma's te controleren en indien nodig inbreukprocedures te 

                                               
1 COM(2008) 0772, blz. 8.
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starten;

6. vraagt de Commissie om een paar jaar na de inwerkingtreding van de herziene richtlijn de 
impact van de verplichte vermelding van de regeling inzake de etikettering van het 
energieverbruik in advertenties op het consumentengedrag te beoordelen;

2. Energie-infrastructuur (opwekking en transmissie)

7. is van mening dat een krachtigere focus nodig is op systeeminnovaties als slimme netten, 
slimme meters en energieopslag, die de energie-efficiëntie kunne bevorderen;

8. vraagt een herziening van de WKK-richtlijn om WKK en collectieve verwarming/koeling 
te bevorderen door de lidstaten ertoe aan te moedigen een stabiel en gunstig 
regelgevingskader in te stellen door prioritaire toegang tot het elektriciteitsnet voor WKK 
te overwegen en door gebruik van WKK en collectieve verwarming/koeling in gebouwen 
en duurzame financiering voor WKK te bevorderen, bijvoorbeeld door van WKK een 
selectiecriterium te maken voor projecten op het gebied van stads- en 
plattelandsontwikkeling die uit de structuurfondsen worden gefinancierd;

9. verzoekt de lidstaten op dezelfde manier het gebruik van WKK te bevorderen door de 
bouw en modernisering van systemen voor collectieve verwarming/koeling te 
ondersteunen, in plaats van WKK als dusdanig te ondersteunen;

10. is tevreden met het werk dat de Commissie momenteel verricht op het gebied van slimme 
netten en dringt er bij de Commissie op aan de ontwikkeling van slimme netten te 
ondersteunen door gemeenschappelijke normen vast te stellen en te zorgen voor een 
stabiel, geharmoniseerd regelgevingskader voor de lange termijn in de hele EU;

3. Stadsontwikkeling en gebouwen

11. onderstreept het feit dat initiatieven moeten worden ondersteund waarbij wordt gefocust 
op de vermindering van het energieverbruik en de broeikasgasemissies op lokaal en 
regionaal niveau, zoals het Convenant van burgemeesters en het "Smart Cities" ("Slimme 
Steden")-initiatief;

12. verzoekt de Commissie het efficiëntiepotentieel in openbare gebouwen te beoordelen en 
een verplicht streefcijfer voor de vermindering van het energieverbruik in openbare 
gebouwen in de lidstaten voor te stellen;

13. is ervan overtuigd dat het voor het halen van de energie-efficiëntiedoelstelling van 
centraal belang is dat de overheid het voortouw neemt; erkent anderzijds dat de bestaande 
budgettaire beperkingen, met name op regionaal en lokaal niveau, vaak de mogelijkheden 
van de overheid om als eerste te investeren beperken; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten innoverende oplossingen te bedenken om dit probleem aan te pakken;

14. is van mening dat het Europees Parlement en de Commissie een voorbeeld moeten stellen 
door hun gebouwen zo uit te rusten dat het energieverlies er wordt teruggedrongen tot nul 
in 2020;
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15. verzoekt de Commissie om in het kader van de komende innovatiestrategie nieuwe 
initiatieven ter ondersteuning van de uitrusting van gebouwen te bevorderen, bijvoorbeeld 
een innovatiepartnerschap voor energie-efficiëntie in energie-efficiënte steden/steden met 
een nulemissie;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten de invoering te bevorderen van 
energieprestatiecertificaten en van een één-loketsysteem voor de verstrekking van 
technisch advies en technische ondersteuning, alsmede van financiële stimulansen op 
regionaal, nationaal en Europees niveau;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten een intensiever beroep op energieaudits in 
bedrijven te bevorderen en mechanismen te ontwerpen om met name het MKB op dit 
gebied te assisteren;

18. is van mening dat de Commissie proefonderzoeken inzake energie-efficiëntieaudits van 
gebouwen moet financieren, om potentiële besparingen te vinden en de spelers op de 
markt te motiveren om in energie-efficiënte oplossingen te investeren;

19. verzoekt de Commissie minimumvereisten op het gebied van energie voor te stellen voor 
straatverlichting, groene aanbestedingen en aanpassingen om de energie-efficiëntie te 
verbeteren; dringt er in verband hiermee bij de Commissie op aan tegen 2012 specificaties 
voor de totale levensduurkosten in alle overheidsaanbestedingen voor 
verlichtingsinstallaties op te nemen;

4. ICT en producten

20. vraagt een snelle en behoorlijke uitvoering van de richtlijnen inzake de etikettering van 
het energieverbruik door de goedkeuring van gedelegeerde handelingen voor nieuwe 
energiegerelateerde producten; is van mening dat de richtlijn inzake milieuvriendelijk 
productontwerp ook betrekking moet hebben op producten voor grote gebouwen, 
industriële uitrusting, geïntegreerde verlichtingssystemen in gebouwen, pompen en 
producten voor efficiënt watergebruik en dat zij ook een definitie moet omvatten van de 
minimumeisen wat de prestaties van gebouwen betreft;

21. verzoekt de Commissie specifieke wetgeving in te dienen inzake een efficiënt gebruik van 
de hulpbronnen bij de totstandbrenging van producten;

22. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om het toepassingsgebied van de 
gebouwenrichtlijn uit te breiden naar grote gebouwen, inclusief eisen inzake 
milieuvriendelijk ontwerp voor producten, met name industriële elektrische motoren, die 
in grote gebouwen worden gebruikt;

23. verzoekt de Commissie de wetgeving te controleren en ervoor te zorgen dat deze 
betrekking op producten, systemen en het energieverbruik ervan heeft en acht het nodig 
het bewustzijn van de EU-burgers te vergroten wat de energie- en hulpbronnenefficiëntie 
van consumptie- en energiegerelateerde producten betreft; is van mening dat bij de 
beoordeling van het energieverbruik toepassingen moeten worden beschouwd als geheel, 
in plaats van alleen te kijken naar afzonderlijke deelproducten;
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24. is tevreden met het werk van de taskforce slimme meters en verzoekt de Commissie vóór 
eind 2011 een aantal aanbevelingen in te dienen om ervoor te zorgen dat:

 slimme meters er komen overeenkomstig het tijdschema van het derde pakket voor de 
gemeenschappelijke markt voor energie,

 de lidstaten tegen eind 2011 overeenstemming over de gemeenschappelijke functies 
van slimme meters bereiken,

 de Commissie en de lidstaten een concreet streefcijfer vaststellen voor het aantal 
woningen dat tegen 2020 met slimme meters moet zijn uitgerust;

25. verzoekt de Commissie in het SET-plan een onderdeel op te nemen over de ontwikkeling 
en bevordering van technologie en producten die energie- en hulpbronnenefficiëntie 
bevorderen;

5. Vervoer

26. verzoekt de Commissie een ambitieus witboek te publiceren over vervoer om een 
duurzaam Europees vervoersbeleid te ontwikkelen waarmee de invoering van energie-
efficiënte nieuwe technologie wordt bevorderd en de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen, met name olie, verminderd;

27. verzoekt de Commissie de ontwikkeling te bevorderen van innoverende uitrusting om de 
energie-efficiëntie te verbeteren (bijvoorbeeld spoilers voor vrachtwagens) en te 
overwegen deze verplicht te maken, als bewezen is dat zij kostenefficiënt is;

28. moedigt in verband hiermee de bevordering aan van het gebruik van energie-efficiënte 
banden en verzoekt de Commissie minimumeisen vast te stellen voor de energie-
efficiëntie van voertuigen die worden gekocht door overheidsinstanties en van de banden 
die op deze voertuigen worden geplaatst;

29. verzoekt de Commissie kadervoorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van 
elektrische voertuigen, met name wat de standaardisering betreft van de software voor 
infrastructuur en laadstations;

30. herhaalt dat oplossingen met intermodaal vervoer moeten worden bevorderd, alsmede de 
ontwikkeling van intelligente vervoerssystemen, om energiebesparingen in de 
vervoerssector te realiseren (inclusief congestieheffingen, informatietechnologie op het 
gebied van verkeersbeheer, spoorweginfrastructuur enz.);

31. verzoekt de lidstaten belastingsregelingen af te schaffen waarbij de aankoop van auto's 
met een onefficiënt brandstofgebruik wordt gestimuleerd1;

6. Stimulansen en financiering

32. verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen over de manier waarop een EU-kader kan 
                                               
1 Taxation Paper nr. 22 (2010): "Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy" ("Belasting op 
bedrijfsvoertuigen. Subsidies, welzijn en economie").
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worden ingesteld van roulerende financiële instrumenten ter ondersteuning van 
aanvullende maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie waarmee ondersteuning 
wordt geboden aan succesvolle bestaande nationale regelingen en distributiekanalen 
(bijvoorbeeld door risicodeling) en de invoering en verbetering wordt aangemoedigd van 
regelingen inzake energie-efficiëntie in de lidstaten;

33. is van mening dat bij dit kader rekening moet worden gehouden met de ervaring die is 
opgedaan met bestaande roulerende instrumenten die door openbare financiële 
tusseninstanties ter beschikking worden gesteld, dat bestaande EU-fondsen bij dit kader 
moeten worden betrokken en dat dit kader zo moet worden ontworpen dat andere 
openbare of particuliere fondsen worden aangetrokken, om een zo groot mogelijk 
hefboomeffect te creëren en financiële programma's voor een groot aantal 
eindbegunstigden te ondersteunen;

34. is in verband hiermee tevreden met het voorstel van de Commissie om niet vastgelegde 
middelen in het kader van de EEPR-verordening te gebruiken voor de instelling van een 
speciaal financieel instrument om initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen en verzoekt de Raad dit voorstel snel goed 
te keuren;

35. benadrukt het feit dat de bestaande EU-fondsen, bijvoorbeeld het EFRO, beter voor 
maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie moeten worden gebruikt; verzoekt de 
Commissie de belemmeringen te identificeren waardoor geen groter deel van de middelen 
van de structuurfondsen en het Cohesiefonds naar deze doeleinden gaat en adequate acties 
voor te stellen om deze belemmeringen aan te pakken (bijvoorbeeld extra EU-maatregelen 
om technische assistentie te ondersteunen);

36. verzoekt de Commissie de financieringsfaciliteiten (bijv. Elena) te versterken en de 
instelling te overwegen van aanvullende faciliteiten die in het kader van het programma 
Intelligente Energie worden gefinancierd;

37. verzoekt de Commissie EU-maatregelen te bevorderen ter ondersteuning van technische 
assistentie door ervaren (nationale en internationale) financiële tusseninstanties:

 om het bewustzijn en de kennis bij de beheersinstanties en de openbare en particuliere 
financiële instellingen te verbeteren wat financieringsstrategieën en institutionele 
vereisten betreft om investeringen in energie-efficiëntie te ondersteunen,

 om openbare en particuliere financiële instellingen te ondersteunen bij de uitvoering 
van de maatregelen en financiële instrumenten in kwestie,

 om duurzame en efficiënte financiële instrumenten te structureren om de voor 
investeringen op het gebied van energie-efficiëntie beschikbare middelen beter te 
benutten,

 om de overdracht van ervaring met beste praktijken onder de lidstaten en hun 
financiële tusseninstanties aan te moedigen;

38. verzoekt de Commissie te overwegen doeltreffende maatregelen voor te stellen om 
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energiebedrijven ertoe aan te zetten in energie-efficiëntie te investeren;

39. herhaalt zijn verzoek om een versterkt hoofdstuk over energie-efficiëntie in het kader van 
het Europese nabuurschapsbeleid en om de systematische opname van een hoofdstuk 
hierover in de dialogen van de EU met derde landen;

40. verzoekt de Commissie om van energie-efficiëntie een van de belangrijkste prioriteiten 
van het achtste kaderprogramma voor onderzoek te maken en een aanzienlijk deel van de 
middelen toe te wijzen aan subprogramma's op het gebied van energie-efficiëntie van het 
soort van het programma Intelligente Energie; benadrukt het feit dat de middelen voor 
onderzoek, ontwikkeling en demonstratie op het gebied van energie tegen 2020 moeten 
worden verdubbeld in vergelijking met het huidige niveau, inclusief een aanzienlijke 
verhoging van de toekomstige EU-begroting, met name voor hernieuwbare energie, 
slimme netten en energie-efficiëntie;

41. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Inleiding
Energie-efficiëntie is de voordeligste en snelste manier om de CO2- en andere emissies te 
verminderen. De voordelen zijn enorm, zowel wat economische groei als wat banenschepping 
betreft. De banen worden zowel geschapen in plattelands- als in stadsgebieden, vaak in het 
MKB, en het zal gaan om lokale banen, die niet kunnen worden geëxternaliseerd. Zij zullen 
zich situeren in de IT, de bouw en de dienstensector.

Veel is gerealiseerd sinds de goedkeuring van het Actieplan voor energie-efficiëntie in 2006; 
sindsdien is de politieke en economische context evenwel erg veranderd. Daarom moet het 
EU-beleid inzake energie-efficiëntie duidelijk worden herzien, om het bij de huidige 
prioriteiten en ontwikkelingen te laten aansluiten. Er moet een grondige evaluatie van de 
realisaties en tekortkomingen van het Actieplan voor energie-efficiëntie van 2006 worden 
uitgevoerd, die als basis voor de herziening van het EU-beleid inzake energie-efficiëntie kan 
dienen. Maatregelen om de energiebesparingen te vergroten kunnen via vele verschillende 
instrumenten op EU- en op nationaal niveau worden ingevoerd, zoals etikettering en 
milieunormen voor energiegerelateerde producten, het energieverbruik van gebouwen en vele 
andere maatregelen. De rapporteur is van mening dat beleidsmakers de middelen moeten 
diversifiëren waarmee zij de EU27 meer energie-efficiënt willen maken en dat sommige 
instrumenten beter kunnen worden ingezet op nationaal niveau.

Doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie
Het is steeds duidelijker dat de EU niet op weg is om haar 20%-doelstelling te halen. Er is een 
tekort aan officiële documentatie van de Commissie hierover. Terwijl de doelstellingen voor 
emissies en hernieuwbare energiebronnen gemakkelijk te meten zijn en officieel bekend 
worden gemaakt door Eurostat, zijn de statistieken inzake energie-efficiëntie omstreden, 
omdat het Primes-model vaak wordt bekritiseerd. Toch is de rapporteur van mening dat de 
Commissie statistieken over de ontwikkeling van alle belangrijke elementen van het 
energiebeleid van de EU moet presenteren.

Gebouwen
Het is wel bekend dat er in gebouwen een enorm potentieel voor energie-efficiëntie is. Door 
de recente herschikking van de EPR-richtlijn kan momenteel moeilijk aan nog een 
herschikking van deze richtlijn worden gedacht. Gebouwen zijn evenwel belangrijk, zodat een
andere aanpak nodig is, één die strookt met het subsidiariteitsbeginsel en die het recht op 
privé-eigendom niet schendt. Gedacht moet worden aan de instelling van adequate 
financieringsinstrumenten, terwijl ook meer beroepsopleiding, een betere toegang tot 
informatie voor het MKB en bewustmaking in het algemeen nodig zijn. De klemtoon moet 
liggen op de renovatie van bestaande gebouwen, omdat in de EU steeds minder nieuwe 
gebouwen worden opgetrokken en vele oude gebouwen het potentieel hebben om maximale 
efficiëntie te bereiken, mits zij naar behoren worden gerenoveerd.

Milieuvriendelijk productontwerp 
Als algemeen beginsel is de rapporteur van mening dat vrijwillige akkoorden moeten worden 
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bevorderd, maar in sommige gevallen zijn minimumnormen en concrete doelstellingen nodig 
om de markt in een meer energie-efficiënte richting te bewegen. De richtlijn inzake 
milieuvriendelijk productontwerp is het doeltreffendste instrument op EU-niveau wat het 
beleid inzake energie-efficiëntie betreft en een lichtend voorbeeld van het soort van beleid dat 
de EU moet proberen in te voeren.  De meest veelbelovende aanpak lijkt te bestaan in 
gemeenschappelijke normen voor de hele EU-markt, om meer concurrentie tussen de lidstaten 
te bewerkstelligen en hen zo in staat te stellen concurrerend te zijn op de wereldmarkt.

Financiering

In de sector schone technologie moet de kloof tussen de VS en China enerzijds en de EU 
anderzijds worden gedicht. Beide landen zijn veel progressiever dan de EU wat de 
goedkeuring van wetgevingsmaatregelen ter bevordering van energie-efficiënte oplossingen 
betreft. Daarom moeten maatregelen en instrumenten om de financiering te verhogen door de 
EU en de lidstaten worden ondersteund. De invoering van nationale fondsen voor energie-
efficiëntie die Energy Performance Contracting (EPC) ondersteunen, moet worden 
gestimuleerd via een financieel instrument op Europees niveau.
EPC, waarbij een klant een gegarandeerde energiebesparing koopt, zorgt voor een 
hefboomeffect, met een terugbetaling van de investering over een periode van 2-15 jaar.  Met 
dit model worden banen geschapen in het MKB, besparen consumenten op hun 
energierekening en worden de emissies verminderd.


