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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept dat de verbetering en vernieuwing van de energie-infrastructuur van 
essentieel belang zijn om de doelstellingen van de Europa 2020-Strategie te halen; merkt 
op dat de regionale en locale autoriteiten de belangrijkste rol spelen in de 
vergunningenprocedures, alsook in het promoten van de energie-infrastructuurprojecten 
(EIP's) bij het publiek;

2. benadrukt dat de samenwerking tussen de regio's in de lidstaten en in de EU een 
noodzakelijke element is van een geslaagde uitvoering van EIP's en is van mening dat 
macroregionale strategieën kunnen dienen als samenwerkingsplatform voor 
grensoverschrijdende projecten;

3. onderstreept dat het cohesiebeleid een geheel vormt en verzoekt de Commissie dringend 
geen nieuwe sectorale fondsen, bijvoorbeeld voor energie of klimaat, op te zetten; spoort 
de Commissie aan lering te trekken uit de ervaringen met het cohesiebeleid bij het 
opzetten van maatregelen voor energiebeleid, in het bijzonder met betrekking tot de 
selectie van projecten;

4. dringt er bij de betreffende partners op aan meer gebruik te maken van de voordelen die 
JESSICA kan bieden voor de stedelijke energie-infrastructuur, en deze beter te promoten; 
wijst op de potentiële kansen van grensoverschrijdende financiering met buurlanden in het 
kader van het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument;

5. merkt op dat de nationale reguleringssystemen nog onvoldoende stimulansen bevatten, in 
het bijzonder voor riskantere, innovatieve projecten zoals slimme netten; benadrukt dat 
nationale reguleringskaders aangepast moeten worden;

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de financiering van infrastructurele 
investeringen marktconform zijn, mits het openbaar belang – in het bijzonder lokaal en 
regionaal – ook gewaarborgd is.


