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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. verzoekt de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten te zorgen voor 
diversificatie en decentralisatie van de energieproductie;

2. ziet de moeilijkheid in om de economische groei los te koppelen van het energieverbruik,
met name in de regio's van de convergentiedoelstelling; verzoekt dan ook de Commissie 
en de lidstaten te onderzoeken welke factoren deze loskoppeling begunstigen, en de 
uitwisseling van goede praktijken te bevorderen teneinde dit te verwezenlijken;

3. verwelkomt de conclusies van de Europese Raad van 9 maart, met name het besluit ernaar 
te streven dat 20% van het energieverbruik in de Europese Unie steunt op hernieuwbare 
energiebronnen, en verzoekt de lidstaten nauw samen te werken met de plaatselijke en 
regionale autoriteiten bij het uitwerken en uitvoeren van nationale plannen om deze 
ambitieuze doelstelling te verwezenlijken; 

4. wijst opnieuw op het grote potentieel aan hernieuwbare energiebronnen in de perifere en 
ultraperifere regio's, gezien hun geografische en klimatologische kenmerken, en dringt 
erop aan dat deze situatie, die een uitzonderlijk potentieel genereert, ten volle wordt benut;

5. constateert de aanzienlijke mogelijkheden van energieproductie op basis van biomassa,  
wat tevens aanzienlijk kan bijdragen aan de werkgelegenheid in plattelandsgebieden;

6. is van oordeel dat de Europees Unie op mondiaal niveau het voortouw genomen heeft op 
het gebied van schone en doeltreffende energietechnologieën met weinig 
koolstofemissies, wat een sleutelfactor kan zijn voor de regionale ontwikkeling, en dringt 
er bij de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten op aan investeringen in deze 
technologieën te bevorderen;

7. dringt er bij de Commissie, de lidstaten, de regio's en de andere betrokken 
gesprekspartners op aan effectief gebruik te maken van de door het cohesiebeleid geboden 
mogelijkheden en te investeren in nieuwe energietechnologieën op het gebied van zowel 
hernieuwbare energieën als technologieën voor duurzame fossiele brandstoffen ("centrales 
met nuluitstoot");

8. acht investeringen in duurzame energietechnologieën van cruciaal belang voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Agenda van Lissabon en steunt het gebruik 
en de financiering van de structuurfondsen voor dit soort projecten;

9. betreurt dat er op regionaal niveau geen gedetailleerdere en preciezere gegevens bestaan 
over verbruik, prijzen en productie van energie, en verzoekt de Commissie en de lidstaten 
samen te werken met het oog op de opstelling van een studie op Europees niveau waarin 
deze gegevens worden verschaft;
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10. verzoekt de Commissie met aandrang de territoriale gevolgen van haar voorstellen op het 
gebied van het energiebeleid te onderzoeken en de resultaten van dit onderzoek ter 
beschikking te stellen van de lidstaten;

11. wijst er opnieuw op dat steenkool afkomstig is van reserves die over de hele wereld 
verspreid zijn en dat de Europese Unie over een deel van deze reserves beschikt, zodat de 
voorziening is gewaarborgd; verwelkomt derhalve het voorstel van de Commissie te 
investeren in demonstratieprojecten voor geïntegreerde oplossingen met toepassing van 
"schone steenkool"-technologieën, via de opvang en opslag van CO², teneinde de 
commerciële levensvatbaarheid van deze technologieën, die elektriciteit zullen produceren 
op basis van duurzame steenkool, te verzekeren;

12. constateert dat een derde van de in de Europese Unie op steenkool werkende installaties
hun technische levenscyclus zullen hebben beëindigd voordat de zogeheten "duurzame 
steenkool"-technologieën commercieel levensvatbaar zullen zijn, en wenst dat de nieuwe 
op basis van fossiele brandstoffen werkende elektriciteitscentrales kunnen rekenen op 
nationale en op communautaire steun, met name steun uit de structuurfondsen;

13. dringt er bij de lidstaten op aan dezelfde financiële toezeggingen te doen voor O+O+I en 
voor demonstratieprojecten voor de ontwikkeling van "schone steenkool"-technologieën.


