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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 Mededeling van de Commissie betreffende energie-efficiëntie1; betreurt 
echter het gebrek aan visie ten aanzien van het uitvoeringsproces van de voorgestelde 
stappen; 

2. benadrukt de belangrijke rol die de regionale en plaatselijke autoriteiten van de EU 
kunnen spelen bij de verwezenlijking van de doelstelling van een energiebesparing met 
20% in 2020,2 voornamelijk door hun optreden als consument, beheerder, leverancier, 
toezichthouder en adviseur met de verantwoordelijkheid om de besluitvorming inzake 
energie te controleren en te beïnvloeden; verwelkomt daarom het plan van de Commissie 
om de aansluiting van gedecentraliseerde stroomopwekking op het algehele net te 
bevorderen; roept in dit verband de Commissie op meer helderheid te verschaffen over het 
toezichthoudende instrument dat zij in het leven wil roepen, alsmede over het tijdschema 
voor de tenuitvoerlegging;

3. roept de Commissie op bij de beoordeling van de operationele programma’s waarin de 
prioriteiten voor de uitvoering van de Structuurfondsen uiteen worden gezet, in elke 
lidstaat systematische steun voor energie-efficiëntie verplicht te stellen; dringt er bij de 
nieuwe lidstaten op aan de investering van gemeenschapsgelden in de energie-efficiënte 
herinrichting van gebouwen en de modernisering van verwarmingsinstallaties van 
districten zo goed mogelijk te ondersteunen;

4. moedigt de regionale en plaatselijke autoriteiten aan de Richtlijn betreffende de 
energieprestatie van gebouwen3 goed uit te voeren; vraagt de Commissie om met 
betrekking tot de controlemechanismen richtsnoeren en nauwkeurige evaluatiesystemen te 
ontwikkelen teneinde een goede uitvoering van de richtlijn te waarborgen; 

5. moedigt de regionale en plaatselijke autoriteiten aan om een voorbeeld te stellen door in 
overheidsgebouwen energiebesparende programma’s te introduceren en door voor het 
aankoopbeleid van de overheid energiebesparende criteria in te stellen; roept de 
Commissie op aan de hand een helder kader op basis waarvan meetbare doelstellingen en 
kwaliteitscriteria kunnen worden bepaald, de plaatselijke autoriteiten te helpen bij de 
gezamenlijke aanschaf van energiebesparende producten;

6. moedigt de regionale en plaatselijke autoriteiten aan nauw samen te werken met regionale 
energieagentschappen teneinde de opleidingsfaciliteiten voor energietechnici en 
beroepsbeoefenaars uit verwante sectoren te verbeteren; benadrukt het belang van beter 
gecoördineerde netwerken van plaatselijke deelnemers teneinde goede praktijksvormen op 

  
1 Mededeling van de Commissie genaamd Actieplan voor energie-efficiëntie – Het potentieel realiseren 
(COM(2006)0545).
2 Groenboek van de Commissie inzake energie-efficiëntie “Meer doen met minder” (COM(2005)0265).
3 Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de 
energieprestatie van gebouwen.
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het vlak van energie-efficiëntie te verspreiden naar minder ontwikkelde regio’s.


	674208nl.doc

