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SUGGESTIES

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

1. onderstreept het feit dat investeringen in hernieuwbare energiebronnen en de exploitatie 
van deze energiebronnen bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling, voor 
nieuwe innovatie en technologie en voor duurzame groei in de regio's van de EU; 
bovendien zorgt dit voor een diversificatie van de energievoorziening en vermindert het 
de afhankelijkheid van de EU van conventionele energie, terwijl tegelijk nieuwe, 
duurzame banen worden gecreëerd, het concurrentievermogen wordt verbeterd en de 
territoriale en sociale cohesie wordt bevorderd;

2. merkt op dat in de sector hernieuwbare energie bijna een half miljoen arbeidsplaatsen is 
gecreëerd en dat een intensievere ontwikkeling van deze sector tegen 2030 nog eens drie 
miljoen arbeidsplaatsen kan opleveren;

3. verzoekt de lidstaten te blijven inzetten op investeringen in hernieuwbare energie en 
energieconvergentie en betreurt de trend van de schrapping van stimulansen voor 
hernieuwbare energie ten gunste van andere, ecologisch en sociaaleconomisch minder 
duurzame energiebronnen;

4. is van mening dat het EU-beleid op het gebied van regionale ontwikkeling een belangrijke 
rol te spelen heeft op het gebied van de bevordering van de productie van energie uit 
hernieuwbare bronnen en ook energie-efficiëntie op Europese schaal, alsmede op het 
gebied van elektriciteitsdiensten en energievervoersdiensten; acht het positief dat de in het 
kader van het cohesiebeleid en het beleid op het gebied van regionale ontwikkeling 
geleverde input om het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen, 
stapsgewijs is toegenomen, met als doel dat de sector hernieuwbare energiebronnen ten 
volle bijdraagt tot de doelstellingen van het energiebeleid van de EU en dat de 
energiedoelstellingen van de EU in de gehele EU ten uitvoer worden gelegd; acht het 
bijzonder belangrijk dat het Europees beleid een zodanige koers neemt dat het 
financieringspercentage in de volgende periode 2014-2020 toereikend is; acht ambitieuze 
doelstellingen voor hernieuwbare energie na 2020 belangrijk om de productie van 
hernieuwbare en schone energie te bevorderen;

5. is van oordeel dat, om optimaal profijt te kunnen trekken van de voordelen van 
hernieuwbare energiebronnen, nauw moet worden samengewerkt op het gebied van 
energie-infrastructuur en meer Europese financiering moet worden vrijgemaakt voor 
nieuwe technologie;

6. meent dat een intelligent gebruik van Gemeenschapsmiddelen tijdens de volgende 
programmeringsperiode (2014-2020) het mogelijk zal maken de doelstelling van het 
verhogen van het percentage hernieuwbare energiebronnen tot 20% te behalen, samen met 
de doelstellingen van duurzaamheid en concurrentiekracht binnen de Europese Unie;
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7. onderstreept het feit dat de investeringen in het kader van de fondsen die onder het 
gemeenschappelijk strategisch kader vallen, aanzienlijk kunnen helpen om de uitdagingen 
op het gebied van hernieuwbare energiebronnen op te lossen en hun potentieel met 
betrekking tot energie-efficiëntie te benutten; wijst er ook op dat publieke en particuliere, 
met name Europese, investeringen, alsmede innovatieve financieringsinstrumenten 
belangrijk zijn; onderstreept, zonder de rol van Horizon 2020 te loochenen, het feit dat 
ook onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die worden ondersteund via de 
structuurfondsen, vooral projecten aan de basis, een belangrijk rol spelen wat de 
ontwikkeling van de Europese sector van hernieuwbare energiebronnen en de respons op 
de bijzondere uitdagingen op het gebied van regionaal beleid betreft; onderstreept dat 
investeringen op het gebied van hernieuwbare energiebronnen van essentieel belang zijn 
om deze energiebronnen concurrerender te maken te maken in vergelijking met andere, 
meer traditionele energiebronnen;

8. wijst op de rol van slimme netwerken in de toekomst – die de Commissie in haar 
blauwdruk voor het energiebeleid schetst – bij het opvangen van de ongelijke situatie wat 
de hernieuwbare energiebronnen betreft die in de EU beschikbaar zijn en bij het creëren 
van een pan-Europese energiemarkt die in staat is deze energievormen aan alle regio's te 
leveren; 

9. onderstreept dat het gebruik van hernieuwbare-energietechnologie optimaal moet worden 
ingezet, op basis van de beschikbare bronnen in de regio; wijst erop dat een toename van 
de productie van energie uit hernieuwbare bronnen uitdagingen zal creëren voor de 
werking van de bestaande energie-infrastructuur, daar de bronnen vaak op afgelegen 
plaatsen gelegen zijn en er grootschalige werkzaamheden voor doorvoer en distributie 
nodig zijn; is van mening dat, om hernieuwbare energiebronnen verder te integreren, 
infrastructuuraanpassingen in de EU nodig zijn, zowel wat transport als wat distributie 
betreft, en dat de nationale wetgeving moet zorgen voor vereenvoudiging en bespoediging 
van de planningsprocessen, aangezien deze vaak samenwerking tussen verschillende 
planningsniveaus vereisen; wijst erop dat voor de investeringen in energie-infrastructuur 
zowel publieke als particuliere financiering belangrijk is; dringt erop aan dat er 
vooruitgang wordt geboekt bij de opbouw en uitbreiding van een Europese interne markt 
voor energie; wijst op het potentieel van de structuurfondsen bij de modernisering van de 
huidige energie-infrastructuur en het onderhoud van een uitgebreide Europese 
infrastructuur teneinde hernieuwbare energiebronnen in de Europese energiemarkt te 
integreren; wijst erop dat ook de totstandbrenging van slimme energienetwerken 
belangrijk is; acht het bedrag van de EFRO-steun voor nieuwe energiecapaciteit in de 
lopende financieringsperiode echter vrij laag;  is van mening dat grootschalige, maar ook 
gedecentraliseerde investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen 
bijvoorbeeld beter moeten worden ondersteund met het ELENA-fonds dan nu het geval is 
en dat het programma "Intelligente energie - Europa" kan worden ingezet om de verdere 
ontwikkeling van hernieuwbare energie te bevorderen en voorts gemeenschappelijke 
hernieuwbare-energieprojecten van kleine gemeenschappen, inclusief in 
plattelandsgebieden, aan te moedigen;

10. stelt vast dat de meest efficiënte en concurrerende locaties voor hernieuwbare energie in 
de EU soms op grote afstand van de verbruikscentra liggen en dat er dus 
vervoersnetwerken moeten worden ontwikkeld die zijn toegesneden op schone energie; 
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onderstreept dat een efficiënte lokale productie van hernieuwbare energie eveneens moet 
worden aangemoedigd om de verliezen bij het vervoer te verminderen, de 
voorzieningszekerheid te verbeteren en de onafhankelijkheid van de regio's op 
energiegebied te stimuleren;

11. spreekt zijn steun uit voor een gelaagd beheer en een gedecentraliseerde aanpak van het 
energiebeleid en hernieuwbare energie, met inbegrip van onder meer het Covenant of 
Mayors en de verdere ontwikkeling van het Smart Cities-initiatief, alsmede de 
bevordering van beste oplossingen op regionaal en plaatselijk niveau via 
informatiecampagnes;

12. herinnert eraan dat onafhankelijkheid op het gebied van energie en continuïteit van de 
energievoorziening in de EU belangrijk zijn en dat Europese hernieuwbare 
energiebronnen, inclusief energiebronnen die zich langzaam hernieuwen, een aanzienlijke 
rol spelen voor de regionale economie; herinnert eraan dat de inspanningen om over te 
schakelen van energie uit fossiele bronnen en energie die wordt ingevoerd, naar Europese 
hernieuwbare energie die lokaal en regionaal wordt geproduceerd, ook in het kader van 
grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten, op lange termijn belangrijk zijn om de 
doelstellingen te halen van het Stappenplan energie 2050 en de Europa 2020-strategie, en 
dat hierbij alle Europese burgers toegang moet worden verleend tot constant geleverde, 
duurzame en betaalbare energie; betreurt het dat de afhankelijkheid van de EU van 
geïmporteerde fossiele brandstoffen de Europese regio's kwetsbaar maakt voor crises en 
concurrentie; 

13. merkt op dat de Europese regio's behoefte hebben aan meer flexibiliteit om zich aan te 
passen aan en profijt te trekken uit hernieuwbare energiebronnen in de gebieden in 
kwestie, wat betekent dat zo veel mogelijk moet worden gekozen voor gedecentraliseerde 
energieproductie, om rekening te houden met variabelen en deze te exploiteren waar de 
beschikbaarheid het grootst is; wijst erop dat dit moet worden bewerkstelligd via een 
gedecentraliseerde aanpak die gericht is op intelligente netwerken en technologie, en door 
het verband tussen innovatie en investering op een duurzame manier te bevorderen;

14. is van mening dat lokale strategieën op het gebied van duurzame energie een belangrijke 
rol spelen voor de regionale en sociale ontwikkeling, omdat zij de deelname van regionale 
spelers aan projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen verhogen; merkt op 
dat de lidstaten en de regio's hun eigen sterke punten hebben wat hernieuwbare 
energiebronnen betreft als gevolg van geografische verschillen; merkt op dat niet exact 
hetzelfde beleid inzake hernieuwbare energiebronnen kan worden gevoerd in alle regio's, 
zodat flexibiliteit nodig is; is van mening dat de specifieke sterke punten van een regio 
moeten worden geïdentificeerd en optimaal benut; herinnert eraan dat bij de ontwikkeling 
van het potentieel van de sector hernieuwbare energie moet rekening worden gehouden 
met plaatselijke en regionale omstandigheden; onderstreept het feit dat bio-energie en 
andere hernieuwbare energiebronnen belangrijk zijn voor het energiebeheer, de 
economische groei en de vitaliteit, met name in ultraperifere regio's, eilanden en afgelegen 
gebieden, dun bevolkte regio's en plattelandsgebieden; is van mening dat de middelen 
voor hernieuwbare energie die worden toegekend via het gemeenschappelijk strategisch 
kader, moeten bijdragen tot de regionale distributie van de geproduceerde energie en tot 
kleinschalige projecten op het gebied van hernieuwbare energie; benadrukt het feit dat 
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kmo's een belangrijke rol met betrekking tot het beleid inzake hernieuwbare 
energiebronnen spelen;

15. stelt vast dat er een geïntegreerde aanpak op regionaal niveau nodig zal zijn om het 
gebruik van hernieuwbare energie aan te zwengelen; denkt dat er diverse actoren moeten 
worden betrokken bij het opzetten van de infrastructuur, zonder extra lagen bureaucratie 
toe te voegen;

16. stelt dat effectieve projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen niet mogen 
stoppen bij de binnengrenzen of de buitengrenzen van de EU; benadrukt het feit dat 
grensoverschrijdende energieprojecten belangrijk zijn en is van mening dat de Europese 
programma's voor regionale samenwerking, alsmede het instrument voor 
pretoetredingssteun en het Europees nabuurschapsinstrument moeten worden benut om 
hernieuwbare energiebronnen ingang te laten vinden; benadrukt het feit dat in het kader 
van deze programma's de beste praktijken moeten worden verspreid en gevolgd; is 
voorstander van steun uit het regio- en het energiebeleid voor grensoverschrijdende 
projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen met partnerlanden buiten de EU 
en de koppeling van nationale netten in het kader van het derde energiepakket; benadrukt 
dat aan de EU grenzende regio's zoveel mogelijk aan het EU-net moeten worden 
gekoppeld om duurzame ontwikkeling aan weerszijden van de grens te garanderen; stelt 
evenwel vast dat het bestaan van talloze stimuleringsmechanismen voor hernieuwbare 
energiebronnen in de lidstaten leiden tot enige inefficiëntie, met name in 
grensoverschrijdende regio's;

17. wijst op het belang van een geleidelijke oprichting van een Europese interne markt voor 
hernieuwbare energie in alle Europese regio's, rekening houdende met al hun 
energiebronnen, die hen in staat stelt een duurzame concurrentiepositie op te bouwen;

18. wijst erop dat de integratie en uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen aanzienlijk 
heeft bijgedragen aan de verlaging van de kosten voor het milieu van conventionele 
energiebronnen, door het gebruik van fossiele brandstoffen en de emissie van 
broeikasgassen te verminderen; is daarom van oordeel dat hernieuwbare energiebronnen 
moeten worden ontwikkeld, zonder het behoud van de natuur en de biodiversiteit uit het 
oog te verliezen;

19. herinnert eraan dat coherentie en volharding, innovatie en duurzaamheid in het kader van 
het klimaat- en energiebeleid van de EU van centraal belang zijn om de EU 2020-
doelstellingen te halen en de energievoorziening uit hernieuwbare bronnen tegen 2050 te 
verhogen; wijst erop dat wetgeving die de exploitatie van hernieuwbare energiebronnen 
beperkt, het in het ergste geval moeilijker maakt om de doelstellingen te halen, hetgeen 
negatieve gevolgen kan hebben voor de regionale economie.

20. benadrukt dat op dit gebied meer eensgezinde steun moet worden geboden voor specifieke 
en gerichte informatiecampagnes die zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van 
iedere regio en die een presentatie van de resultaten omvatten, om zo aan te tonen hoe de 
regio baat heeft gehad bij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

21. wijst op de waardevolle ervaring die op plaatselijk niveau wordt opgedaan bij het 
verwerven van onafhankelijkheid op energiegebied door de productie van hernieuwbare 
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energie op te voeren; beveelt aan hernieuwbare-energiedorpen en energiecoöperaties te 
bevorderen en de uitwisseling van goede methodes en netwerken te vergemakkelijken
teneinde succesvolle voorbeelden optimaal te exploiteren;

22. stelt vast dat regionale en plaatselijke autoriteiten een cruciale rol moeten vervullen bij de 
invoering van de meest noodzakelijke innovaties in de energiesector, wil de EU haar 
doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie bereiken, en 
dat zij een reële inbreng moeten kunnen leveren, om invloed op deze doelstellingen uit te 
oefenen; dringt aan op een beheersbenadering op meerdere niveaus, gericht op een nauw 
en doeltreffend verband tussen nationale plannen voor hernieuwbare energie en regionale 
subsidiestrategieën; wijst erop dat een hoog niveau van maatschappelijke acceptatie van 
en steun voor hernieuwbare energie alleen kan worden bereikt door bij de ruimtelijke
ordening, de bouw en de verstrekking van vergunningen transparante procedures te volgen 
waar alle belanghebbenden aan deelnemen;

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten de vergunningsprocedures te vereenvoudigen, een 
stabiel en eenvoudig regelgevingskader te creëren en de complexiteit van de 
marktbelemmeringen te verminderen, alsmede stimulansen te creëren en de toegang te 
vereenvoudigen tot financiering ter ondersteuning van de bouw van installaties voor 
hernieuwbare energie; verzoekt de Commissie en de lidstaten voorts te zorgen voor 
medefinanciering van de financieringsinstrumenten van het cohesiebeleid met middelen 
van de Europese Investeringsbank;

24. vestigt de aandacht op het feit dat acties moeten worden bevorderd om het potentieel op 
het gebied van hernieuwbare energie te benutten van de ultraperifere regio's, eilanden en 
afgelegen gebieden van de EU, waar de afhankelijkheid van brandstof wordt vergroot 
door de afstand en de geografische isolatie; verzoekt de Commissie en de lidstaten een 
specifiek programma in te stellen op het gebied van hernieuwbare energie naar het 
voorbeeld van de POSEI-regeling, om het unieke potentieel van deze gebieden ten volle te 
benutten.
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