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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de kwetsbaarheid van onze samenlevingen en economieën toeneemt door 

factoren als klimaatverandering, afhankelijkheid van fossiele energie en stijgende 

energiekosten;

2. benadrukt verder het potentieel van de hernieuwbare-energiesector om de uitstoot van en 

vervuiling door broeikasgassen in te perken, om inheemse energiebronnen te gebruiken en 

om de doelstellingen van Lissabon te bereiken;

3. verwelkomt de conclusie van de Europese Raad van maart 2006 inzake hernieuwbare 

energiebronnen, maar is ervan overtuigd dat de doelstelling van 20% voor hernieuwbare 

energiebronnen tegen 2020 ambitieuzer kan zijn;

4. maakt zich zorgen over de afwezigheid van wettelijk bindende streefcijfers voor 

hernieuwbare energiebronnen in het algemeen en in de warmte- en koelingsector, alsmede 

over de relatief zwakke wetgeving omtrent het gebruik van hernieuwbare energiebronnen 

in de transportsector op EU-niveau;

5. benadrukt dat het belangrijk is om onze consumptiepatronen te wijzigen teneinde energie 

verstandiger te verbruiken en deze waar mogelijk is te besparen;
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6. wijst erop dat, wat biobrandstoffen betreft, er een goed evenwicht moet worden gezocht 

tussen de productie van voedsel en van energie;

7. wijst erop dat het noodzakelijk is om veel in O&O te investeren om de 

innovatiecapaciteiten van de EU op het gebied van hernieuwbare energie te bevorderen, 

rekening houdend met de bestaande technologieplatforms;

8. wijst erop dat, om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen beter te kunnen 

bevorderen, de bestaande marktbelemmeringen opgeheven moeten worden; roept de 

Commissie en lidstaten derhalve op om bij te dragen aan de totstandbrenging van gunstige 

marktomstandigheden;

9. verzoekt de lidstaten en de Commissie om de samenwerking met regionale en plaatselijke 

overheden te versterken teneinde een grotere bevordering van hernieuwbare 

energiebronnen te bewerkstelligen; erkent echter evenwel dat deze samenwerking dient te 

geschieden op basis van maximale subsidiariteit en dat maatregelen rekening moeten 

houden met de relevante geografische, klimatologische en economische omstandigheden;

10. roept de Commissie op om voor syngas- en waterstofproducenten dezelfde groene 

certificaten uit te vaardigen als voor producenten in de elektriciteitssector;

11. roept de Commissie en de lidstaten op zich meer in te zetten voor de omzetting van 

biomassa in gas, aangezien biomassa als grondstof kan dienen voor de productie van 

synthetische vloeibare brandstoffen (GTL) voor motorvoertuigen.


