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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. verwelkomt de conclusies van de Europese Raad van 9 maart en in het bijzonder zijn 
besluit dat de EU, in afwachting van de sluiting van een wereldwijde en brede 
overeenkomst voor de periode na 2012, vastberaden en onafhankelijk toezegt de 
broeikasgasemissies tegen 2020 met ten minste 20% te beperken ten opzichte van 1990 
en de zeer ambitieuze streefcijfers inzake energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen en het gebruik van biobrandstoffen te realiseren;

2. is verder ingenomen met het feit dat het 'Nieuwe Energiebeleid voor Europa' de keuze 
van de energiemix door de lidstaten en hun soevereiniteit inzake bronnen van primaire 
energie volledig respecteert, terwijl aan dit beleid tevens een geest van solidariteit tussen 
de lidstaten ten grondslag ligt, waardoor voor een geïntegreerde aanpak van 
klimaatverandering en de uitdaging van bevordering van milieuduurzaamheid wordt 
gezorgd;

3. dringt er in de context van de jaarlijkse herziening van het Energieactieplan op aan dat 
het Europees Parlement jaarlijks wordt geïnformeerd over de geboekte vooruitgang en de 
behaalde resultaten bij de uitvoering van het energie- en klimaatbeleid van de EU, 
voorafgaand aan de jaarlijkse toetsing door de Europese Raad;

4. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk te komen met de door haar voorgestelde 
richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen en roept haar op de rollen en
verantwoordelijkheden van de regionale en lokale overheden met betrekking tot de
uitvoering van beleid te verduidelijken;

5. verzoekt de lidstaten die dit nog niet gedaan hebben snel te beginnen met de uitvoering 
van de Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (2002/91/EG);

6. verzoekt verder de regionale en lokale overheden er op te blijven aandringen dat nieuwe 
constructies en gebouwen koolstofneutraal moeten zijn en de administratieve procedures 
die nodig zijn voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te vereenvoudigen 
en te versnellen;

7. vraagt de lidstaten, regio's en lokale overheden ervoor te zorgen dat duidelijke informatie 
ter promotie van de technologische aspecten van opwekking van fotovoltaïsche 
elektriciteit, alsook de technische en praktische informatie over biobrandstoffen 
beschikbaar wordt gemaakt voor het grote publiek, evenals de financiële stimulansen die 
door de verschillende overheden worden gegeven;

8. roept op middelen beschikbaar te maken ter ondersteuning van territoriale cohesie 
teneinde grensoverschrijdende en interregionale samenwerking door regionale overheden, 
lokale overheden en NGO's te bevorderen om zo een geïntegreerde aanpak van het 
energiebeleid te bevorderen;
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9. verzoekt regionale overheden, lokale overheden en NGO's te profiteren van financiering 
uit hoofde van KP7 voor het stimuleren van hernieuwbare energietechnologieën en het 
gebruik van biobrandstoffen;

10. is van mening dat de door de klimaatverandering gestelde uitdagingen dienen te worden 
gezien als een kans om te investeren in nieuwe technologieën om milieuduurzaamheid te 
bevorderen en het concurrentievermogen van bedrijven te versterken en, bovendien, als 
een kans om de interne markt voor gas en elektriciteit te voltooien, wat leidt tot een beter 
onderling verbonden en zekerdere energievoorziening.


