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BEKNOPTE MOTIVERING

Het verbeteren van de energie-efficiëntie is het snelste, duurzaamste en voordeligste middel 
om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energievoorziening beter veilig te 
stellen. Nu de klimaatverandering een steeds belangrijker plaats inneemt op de Europese en 
de internationale agenda, is het absoluut noodzakelijk de doelstelling te bereiken om op 
Europees niveau tegen 2020 20% op het energieverbruik te besparen, zoals afgesproken 
tijdens de voorjaarstop, hetgeen ook een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het behalen van 
de doelstelling om de broeikasgassen tegen 2020 met 20% te laten afnemen.

Energie-efficiëntie betreft tal van sectoren, waaronder vervoer, gebouwen, apparaten, alsmede 
de productie en de energiedistributie. Om de doelstelling inzake energie-efficiëntie te behalen 
zijn bovendien niet alleen wetgevingsmaatregelen nodig, maar moeten ook nieuwe 
hoogwaardige technologieën worden ontwikkeld op energiegebied en moeten andere 
gewoontes worden aangenomen bij het ver- en gebruik van producten. Daarnaast moeten er 
economische prikkels worden gegeven en geschikte financieringsmogelijkheden worden 
geboden.
De mededeling van de Commissie genaamd "Actieplan voor energie-efficiëntie – Het 
potentieel realiseren" betekent een belangrijke stap in de richting van het verwezenlijken van 
de doelstelling van energie-efficiëntie, omdat daarin een aantal prioriteitsmaatregelen zijn 
opgenomen die zowel op Europees niveau als op nationaal en lokaal niveau zullen moeten 
worden genomen. Daarbij moet worden benadrukt dat de 20%-doelstelling voor meer dan de 
helft kan worden bereikt indien de reeds bestaande wetgeving, zoals de richtlijn betreffende 
de energieprestatie van gebouwen, ten volle wordt toegepast. Op dat punt zouden de lidstaten 
dus meer maatregelen moeten nemen, maar ook zou de Commissie hierop beter moeten 
controleren.  

Tegelijkertijd moet worden benadrukt dat het nodig is onderzoek en ecologische innovatie op 
het gebied van energie-efficiëntie aan te moedigen, die een nieuwe "industriële revolutie" 
kunnen betekenen – er zal daardoor immers een bijdrage worden geleverd aan de 
economische groei, aan een toename van de werkgelegenheid, aan een betere 
concurrentiepositie en aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Lissabonstrategie –
en een comparatief voordeel kunnen opleveren voor de Europese industrie.

De overheidssector kan een belangrijke rol spelen door te kiezen voor producten en diensten 
die op energiegebied goed presteren: de overheid kan het goede voorbeeld geven, het 
marktaandeel van op energiegebied goed presterende producten verhogen en de burger bewust 
maken.

Ten slotte moet de bijdrage die de Europese burger zelf kan leveren niet over het hoofd 
worden gezien. Door het veranderen van de verbruiksgewoontes kan de Europese burger een 
rol bij uitstek spelen in het verwezenlijken van de doelstellingen voor wat betreft het 
verminderen van het energieverbruik. Door te kiezen voor energiezuinige producten en 
diensten, maar ook door zelf bij te dragen aan het verminderen van de energieverspilling, is 
voor de burger een hoofdrol weggelegd bij de inspanningen die moeten worden geleverd op 
het gebied van energie-efficiëntie. Dit wordt ook in het actieplan onderkend, nu hierin 
concrete acties worden voorgesteld, zoals informatiecampagnes en economische prikkels voor 
consumenten.
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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid nodigt de Commissie 
industrie, onderzoek en energie, die in dezen bevoegd is, uit in de door haar aan te nemen 
ontwerpresolutie de volgende suggesties op te nemen:

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie genaamd "Actieplan voor energie-
efficiëntie – Het potentieel realiseren" en steunt de daarin voorgestane 
prioriteitsmaatregelen;

2. is verheugd over de tijdens de voorjaarstop van 2007 afgesproken doelstelling om het 
energieverbruik tegen 2020 met 20% te verminderen, hetgeen tegelijkertijd zal bijdragen 
aan het verwezenlijken van de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 
met 20% te laten afnemen; onderschrijft tevens de noodzaak om in dat opzicht tussentijdse 
doelstellingen vast te stellen;

3. benadrukt dat door toepassing van en controle op de geldende communautaire wetgeving 
op het gebied van energie-efficiëntie het gestelde doel voor de helft zou kunnen worden 
verwezenlijkt; nodigt de lidstaten uit een rationeel gebruik te maken van de nationale 
actieplannen op het gebied van energie-efficiënte;

4. onderschrijft de opvatting dat de mogelijkheden van energiebesparing met name in de 
gebouwen- en de vervoerssector aanwezig zijn; verzoekt dus om prioriteitsmaatregelen in 
deze sectoren; verzoekt tevens om herziening van de richtlijn betreffende gebouwen, 
teneinde de werkingssfeer ervan uit te breiden en er minimumnormen op het gebied van 
efficiëntie op EU-niveau in op te nemen;

5. onderstreept de rol van marktgebaseerde instrumenten (bijvoorbeeld de "witte" 
certificaten) en die van economische prikkels om de doelstellingen voor wat betreft de 
energie-efficiëntie te behalen en om de Europese concurrentiepositie te versterken;

6. legt de nadruk op de noodzaak onderzoek en ecologische innovatie op het gebied van 
hoogwaardige technologieën op energiegebied te bevorderen, door investeringen en
uitwisseling van optimale werkwijzen aan te moedigen, hetgeen de economische groei kan 
bevorderen, voor meer werkgelegenheid kan zorgen en een comparatief voordeel voor de 
Europese economie kan opleveren, en zo dus een bijdrage kan leveren aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de Lissabonstrategie;

7. nodigt de Commissie uit minimumnormen vast te stellen voor energieprestaties in het 
kader van de richtlijn ecologisch ontwerp; verzoekt om herziening van de 
etiketteringsrichtlijn, teneinde daarin nieuwe producten op te nemen, alsmede om een 
betere samenhang tussen deze beide richtlijnen, zodat de consument zich bewust wordt en 
het de consument gemakkelijker wordt gemaakt en deze met kennis van zaken een keuze 
kan maken binnen een volledig en duidelijk kader;

8. onderstreept de grote rol van de overheid bij het bevorderen van de energie-efficiëntie en 
spreekt zich uit vóór het opnemen van de eisen op het gebied van energie-efficiëntie in de 
regels met betrekking tot overheidscontracten.


