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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 voor duurzame groei in de regio's van de EU en dat zij zorgen voor 
de schepping van banen; 

2. is van mening dat het EU-beleid op het gebied van regionale ontwikkeling een belangrijke 
rol te spelen heeft in het kader van de bevordering van de productie van energie uit 
hernieuwbare bronnen op Europese schaal; 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, met elke nieuwe periode 
is toegenomen;  acht het bijzonder belangrijk dat de Commissie richtsnoeren vaststelt om 
het financieringspercentage in de volgende periode te verhogen; 

3. 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; wijst er ook op dat 
particuliere, met name Europese, investeringen, alsmede innoverende 
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; 

4. wijst erop dat een toename van de productie van energie uit hernieuwbare bronnen 
uitdagingen zal creëren voor de werking van de bestaande energie-infrastructuur; wijst 
erop dat voor de investeringen in energie-infrastructuur zowel publieke als particuliere 
financiering belangrijk is;  is van mening dat grote 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 acceptatie van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen; 

5. herinnert eraan dat zelfbedruipendheid op het gebied van energie belangrijk is 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 energie uit fossiele bronnen en energie die wordt ingevoerd, te 
vervangen door energie uit Europese hernieuwbare bronnen en energie die lokaal wordt 
geproduceerd, op lange termijn belangrijk zijn om de doelstellingen te halen van het 
Stappenplan energie 2050 en de Europa 2020-strategie; 

6. 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 
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dat de lidstaten en de regio's hun eigen sterkten hebben wat hernieuwbare energiebronnen 
betreft en dat door de geografische verschillen niet exact hetzelfde beleid inzake 
hernieuwbare energiebronnen kan worden gevoerd in alle regio's;  onderstreept het feit dat 
bio-energie belangrijk is, met name voor de energievoorziening, de economische groei en 
de vitaliteit van dun bevolkte regio's en plattelandsgebieden; 

7. stelt dat effectieve projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen niet mogen 
stoppen bij de binnengrenzen van de EU, en evenmin bij de buitengrenzen;  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 maximaal moeten worden 
benut om hernieuwbare energiebronnen ingang te laten vinden; benadrukt het feit dat in 
het kader van deze programma's ook de beste praktijken moeten worden verspreid en 
gevolgd;

8. herinnert eraan dat coherentie en langetermijndenken in het kader van het klimaat- en 
energiebeleid van de EU belangrijk zijn; merkt op dat alle doelstellingen die zijn bepaald 
en alle eisen die voor de productie zijn vastgesteld, niet noodzakelijk in alle opzichten 
consistent zijn;  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.


