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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. benadrukt dat verschillende sectoren van invloed kunnen zijn op energie-efficiëntie; 
beklemtoont dat alleen wanneer het communautaire en het nationale beleid breed worden 
opgezet en worden gecoördineerd (zoals op het gebied van cohesie, landbouw, vervoer, 
milieu, enzovoort) een visionaire langetermijnstrategie kan worden uitgezet die voor 
samenhang tussen de projecten zorgt en de beste resultaten oplevert;

2. benadrukt de relatie tussen energie en territoriale cohesie, zoals aangegeven in het 
groenboek over territoriale cohesie, zowel wat betreft de positieve bijdrage van energie-
efficiëntiemaatregelen aan duurzame ontwikkeling als wat betreft de mogelijke 
langetermijnoplossingen voor geïsoleerde regio’s; verzoekt de Commissie om zoveel 
mogelijk rekening te houden met deze gebieden, met name bergachtige regio’s en de 
ultraperifere regio’s, en met spoed concrete maatregelen voor te stellen die zijn afgestemd 
op de specifieke kenmerken en beperkingen van deze regio’s om zo tot een grotere 
energie-efficiëntie te komen; 

3. merkt op dat er in de meeste lidstaten nog steeds onvoldoende middelen worden 
uitgetrokken voor energiegerelateerde projecten; moedigt de lidstaten en de regio’s aan 
voor dit doel meer gebruik te maken van de structuurfondsen en uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen op het gebied van energiegerelateerde prioriteiten te 
organiseren; 

4. moedigt de lidstaten en de regio’s met name aan om de middelen uit de structuurfondsen 
te gebruiken voor het opzetten van thematische netwerken op hun grondgebied in het 
kader van de gecoördineerde actie waarin het werkprogramma voor intelligente energie 
voor Europa 2008 voorziet, teneinde te worden geïnformeerd over wat er in andere EU-
regio’s wordt gedaan op het gebied van efficiënt energiegebruik en om kennis en ervaring 
op dit terrein uit te wisselen;

5. verzoekt de Commissie voor de volgende programmeringsperiode van de 
structuurfondsen prioriteitscriteria te ontwikkelen teneinde doelstellingen vast te stellen 
inzake energie-efficiëntie of concrete maatregelen en technologieën te introduceren voor 
energiebesparing, ook door gebruik te maken van partnerschappen, bij projecten als het 
renoveren van gebouwen, het moderniseren van installaties voor stadsverwarming en het 
produceren van warmte en elektriciteit;

6. benadrukt de strategische rol van de overheid in de EU, met name op regionaal en lokaal 
niveau, bij het verzekeren van de nodige institutionele steun voor initiatieven op het 
gebied van energie-efficiëntie; beveelt aan om onderling op elkaar aansluitende 
informatiecampagnes te lanceren, bijvoorbeeld door middel van gemakkelijk te begrijpen
energie-efficiëntie-etiketten, en energiegerelateerde proefprojecten en training op het
grondgebied van die regionale en lokale overheid - dit met het doel om het bewustzijn 
van de burgers te verhogen en gedrag te veranderen;

7. is van mening dat de overheid op alle niveaus zelf als eerste het goede voorbeeld dient te 
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geven door energie-efficiënte apparatuur in hun gebouwen en op hun terreinen te 
gebruiken, duurzaamheidscriteria in hun procedures voor het plaatsen van opdrachten op 
te nemen en energiebesparingsmaatregelen in hun dagelijkse activiteiten te bevorderen.
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