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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tenuitvoerlegging en het effect van de energie-efficiëntiemaatregelen in het 
kader van het cohesiebeleid

(2013/2038(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 191, lid 2, van het VWEU,

– gelet op artikel 37 van het Handvest van de grondrechten van de EU,

– gelet op de artikelen 3 en 6 van het VEU,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1260/1999,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 
juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1783/1999,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad van 11 juli 2006 tot oprichting van 
het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1164/94,

– gelet op Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 
2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG,

– gelet op Richtlĳn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van gebouwen,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020 – Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien het verslag van de Commissie van 18 april 2013 getiteld 'Financiële steun voor 
energie-efficiëntie in gebouwen' (COM(2013)225),

– gezien hoofdstuk 5 ('The European divide in clean energy and fuel poverty') van het 
verslag 'Benchmarking Working Europe 2013' van het Europees Vakbondsinstituut (EVI), 
Brussel 2013,

– gelet op Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad,
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– gezien zijn verslag van 30 april 2013 over sociale huisvesting in de Europese Unie1,

– gezien het verslag van de Raad van 4 maart 2013 getiteld 'Uitvoering van het Europees 
semester – Syntheseverslag' (6754/13),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 januari 2011 met als titel 'Bijdrage van 
het regionaal beleid aan de slimme groei in het kader van de Europa 2020-strategie' 
(SEC(2011)17), 

– gezien het statististical pocketbook van de Commissie van 2012 getiteld 'EU energy in 
figures'2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2008 getiteld 'Cohesiebeleid: 
investeren in de reële economie' (COM(2008)876),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 oktober 2006 getiteld 'Actieplan voor 
energie-efficiëntie: het potentieel realiseren' (COM(2006)545),

– gezien het speciaal verslag nr. 21/2012 van de Europese Rekenkamer getiteld 'De 
kosteneffectiviteit van investeringen in energie-efficiëntie in het kader van het 
cohesiebeleid', 

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2009 over het Europees economisch herstelplan3,

– gezien het verslag van KfW Research getiteld "Impact on public budgets of KfW 
promotional programmes in the field of 'Energy-efficient building and rehabilitation'''4,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2013 over de rol van het cohesiebeleid van de EU en 
de actoren ervan bij de uitvoering van het nieuwe Europese energiebeleid5, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 maart 2011 getiteld 'Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 2050" (COM(2011)112),

– gezien zijn resolutie van 24 mei 2012 over efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa6,

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 april 2013 getiteld 'Cohesiebeleid: 
Strategisch verslag 2013 over de uitvoering van de programma's 2007-2013' 
(COM(2013)210),

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 4 mei 2012 getiteld 'Energie-

                                               
1 A7-0155/2013.

2 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
3Aangenomen teksten, 
4https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-
Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0017.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0223.
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efficiëntie in steden en regio's, met de verschillen tussen stad en platteland als 
invalshoek'1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 14 december 2011 getiteld 'Energie-
efficiëntie'2,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) getiteld 
'Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-
efficiëntie'3, 

– gezien het beleidsstuk MARIE/ELIH-MED getiteld 'Improving MED transnational 
cooperation answers to energy efficiency challenges in buildings', 

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 maart 2011, getiteld 'Energie-
efficiëntieplan 2011' (COM(2011)109),

– gezien de aanbevelingen van de structuurfondsen en het cohesiefonds voor investeringen 
in duurzame energie (SF Energy Invest) getiteld 'Practical recommendations to increase 
the share of sustainable energy investments in the upcoming SCF programming period 
2014-2020'4, 

– gezien het verslag dat door Ismeri Europa bij de Commissie is ingediend, getiteld 'Expert 
evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 
2007-2013 – Synthesis of national reports 2011',

– gezien het groenboek van de Commissie van 27 maart 2013 getiteld 'Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030' (COM(2013)169),

– gezien het onderzoek door Copenhagen Economics getiteld 'Multiple benefits of investing 
in energy efficient renovation of buildings'5, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2013),

A. overwegende dat een verbeterde energie-efficiëntie betekent dat er minder energie wordt 
gebruikt voor een equivalent niveau van economische activiteit of dienst6;

B. overwegende dat het stimuleren van energie-efficiëntie wordt vastgesteld door artikel 194; 
lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) in de 
context van de oprichting en werking van de interne markt en de noodzaak om het milieu 
te behouden en te verbeteren,

                                               
1 PB C 225 van 27.7.2012, blz. 52.
2 PB C 54 van 23.2.12, blz. 49.
3 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.20571.
4 http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.
5 http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
6 COM (2006)545 definitief, Mededeling van de Commissie Actieplan voor energie-efficiëntie: het potentieel 
realiseren, 19 oktober 2006.
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C. overwegende dat het bereiken van energie-efficiëntie een belangrijke prioriteit is voor de 
Commissie en lidstaten, zoals geïllustreerd door een van de doelstellingen van EU 2020 
om de energie-efficiëntie met 20% te verhogen;

D. overwegende dat een investering in energie-efficiëntie kan zorgen voor winst op 
economisch, sociaal en milieugebied;

E. overwegende dat een tijdige en doeltreffende uitvoering van de richtlijn betreffende 
energie-efficiëntie het energieverbruik aanzienlijk kan verlagen, de invoer van fossiele 
brandstoffen kan beperken, nieuwe banen kan scheppen, sociale bescherming kan bieden 
en brandstofarmoede kan uitbannen; 

F. overwegende dat in de huidige programmeringsperiode 2007-2013 5,5 miljard EUR is 
toegekend voor energie-efficiëntie binnen de begroting van het cohesiebeleid;

G. overwegende dat in het meest recente verslag van de Commissie1 werd geconcludeerd dat 
er tot eind 2011 bijna 3,8 miljard EUR was toegekend aan specifieke projecten op het 
gebied van energie-efficiëntie, met inbegrip van revolverende fondsen, hetgeen een 
uitvoeringspercentage van 68% vertegenwoordigt;

H. overwegende dat de Raad in zijn syntheseverslag van maart 20132 enkele factoren heeft 
aangewezen die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van energie-efficiëntie, 
zoals onder meer het gebrek aan adequate informatie en financiële prikkels, de geringe 
zichtbaarheid van energie-efficiëntiemaatregelen en de ontoereikende uitvoering van 
bestaande wetgeving, en opmerkend dat deze factoren eerder praktisch dan regelgevend 
zijn;

Algemene opmerkingen

1. benadrukt dat het verbeteren van de energie-efficiëntie in de huidige crisistijd een 
doorslaggevende manier kan zijn om het concurrentievermogen te vergroten en het 
scheppen van banen en groei te stimuleren, en een win-winmogelijkheid kan zijn bij het 
tegengaan van klimaatverandering; 

2. ondersteunt de verplichting van de EU om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 20% te 
verhogen; merkt bezorgd op dat de huidige ramingen van energiebesparingsinspanningen 
die door lidstaten zijn ondernomen of aangekondigd, aantonen dat een verbetering van 
slechts 9% kan worden gerealiseerd; dringt er in dit opzicht bij de lidstaten op aan om 
meer inspanningen te doen om de EU2020-doelstellingen te verwezenlijken;

3. merkt op dat door de overheidsuitgaven meer te sturen naar energie-efficiënte producten, 
vervoerswijzen, gebouwen, industrie, openbare werken en diensten, de kosten voor het 
energieverbruik van overheidsinstanties kunnen worden verlaagd en zij meer waar voor 
hun geld kunnen krijgen;

4. benadrukt dat de lidstaten het gebruik van structuurfondsen voor energie-efficiëntie 
                                               
1 COM(2013)225 definitief, Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake financiële 
steun voor energie-efficiëntie in gebouwen, 18 april 2013.
2 Syntheseverslag 6754/13 van de Raad: Uitvoering van het Europees semester, 4 maart 2013.
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zouden moeten zien als een investeringsmogelijkheid met een groot hefboomeffect, en 
niet als een uitgave;

5. vraagt de Commissie om verbetering van de rechtszekerheid met betrekking tot regionale 
overheidssteunregels voor sociale huisvesting of investering in duurzame gebouwen en 
energie;

6. herinnert eraan dat op dit moment 9% van de inwoners van de EU zijn huis onvoldoende 
warm kan houden; merkt op dat brandstofarmoede met name ernstig is in nieuwe lidstaten 
en in de meeste gevallen te wijten is aan slecht presterende huizen; vraagt de Commissie 
om gedetailleerd onderzoek te doen naar het verband tussen het stimuleren van energie-
efficiëntie, brandstofarmoede en kwetsbare consumenten;

7. benadrukt de noodzaak om gerichte ondersteuning voor investeringen in sociale 
huisvesting te waarborgen; vraagt de lidstaten en alle belanghebbenden om sociale 
huisvesting een prominente plaats te geven in nationale hervormingsprogramma's en bij 
het opstellen van strategische prioriteiten krachtens partnerschapsovereenkomsten in de 
komende programmeringsperiode 2014-2020;

Komende programmeringsperiode 2014-2020 en wettelijke aanpassingen

8. herinnert aan de versoepeling van de regelgeving van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) in 2009 met betrekking tot energie-efficiëntie, waardoor 
huisvesting in aanmerking kwam voor steun in alle delen van de EU, met een bovengrens 
van 4%; merkt bezorgd op dat dit beleid in de praktijk niet heeft geleid tot een substantiële 
toename van fondsen die zijn verlegd naar deze doelstelling; wijst op het belang van 
wettelijke duidelijkheid met betrekking tot energie-efficiëntiemaatregelen vóór de start 
van de nieuwe programmeringsperiode 2014-2020;

9. verwelkomt de nieuwe mogelijkheden die worden geboden door, en de belangrijkere rol 
bij het realiseren van de energie-efficiëntiedoelstellingen die is toegekend aan het EFRO 
en het cohesiefonds in de nieuwe programmeringsperiode 2014-2020; ondersteunt met 
name de toekomstige rol van de cohesiebeleidsfinanciering in de algehele 
huisvestingssector; 

10. handhaaft met overtuiging zijn standpunt in de lopende onderhandelingen over de EFRO-
regelgeving met betrekking tot het feit dat de gereserveerde percentages moeten worden 
gebruikt voor specifieke thematische doelstellingen voor elke categorie regio, hetgeen een 
belangrijke toename van energie-efficiëntietoewijzingen en hernieuwbare energiebronnen 
zou waarborgen; herinnert eraan dat reservering van essentieel belang is om lokale actoren 
te mobiliseren en helpt om stabiele renovatieprogramma's voor de lange termijn op te 
stellen; 

11. verwelkomt het voorstel van de Commissie om het gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten uit te breiden in het EFRO in de komende programmeringsperiode 
2014-2020 naar alle thematische doelstellingen, met inbegrip van energie-efficiëntie; 

12. onderschrijft de voorstellen van de Commissie voor het vereenvoudigen van de opzet van 
het structuurfonds in de nieuwe programmeringsperiode 2014-2020; is van mening dat het 
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afsluiten van de onderhandelingen over de verordening houdende gemeenschappelijke 
bepalingen moet leiden tot een geslaagde invoering van het gebruik van meerdere 
fondsen, hetgeen van groot belang zou zijn voor grotere energie-efficiëntieprojecten; 

13. verwelkomt de vooruitgang die is geboekt bij de onderhandelingen over de verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot 
partnerschapsovereenkomsten; vraagt in dit verband de lidstaten en de beheersautoriteiten 
om dit mechanisme goed te gebruiken door een breed adviesforum te organiseren, met 
relevante actoren op het gebied van energie-efficiëntie, bij het voorbereiden van de 
operationele programma's;

14. vraagt de lidstaten om hun nationale, regionale en lokale strategieën voor energie en 
klimaat op één lijn te brengen met EU-doelstellingen, stimuleert met name de lidstaten om 
de betrekkingen te versterken tussen hun respectieve nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie en de operationele programma's om te waarborgen dat de Europese structuur-
en investeringsfondsen deel uitmaken van een samenhangende strategie, terwijl territoriale 
behoeften nog steeds worden vervuld; wijst erop dat dit kan worden uitgebreid binnen het 
nieuwe kader van ex-antevoorwaarden;

15. herinnert de lidstaten in de aanloop naar de afsluiting van de MFK-onderhandelingen nog 
eens aan het belang van een goed gefinancierde begroting voor het meerjarig financieel 
kader 2014-2020, waarin cohesiebeleid als aanjager van herstel kan en zou moeten 
fungeren;

Vergroten van het bewustzijn en het belang van informatieverspreiding

16. vraagt de Commissie om de onvolledige en asymmetrische informatie die nu beschikbaar 
is over energie-efficiëntiekwesties, het rendement dat uit investeringen in energie-
effciëntie kan worden gehaald, de beste methoden en de verleners van relevante diensten, 
te verbeteren en te verspreiden;

17. benadrukt dat het ontbreken van gedetailleerde informatie met betrekking tot kenmerken 
van de gebouwenvoorraad op regionaal niveau een belangrijke belemmering vormt voor 
nationale en regionale autoriteiten bij het opstellen van beleid en plannen;

18. stimuleert beheersautoriteiten om de zichtbaarheid van operationele programma's te 
vergroten en mogelijkheden voor projecten op het gebied van duurzame energie die 
potentiële voordelen bieden, te verbeteren; stelt voor om dit te doen via het opzetten van 
nationale websites, platforms of databases voor potentiële begunstigden en 
belanghebbenden, het organiseren van workshops en evenementen om doelgroepen te 
informeren, evenals maatregelen om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van bestaande 
internetmiddelen (zoals het webportaal Build Up en de handleiding van SF Energy Invest) 
te verbeteren;

19. moedigt beheersautoriteiten aan om in de komende programmeringsperiode 2014-2020 
geïntegreerde projecten te stimuleren, door een holistische benadering van energie-
efficiëntie te hanteren op territoriaal niveau, met name door gebruik te maken van nieuwe 
strategische programmeerhulpmiddelen, zoals geïntegreerde territoriale investeringen, en 
door bestaande initiatieven erbij te betrekken, zoals de overeenkomst van burgemeesters, 



PR\935743NL.doc 9/13 PE510.707v01-00

NL

om de geïntegreerde plannen te helpen ontwikkelen;

20. stelt voor dat de Commissie, de lidstaten en de beheersautoriteiten gezamenlijk actie 
ondernemen voor de uitvoering en het beheer van energie-efficiëntieprojecten die door de 
Europese structuur- en investeringsfondsen worden gefinancierd, teneinde de zo 
benodigde dialoog en uitwisseling van beste praktijken te stimuleren;

Opbouwen van capaciteit en technische bijstand

21. vraagt de lidstaten om de aanbevelingen van de Commissie1 op te volgen en het 
opbouwen van capaciteit te versterken, met behulp van de begrotingen voor technische 
bijstand, zodat lokale, regionale en maatschappelijke actoren kunnen deelnemen aan de 
aanpassing van de klimaatverandering en matigingsstrategieën op regionaal niveau;

22. erkent dat de overgang naar energie-efficiënte technologieën nieuwe vaardigheden, 
milieubewuste beroepsopleidingen en specifieke training in de bouw en andere sectoren 
vereist; stimuleert in dit opzicht de lidstaten om door te gaan met het aanwenden van 
fondsen voor het bieden van technische bijstand op alle niveaus (zoals via de ELENA-
faciliteit); vraagt de lidstaten verder om gebruik te maken van de structuurfondsen om 
werknemers om en bij te scholen voor nieuwe opkomende banen in de koolstofarme 
economie;

Rol van financiële instrumenten

23. benadrukt dat een combinatie van subsidies en financiële instrumenten als succesvolle en 
innovatieve benadering kan fungeren voor het loskrijgen van particuliere financiering, het 
creëren van nieuwe modellen van publiek-private samenwerking en het uitbreiden van 
innovatie; 

24. wijst erop dat pogingen om financiering te verkrijgen voor investeringen in energie-
efficiëntieprojecten vaak worden gehinderd door markt-, regelgevings- en 
vertrouwensbelemmeringen, zoals hoge voorafgaande kosten voor investeerders en 
problemen met het voorspellen van de exacte potentiële energiebesparing;

25. benadrukt bezorgd dat de huidige economische en financiële crisis, en de zeer strenge 
maatregelen die in de hele EU zijn genomen, het voor lidstaten steeds moeilijker hebben 
gemaakt maken om de financiering te vinden die nodig is om de 
cohesiebeleidsprogramma's gerelateerd aan energie-efficiëntie mede te financieren; vindt 
het in dit opzicht van essentieel belang dat er nieuwe, innovatieve manieren worden 
gevonden om energie-efficiëntieprojecten te financieren;

26. erkent de steun van de Commissie voor de uitgebreide rol van nieuwe en innovatieve 
financiële instrumenten in de komende programmeringsperiode 2014-2020; benadrukt dat 
het ontbreken van een tijdige levering en wettelijke duidelijkheid een wezenlijk probleem 
vormt voor de lidstaten, evenals voor andere belanghebbenden die zijn opgenomen in het 
beheer van dergelijke instrumenten; dringt er bij de Commissie op aan om onverwijld 

                                               
1 Mededeling van de Commissie: Bijdrage van het regionaal beleid aan duurzame groei in het kader van de 
Europa 2020-strategie, januari 2011.
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voorstellen te doen voor kant-en-klare financiële instrumenten die beschikbaar moeten 
zijn om de energie-efficiëntiemaatregelen te ondersteunen;

27. vraagt de Commissie om de gerichte financiële steun van de Europese investeringsbank 
(EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) voor energie-
efficiëntieprojecten verder te verbeteren; vraagt de EIB, de Ontwikkelingsbank van de 
Raad van Europa en de EBWO om een gezamenlijke werkgroep te vormen teneinde
alternatieven voor nieuwe financiële instrumenten te bestuderen, die aan lidstaten 
beschikbaar kunnen worden gesteld, samen met of via hun nationale fondsen voor 
energie-efficiëntie om extra investeringen uit de particuliere sector te stimuleren;

Klimaatrealiteit 

28. benadrukt het belang om maatregelen en vereisten op het gebied van energie-efficiëntie 
aan te passen aan de klimaatrealiteit in verschillende lidstaten en regio's; vraagt de 
Commissie om dit zorgvuldig te overwegen bij het vaststellen van prestatie-indicatoren;

29. ondersteunt de voortgang van het MARIE-programma bij het vaststellen van een strategie 
voor het verbeteren van de energie-efficiëntie in de bouwsector in landen aan de 
Middellandse Zee; vraagt in dit opzicht aan de lidstaten in het Middellandse-Zeegebied 
om hun beste praktijken te delen om zo tot een kostenoptimaal model voor Zuid-Europa te 
komen;

Indicatoren en criteria

30. vraagt de lidstaten om harde doelen stellen om ervoor te zorgen dat openbare gebouwen, 
koopwoningen en sociale woningen aan de hoogste Europese energie-efficiëntienormen 
voldoen, en om daarvoor een systeem van periodieke energiecertificering in te voeren;

31. vraagt de Commissie om een verduidelijking van de algemene indicatoren voor energie-
efficiëntie die door de lidstaten moeten worden toegepast en gebruikt in de komende 
programmeringsperiode 2014-2020; 

32. vraagt de Commissie om onverwijld beoordelingsrichtsnoeren voor energie-
efficiëntieprojecten te ontwikkelen die als basis zouden kunnen dienen voor het opzetten 
van mechanismen voor projectevaluatie, -toezicht en -verificatie;

33. vraagt de lidstaten om resultaatindicatoren en projectselectiecriteria voor energie-
efficiëntie toe te passen die de daadwerkelijke potentiële energiebesparingen meten;

34. neemt notitie van het meest recente verslag van de Europese Rekenkamer over de 
kosteneffectiviteit van cohesiebeleidsinvesteringen in energie-efficiëntie; benadrukt de 
aanbeveling van de Rekenkamer voor het gebruik van transparante en strengere 
selectiecriteria voor projecten op zowel EU- als lidstaatniveau; is het eens met de 
bevinding van de Rekenkamer dat de beoordelingscriteria die worden gebruikt om een 
investeringsbesluit te nemen, duidelijker en nauwkeuriger moeten zijn met betrekking tot 
de manier waarop energie-efficiëntieaspecten moeten worden meegewogen;

35. merkt echter op dat de beoordeling van de Rekenkamer vrij strikt is met betrekking tot een 
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proef- en terugbetalingsperiode; benadrukt dat het cohesiebeleid een geïntegreerd beleid is 
en dat er dus een allesomvattende aanpak, op basis van een kostenanalyse van de 
levenscyclus, nodig is bij het uitvoeren van projectbeoordelingen;

Belang van de gebouwensector

36. wijst er op dat energieverbruik in gebouwen het grootste aandeel (40%) vormt van het 
totale eindenergieverbruik in de EU; vindt het jammer dat de meeste lidstaten 
tekortschieten wat betreft het volledig gebruikmaken van het energiebesparingspotentieel 
in gebouwen; vraagt de Commissie om manieren te vinden die waarborgen dat het 
grootste potentieel om energie te besparen niet onbenut blijft; 

37. merkt op dat het energiebesparingspotentieel, dat grotendeels afhankelijk is van de staat 
van de bestaande gebouwenvoorraad, niet gelijk verdeeld is over de lidstaten;

38. benadrukt dat overheidsinvestering in energie-efficiëntie in gebouwen met name nodig is 
in nieuwe lidstaten, waar er een aanzienlijk potentieel is om het energieverbruik te 
verlagen door kosteneffectieve maatregelen; 

39. stimuleert de lidstaten om maximaal gebruik te maken van nationale en regionale 
programma's om te waarborgen dat energie-efficiëntie in hoge mate wordt geïntegreerd in 
het ontwerp van nieuwe gebouwen en wordt ingevoerd in de bestaande gebouwenvoorraad 
(renovatie), en eveneens bij huishoudens met een laag inkomen;

40. vraagt de betreffende overheidsinstanties om de renovatie van gebouwen in hun eigendom 
te versnellen, met behulp van cohesiebeleidsfinanciering om de benodigde 
hefboomwerking te bieden en exemplarisch te kunnen zijn;

41. vraagt de Commissie om bewustzijn te creëren rond het reële potentieel van vergaande 
renovatie van de gebouwenvoorraad door lidstaten te ondersteunen bij het opstellen van 
hun renovatieroutekaarten; beveelt aan dat deze routekaarten parallel worden ontwikkeld 
met voorstellen voor operationele plannen, en dat ze gericht zijn op het opnemen van het 
gebruik van innovatieve financiële instrumenten, en indicatieve mijlpalen bevatten om het 
vertrouwen in de bouwsector te vergroten;

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

De voordelen van energie-efficiëntie vormen de kern van de strategie voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei, en worden al van oudsher erkend in de EU. Niettemin wordt het voor de 
EU een zware uitdaging om te voldoen aan de doelstelling om het totale energieverbruik in 
2020 met 20% te hebben teruggedrongen, waarbij beleid om energie-efficiëntie te stimuleren 
een sterkere rol kan en zou moeten spelen. Verbeteringen op het gebied van energie-
efficiëntie zijn doorslaggevend voor het Europees concurrentievermogen en 
vertegenwoordigen een win-winoptie bij het tegengaan van klimaatverandering. Investeren in 
energie-efficiëntiemaatregelen kan zorgen voor onmiddellijke en tastbare voordelen voor 
huishoudens en bedrijven, zoals kostenverlagingen, het scheppen van 
werkgelegenheidskansen en groei en het stimuleren van de overgang naar een koolstofarme 
economie. 

Cohesiebeleid is een van de belangrijkste steunbronnen om de EU terug op het spoor te 
krijgen om de energie-efficiëntiedoelstelling te bereiken, en de Commissie is deze uitdaging 
aangegaan door voor de volgende programmeringsperiode (2014-2020) het gedeelte van het 
cohesiebeleid dat bedoeld is voor klimaatgerelateerde uitgaven, inclusief energie-efficiëntie, 
bijna te verdubbelen. Een grotere financiële verbintenis, een versterkte positie binnen 
komende wetgevingsteksten (thematisch gericht) en een duidelijke rol van energie-
efficiëntiemaatregelen binnen uitvoeringsprocedures (operationele programma's) zijn drie 
steunpijlers voor de toekomst van energie-efficiëntiemaatregelen binnen cohesiebeleid.

De Commissie heeft al benadrukt dat een betere energie-efficiëntie met name grotere 
inspanningen vereist in efficiënter vervoer en efficiëntere huisvesting en gebouwen, een 
gebied waarop overheidsinstanties, en dan met name op regionaal en lokaal niveau, een 
doorslaggevende rol spelen. In dit licht bezien stelt de rapporteur in het verslag directe 
maatregelen voor die moeten worden genomen om te waarborgen dat de sector met het 
grootste energiebesparingspotentieel ook daadwerkelijk wordt aangesproken in de komende 
programmeringsperiode 2014-2020.

Terwijl de onderhandelingen over de totale meerjarenomvang van de EU-begroting nog 
voortduren, is het van cruciaal belang om nogmaals aan de lidstaten duidelijk te maken hoe 
essentieel hun verplichting aan een goed gefinancierde begroting van het cohesiebeleid is. 
Alleen door versterkte financiële verplichtingen kan Europa zijn doelstellingen voor energie-
efficiëntie halen. Het EFRO-onderhandelingsteam van het Parlement probeert in haar lopende 
werkzaamheden eveneens te waarborgen dat een groter deel van de EFRO-financiering wordt 
bestemd voor energie-efficiëntie in alle typen regio's. De rapporteur probeert daarom met dit 
verslag bij te dragen aan het debat over het belang van energie-efficiëntie door de huidige 
resultaten van op energie-efficiëntie gerichte cohesiebeleidsmaatregelen te bestuderen en een 
reeks aanbevelingen voor te stellen om de gevolgen van maatregelen in de komende 
programmeringsperiode te versterken.

Het verslag probeert ook duidelijk te maken hoe compatibel de met elkaar verbonden 
Europese, nationale en regionale doelstellingen en streefdoelen van cohesiebeleid zijn met de 
energie-efficiëntiedoelstellingen. 
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In het laatste 'syntheseverslag' door het voorzitterschap van de Raad over de uitvoering van 
het Europees semester van 4 maart 2013, is het voorzitterschap tot de conclusie gekomen dat 
opmerkingen van nationale delegaties betreffende energie-efficiëntie suggereren dat ‘de
factoren die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling (van energie-efficiëntie) meer 
als praktisch dan als regelgevend worden gezien, en hiertoe behoren onvoldoende informatie 
en financiële prikkels, de geringe zichtbaarheid van energie-efficiëntie en ontoereikende 
uitvoering van bestaande wetgeving'.

In het verslag is rekening gehouden met dit meest recente syntheseverslag door de Raad, maar 
ook de punten uit het meest recente verslag van de Europese Rekenkamer over 
kosteneffectiviteit van cohesiebeleidsinstrumenten op het gebied van energie-efficiëntie1 zijn 
zorgvuldig overwogen en geanalyseerd, naast het komende strategisch verslag van de 
Commissie over de uitvoering van de programma's 2007-2013 (publicatie eind maart 2013). 

                                               
1 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/20590745.PDF.


