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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de rol van het cohesiebeleid van de EU en de actoren ervan bij de uitvoering van het 
nieuwe Europese energiebeleid
(2012/2099(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 november 2010 getiteld "Energie 2020 –
Een strategie voor een concurrerende, duurzame en continu geleverde energie" 
(COM(2010)0639),

– gezien de mededeling van de Commissie van 15 december 2011 getiteld "Stappenplan 
Energie 2050" (COM(2011)0885),

– gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
energie-efficiëntie en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG 
(COM(2011)0370),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de Commissie 
industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2012),

A. overwegende dat de gemeenschappelijke doelstellingen van het Europese energiebeleid 
continuïteit van de voorziening, duurzaamheid en concurrentievermogen zijn;

B. overwegende dat de gemeenschappelijke doelstellingen van het Europese cohesiebeleid 
bestaan uit de economische, sociale en territoriale samenhang van de Europese regio's via 
investeringen in groei en werkgelegenheid;

C. overwegende dat de cohesiebeleidsinvesteringen inzake energie het beleid op beide terreinen 
kunnen helpen verwezenlijken door groei in achtergebleven regio's en lokale 
werkgelegenheid te bevorderen en de energiebevoorrading in de hele EU veilig te stellen;

Algemene oriëntatie

1. benadrukt dat de EU de cohesie sterk moet ondersteunen, gezien de negatieve invloed van de 
crisis, die de lokale en regionale verschillen in Europa doet toenemen; is van mening dat 
Europese energieprojecten tot regionale ontwikkeling kunnen bijdragen, via investeringen in 
gedecentraliseerde energiebronnen, energie-efficiëntie en andere maatregelen die bijdragen 
tot groei en werkgelegenheid;

2. beklemtoont evenwel dat de programma's van het cohesiebeleid niet als een substituut voor 
voldoende financiering van de voorstellen uit hoofde van het Europese energiebeleid mogen 
worden beschouwd; onderstreept dat vanuit het cohesiebeleid aanvullende financiering kan 
worden verstrekt ter ondersteuning van acties zoals maatregelen inzake energie-efficiëntie, 
maar alleen wanneer deze programma's de doelstellingen van het cohesiebeleid bevorderen;
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3. vindt dat de Europese regio's zich moeten kunnen richten op de energiebronnen die het best 
aan de lokale omstandigheden aangepast zijn, en dat de EU de Europese 
energiedoelstellingen op EU-niveau moet beginnen te meten; 

4. wijst erop dat de ontwikkelingen inzake energietarieven als gevolg van de Europese 
doelstellingen inzake klimaatverandering extra nadelig dreigen uit te vallen voor de inwoners 
van de minder ontwikkelde gebieden van de Unie; verzoekt daarom dat daarmee rekening 
wordt gehouden in de planning van het cohesiebeleid;

Capaciteitsopbouw

5. benadrukt dat de toekomstige energiedoelstellingen op een eerlijke verdeling van de lasten 
tussen de Europese regio's moeten berusten en hun toekomstige ontwikkeling niet mogen 
beknotten; is er daarom vast van overtuigd dat in elke meerjarige financiële toewijzing niet 
alleen rekening moet worden gehouden met de algemene Europese doelstellingen maar ook 
met de institutionele capaciteit van de regio's in de hele EU;

6. wijst er in verband met grootschalige energieprojecten op dat verscheidene regionale en 
lokale autoriteiten mogelijk tekortschieten qua capaciteit, wat de tenuitvoerlegging ernstig 
kan belemmeren; is daarom van mening dat de programma's JESSICA, ELENA en IEE-
MLEI moeten worden versterkt, en dat alle toewijzingen voor energie in het cohesiebeleid  
tegen 2018 moeten worden herzien in het licht van hun opnemingspercentages;

7. ondersteunt weliswaar nieuwe financiële instrumenten voor energieprojecten maar 
beklemtoont dat die bovenop rechtstreekse subsidies voor en medefinanciering van 
energieprojecten moeten komen en deze niet mogen vervangen; vestigt de aandacht van de 
lidstaten en de Commissie erop dat particulieren, kleine en middelgrote steden en 
plattelandsgemeenschappen in aanmerking moeten komen voor rechtstreekse 
financieringssteun voor projecten op het vlak van energie-efficiëntie en gebouwenrenovatie 
omdat zij waarschijnlijk niet de administratieve capaciteit hebben om andere financiële 
instrumenten ten volle te benutten;

Partnerschapsovereenkomsten

8. merkt op dat het voor de adequate uitvoering van projecten belangrijk is regionale en lokale 
autoriteiten over partnerschapsovereenkomsten te raadplegen, om hen werkelijk de kans te 
bieden de doelstellingen, de inhoud van de uitgaven en de uitvoering van het project te 
beïnvloeden;

9. wijst erop dat in financieringsregelingen uit hoofde van het cohesiebeleid terdege rekening 
moet worden gehouden met de uiteenlopende economische, sociale en territoriale kenmerken 
van regio's; 

10. is van oordeel dat terwijl het gemeenschappelijk strategisch kader voorziet in de algemene 
toewijzing en afbakening van middelen en andere thematische doelstellingen, deze 
maatregelen soepel moeten worden toegepast in partnerschapsovereenkomsten zodat de 
lidstaten hun eigen nationale weg naar de doelstellingen van Europa 2020 kunnen 
bewandelen;
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11. stipt aan dat bij de energieprojecten die voor financiering uit hoofde van het cohesiebeleid 
worden voorgesteld, de breedst mogelijke taakomschrijving en definities moeten worden 
gehanteerd;

Uitvoerings- en beleidssuggesties

12. merkt op dat de lidstaten weliswaar hun energiemix aan de Europese klimaatdoelstellingen 
aan het aanpassen zijn maar dat veel regio's afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen; is 
daarom van mening dat niet uitsluitend koolstofarme maar alle emissiearme energiebronnen, 
zoals schaliegas, aanvaard moeten worden, ook die van tijdelijke aard;

13. ondersteunt de aanwending van middelen uit het cohesie- en het energiebeleid voor 
grensoverschrijdende projecten met derde partnerlanden; benadrukt dat aangrenzende regio's 
in het EU-systeem moeten worden opgenomen om duurzame ontwikkeling aan weerszijden 
van de grens te garanderen; beklemtoont dat voor dergelijke financiering de EU-
voorschriften inzake de energiemarkt moeten worden toegepast;

14. vindt dat de middelen van het cohesiebeleid moeten worden ingezet om kmo's en 
particulieren in te lichten over nationale projecten in verband met hernieuwbare energie; stipt 
aan dat dit vooral nodig is in lidstaten waar een systeem van certificaten van oorsprong is 
aangenomen;

15. staat achter de herziening van de btw-richtlijn (2006/112/EG) om een verlaagd btw-tarief 
mogelijk te maken voor regionale en lokale projecten ter verhoging van de energie-efficiëntie 
en voor de aankoop van producten die op grond van Richtlijn 2010/30/EU tot de hoogste 
energie-efficiëntieklasse behoren;

16. is van mening dat als projecten die onder Richtlijn 2003/87/EG zouden kunnen vallen, van 
het EFRO en het Cohesiefonds worden uitgesloten, dit waarschijnlijk een disproportioneel 
effect op de minder ontwikkelde regio's zal hebben en hun overgang naar emissiearme regio's 
zal vertragen; verzoekt de Commissie nader te verduidelijken en te bepalen welke
energiesectoren niet voor financiering uit hoofde van het cohesiebeleid in aanmerking 
zouden komen, en deze uitsluiting te schrappen voor projecten in convergentieregio's;

Energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en infrastructuur 

17. is het ermee eens dat energie-efficiëntie van vitaal belang is voor de energiedoelstellingen 
van de EU en in de eerste plaats moet worden bevorderd binnen de thematische 
concentratiestructuur; is van mening dat de maatregelen van de EU moeten bijdragen tot 
energie-efficiëntie bij zowel het verbruik als de opwekking van energie;

18. beklemtoont dat een Europees energiebeleid hoe dan ook de ontwikkeling van lokale en 
regionale slimme distributie- en transmissienetten voor elektriciteit en gas en de bouw van 
gasopslaginstallaties vereist; is van mening dat de thematische concentratie inzake energie 
moet bijdragen tot de ontwikkeling en renovatie van netten;

19. stipt aan dat er behoefte is aan energie-efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie in plattelandsgebieden; benadrukt dat huishoudens op het platteland steeds meer 
potentieel vertonen om energie te besparen, waarvoor innoverende financieringsregelingen 
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nodig kunnen zijn; steunt initiatieven om plattelandsgebieden vlotter toegang te bieden tot 
nieuwe technologieën;

20. stelt vast dat er tussen de verschillende lidstaten een wanverhouding in het duurzaam gebruik 
van hulpbronnen bestaat, en vindt dat er meer maatregelen moeten worden getroffen ter 
bevordering van een efficiënt gebruik van hulpbronnen en de recyclage van materialen;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


