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SUGGESTIES

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

1. is verheugd over het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik van hulpbronnen", dat 
betrekking moet hebben op alle rijkdommen van Europa, inclusief grondstoffen zoals 
brandstoffen, mineralen en metalen, maar ook hulpbronnen zoals levensmiddelen, de 
bodem, het water, de lucht, alsmede het natuurlijke milieu; onderstreept dat het beleid 
het duurzame gebruik van hulpbronnen moet bevorderen en toegespitst moet zijn op 
investeringen in de duurzame ontwikkeling van het grondgebied met het oog op 
intelligente, duurzame en inclusieve groei in Europa die bijdraagt tot energiezekerheid 
en zuiniger vervoermiddelen, middels verwezenlijking van het potentieel van groene 
arbeidsplaatsen en het concurrentievermogen van Europese ondernemingen, en tot 
verbetering van de levenskwaliteit van de huidige en toekomstige generaties en het 
bewerkstelligen van solidariteit tussen de generaties;

2. acht het noodzakelijk dat de investeringen worden toegespitst op energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie, de energie-efficiëntie van gebouwen en milieuvriendelijk vervoer 
alsook op regionale infrastructuur voor hernieuwbare energie, in het bijzonder in minder 
ontwikkelde regio's; verzoekt de lidstaten de rol van de structuurfondsen in de 
duurzame groei tijdens de lopende programmeringsperiode te versterken en verzoekt de 
Commissie de gewijzigde actieprogramma's op een onbureaucratische en snelle manier 
te evalueren;

3. wijst erop dat, ondanks de inspanningen van de EU en de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, er nog steeds aanzienlijke problemen rijzen op het vlak van het gedeeld 
gebruik van de hulpbronnen; benadrukt dan ook dat voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in Europa de coördinatie en synergieën tussen een groot aantal 
beleidsterreinen en hun diverse instrumenten op plaatselijk, regionaal, nationaal en 
EU-niveau moeten worden verbeterd, in combinatie met de verspreiding van beste 
praktijken in het kader van netwerken van plaatselijke en regionale autoriteiten op het 
gebied van het beheer van de regionale fondsen, om zo de effectiviteit ervan te 
waarborgen en een gemeenschappelijke strategie voor het gebruik van hulpbronnen te 
bevorderen; wijst erop dat voor het regionale beleid reeds in een gecoördineerde en 
geïntegreerde aanpak is voorzien; merkt op dat er tussen bepaalde beleidsterreinen 
afwegingen zijn gemaakt, en dat deze moeten worden aangemoedigd aan de hand van 
duidelijke, op ervaring gestoelde richtsnoeren;

4. wijst erop dat het regionaal beleid, vanwege zijn ontwikkelingsprogramma's op de lange 
termijn, het gedecentraliseerde administratiesysteem en de integratie van de prioriteiten 
van de EU voor duurzame ontwikkeling, een cruciale rol speelt bij de ondersteuning van 
initiatieven voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen, meer bepaald voor de energie-
efficiëntie van gebouwen en voor investeringen in onderzoek, innovatie en duurzame 
ontwikkeling; dringt tegen de achtergrond van het debat over resultaatgericht beleid aan 
op programma's en praktijken die verzekeren dat een zo efficiënt mogelijk gebruik van 
de hulpbronnen een centrale plaats krijgt in het regionaal beleid en is van oordeel dat de 
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toekomstige wetgeving inzake regionaal beleid met deze prioriteiten rekening moet 
houden door de nadruk te leggen op projecten die een efficiënter gebruik van de 
hulpbronnen in Europa in de hand werken;

5. vestigt er de aandacht op dat het belangrijk is dat regio's en lidstaten gezamenlijke 
strategieën voor hulpbronnenefficiëntie uitwerken; onderstreept in dat verband het 
belang van de Europese Territoriale Samenwerking om tot gecoördineerde strategieën te 
komen en acht het urgent dat geïnvesteerd wordt in grensoverschrijdende energie- en 
milieu-infrastructuur om ervoor te zorgen dat de hulpmiddelen beter worden beschermd 
en kunnen circuleren; roept bovendien op tot het uitstippelen van macroregionale 
strategieën die in het bijzonder gericht zijn op milieubescherming en op de 
energievoorziening en -onafhankelijkheid;

6. benadrukt dat een efficiënt gebruik van hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau moet 
worden behandeld – daarbij rekening houdend met het potentieel, de handicaps en de 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden, het maatschappelijk middenveld, de burgers en andere partners 
rechtstreeks moeten worden betrokken bij de initiële planning en daaropvolgende 
uitvoering van relevante maatregelen, op basis van het partnerschapsbeginsel en met 
terbeschikkingstelling van adequate financiële middelen voor technische bijstand; deze 
benadering, in combinatie met een bewustmakingsstrategie, zal resulteren in een groter 
gevoel van verantwoordelijkheid voor en een nauwere identificatie met de 
doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie op alle niveaus en de rol daarvan bij 
het bestrijden van klimaatverandering; acht het noodzakelijk dat de lokale en regionale 
autoriteiten hun maatregelen op het gebied van hulpbronnenefficiëntie afstemmen op de 
EU 2020-strategie en deze maatregelen opnemen in de ruimere territoriale pacten die 
alle vlaggenschipinitiatieven afdekken;

7. beveelt de lidstaten aan de subnationale niveaus, met inbegrip van het lokale niveau, 
vanaf het begin te betrekken bij het vaststellen van prioriteiten en het plannen en 
uitvoeren van maatregelen; beveelt voorts aan dat de burgers worden geraadpleegd, 
zodat een discussie- en informatieplatform ontstaat, aangezien het publiek een sleutelrol 
zal vervullen bij de implementatie van deze maatregelen en een hulpbronnenefficiënt 
Europa uiteindelijk de burgers ten goede zal komen;

8. onderstreept de noodzaak van gemeenschappelijke indicatoren voor het alomvattend 
beoordelen van de effecten van de op lokaal genomen maatregelen, en is van oordeel 
dat de Commissie betrokken moet worden bij het vaststellen van deze indicatoren;

9. wijst erop dat beleidsmakers op nationaal en regionaal niveau doordrongen moeten zijn 
van het belang om economische groei en gebruik van hulpbronnen met elkaar in 
overeenstemming te brengen; roept alle lidstaten en regio's op zich meer inspanningen te 
getroosten om te komen tot een efficiënt gebruik van hulpbronnen en steun voor de 
financiering van O&O op dit gebied ter beschikking te stellen; onderstreept in deze 
context dat de doelen realiseerbaar en betaalbaar dienen te zijn en dat deze moeten 
worden verbonden met het langetermijndoel en het pad daarnaartoe;

10. is van mening dat transparantie van het cohesiebeleid en in de programmeringscyclus 
ervan, de toewijzing van middelen en de toegang van potentiële begunstigden van de 
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structuurfondsen tot informatie absolute voorwaarden zijn voor het verwezenlijken van 
de algemene doelstellingen van het cohesiebeleid;

11. onderstreept dat innovatie en onderzoek noodzakelijk zijn om te komen tot duurzamere 
productie- en consumptiepatronen;

12. onderstreept dat het EFRO moet blijven streven naar de verwezenlijking van de 
bijkomende doelen van efficiënt gebruik van de hulpmiddelen en de bestrijding van 
energiearmoede;

13. benadrukt dat zowel ondernemers als consumenten een belangrijke sleutel in handen 
hebben voor een hulpbronnenefficiënt Europa;

14. acht het noodzakelijk dat het gebruik van het financieringsinstrument JESSICA voor 
energie-infrastructuur- en energie-efficiëntieprojecten in stedelijke gebieden wordt 
bevorderd;
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