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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. benadrukt dat energiebesparende maatregelen een kostenefficiënte manier zijn om de 
veiligheid van de energievoorziening te vergroten en de uitstoot van CO2 te verlagen; is 
bezorgd over de beperkte uitstroom van EFRO-middelen ten behoeve van maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie in een aantal lidstaten;dringt er bij de lidstaten op aan energie-
efficiëntie aan te merken als prioriteit in hun operationele programma's, en roept de 
Commissie en de nationale autoriteiten op om manieren te ontwikkelen ten einde de inzet 
van structuurfondsen voor maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie te 
vergemakkelijken, zoals betere informatievoorziening op lokaal niveau of de invoering van 
centrale loketten;

2. stelt vast dat de noodzaak van aanloopinvesteringen een van de grootste belemmeringen 
vormt voor de verwezenlijking van energiebesparing op lokaal en regionaal niveau; is ervan 
overtuigd dat bij maatregelen op EU-niveau terdege rekening moet worden gehouden met de 
gevolgen voor, en de budgettaire beperkingen van, gemeenten en regio's;

3. benadrukt dat een van de sleutelelementen voor het verwezenlijken van het 
energiebesparende potentieel van de EU wordt gevormd door een snelle en correcte 
tenuitvoerlegging door de lidstaten van EU-wetgeving op gebieden als de energieprestatie 
van gebouwen, etikettering van het energiegebruik en ecologisch ontwerp; roept de 
Commissie op het proces van tenuitvoerlegging actief te ondersteunen en te volgen;

4. wijst op de verschillende belemmeringen op lokaal en regionaal niveau, in het bijzonder in de 
woonsector, tengevolge van de financiële kosten en lange terugverdientijden, gesplitste 
stimulansen voor huurders en eigenaars of gecompliceerde onderhandelingen in gebouwen 
met meerdere appartementen; vraagt om innovatieve oplossingen om deze belemmeringen op 
te heffen, zoals renovatieplannen voor districten, financiële stimulansen en technische 
bijstand;

5. is voorstander van een gedecentraliseerde benadering op meerdere niveaus van het 
energiebeleid en van energie-efficiëntie, zoals het Convenant van burgemeesters en het smart 
cities-initiatief; benadrukt het belang van een bottom-upbenadering van het energiebeleid van 
de EU voor steden en regio's, gericht op schone en energie-efficiënte investeringen; 
benadrukt dat afstemming van het toekomstige cohesiebeleid op de strategie Europa 2020 
een belangrijk mechanisme zou opleveren voor het verlenen van steun ten behoeve van 
slimme en duurzame groei in de lidstaten en de regio's.


