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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de Europese strategie voor energiezekerheid
(2014/2153(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Europese strategie voor 
energiezekerheid" en de bijbehorende werkdocumenten (COM(2014)0330),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Energie-efficiëntie en de bijdrage 
daarvan aan de energiezekerheid en het kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 
de periode tot 2030" (COM(2014)0520),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Voortgang bij de voltooiing van de 
interne energiemarkt" (COM(2014)0634),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De veerkracht op korte termijn van 
het Europese gassysteem. Paraatheid ten aanzien van een mogelijke verstoring van de 
gastoevoer uit het oosten tijdens de herfst en winter van 2014/2015" (COM(2014)0654),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een kaderstrategie voor een 
veerkrachtige energie-unie en een toekomstgericht klimaatbeleid" (COM(2015)0080),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een circulaire economie: een 
afvalvrij programma voor Europa" (COM(2014)0398),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een beleidskader voor klimaat en 
energie in de periode 2020-2030" (COM(2014)0015),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Voor een heropleving van de 
Europese industrie" (COM(2014)0014),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 20 en 21 maart 2014,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 oktober 2014,

– gezien de publieke hoorzitting die de Commissie industrie, onderzoek en energie op 
5 november 2014 hield over de Europese strategie voor energiezekerheid,

– gezien Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van de 
Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010,
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– gezien de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen 
(EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013,

– gezien Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en 
tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009,

– gezien de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1391/2013 van de Commissie van 
14 oktober 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-
infrastructuur, wat de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang betreft,

– gezien de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), en met name Verordening 
(EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de 
doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006 en Verordening (EU) nr. 1300/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1084/2006 van de Raad,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld 
"Programma Schone Lucht voor Europa" (COM(2011)0918),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Langetermijnvisie op de 
infrastructuur voor Europa en verder" (COM(2013)0711), waarin de lijst van energie-
infrastructuurprojecten van gemeenschappelijk belang (PGB's) wordt uiteengezet,

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité getiteld "Tenuitvoerlegging van de 
Mededeling inzake energievoorzieningszekerheid en internationale samenwerking en 
van de Conclusies van de Energieraad van november 2011" (COM(2013)0638),

– gezien het verslag van de Raad van 12 december 2013 getiteld "Follow-up van de 
Europese Raad van 22 mei 2013: vorderingen met de voltooiing van de interne 
energiemarkt",

– gezien het verslag van de Commissie betreffende de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige 
wegvoertuigen (COM(2013)0214),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De toekomst van koolstofafvang en -
opslag in Europa" (COM(2013)0180),

– gezien zijn uitvoeringsverslag 2013: ontwikkeling en toepassing in Europa van 
technologie voor koolstofafvang en -opslag,
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– gezien Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van de 
Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de 
Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De interne energiemarkt doen 
werken" en de bijbehorende werkdocumenten (COM(2012)0663),

– gezien de mededeling van de Commissie over een "Energie-stappenplan 2050", 
(COM(2011)0885) en het initiatiefverslag van het Europees Parlement getiteld 
"Stappenplan Energie 2050, een toekomst met energie" (2012/2103(INI)),

_ gezien de mededeling van de Commissie inzake energievoorzieningszekerheid en 
internationale samenwerking getiteld "Het energiebeleid van de EU: verbintenissen met 
partners buiten onze grenzen" (COM(2011)0539),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050" (COM(2011)0112),

– gezien Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere 
hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van 
energiegerelateerde producten,

– gezien Verordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en 
houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG van de Raad,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Prioriteiten voor energie-
infrastructuurprojecten voor 2020 en verder – Een blauwdruk voor een Europees 
geïntegreerd energienetwerk" (COM(2010)0677),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europese strategie voor schone 
en energiezuinige voertuigen" (COM(2010)0186),

– gezien Richtlĳn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van gebouwen,

– gezien het verslag van de Reflectiegroep op hoog niveau over de Energiegemeenschap 
voor de Toekomst,

– gezien Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 
inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen,

– gezien Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 
tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, 
dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van 
broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG 
van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte 
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brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG,

– gezien Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 
over de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende 
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 2001/77/EG en 2003/30/EG,

– gezien het door de lidstaten rond de Oostzee en de Commissie ondertekende 
memorandum van overeenstemming inzake het interconnectieplan voor de energiemarkt 
in het Oostzeegebied van 17 juni 2009,

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 november 2008 getiteld "Tweede 
strategische toetsing van het energiebeleid: een EU-actieplan inzake energiezekerheid 
en -solidariteit" (COM(2008)0781),

– gezien Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen 
van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie internationale handel, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming (A6-0164/2015),

A. overwegende dat de welvaart en de veiligheid van de EU een rationeel en uiterst 
efficiënt energieverbruik en een stabiele, betaalbare en duurzame energievoorziening 
vereisen, en dat energiezekerheid in de eerste plaats politieke onafhankelijkheid 
betekent;

B. overwegende dat er in de afgelopen jaren aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt bij het 
versterken van de energiezekerheid van de EU dankzij een toenemend aandeel van 
hernieuwbare energie en de verlaging van de algemene vraag, die heeft bijgedragen tot 
een stabilisering van de invoerafhankelijkheid; overwegende dat de EU evenwel nog 
steeds 53 % van haar totale energieverbruik invoert, namelijk 85 % van haar olie, 67 % 
van haar gas, 41 % van haar vaste brandstoffen en 95 % van haar uranium; 
overwegende dat een groot deel van de energie-invoer van de EU afkomstig is van op 
geopolitiek vlak onstabiele regio's en dat een aantal lidstaten nog steeds afhankelijk is 
van een enkele externe voorzieningsbron, hetgeen leidt tot hoge kosten voor burgers, 
ondernemingen en begrotingen, een belemmering vormt voor de economische groei van 
Europa en de nationale veiligheid en die van de EU in gevaar brengt;

C. overwegende dat 61 % van het ingevoerde gas in de EU wordt gebruikt in gebouwen, 
hoofdzakelijk voor verwarmingsdoeleinden, en dat 75 % daarvan woongebouwen zijn, 
en dat elke gasvoorzieningscrisis derhalve een verwarmingscrisis is; overwegende dat 
de snelste en goedkoopste manier om het gasverbruik in de Europese Unie te verlagen 
erin bestaat het energieverlies in woongebouwen te beperken, wat de 
energievoorzieningszekerheid bevordert; overwegende dat de EU niet beschikt over een 
strategie voor verwarming wat betreft voorzieningszekerheid, koolstofvrij maken of 
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betaalbaarheid en concurrentiekracht; overwegende dat onderbrekingen in de 
gasvoorziening voor verwarming die ontoereikende verwarming tot gevolg hebben, de 
gezondheid en het welzijn van een groot deel van de EU-burgers in gevaar brengen;

D. overwegende dat een betrouwbare langetermijnstrategie voor energie rekening moet 
houden met de onzekerheid door de volatiliteit op de olie- en gasmarkt, met periodieke 
en tijdelijke prijsschommelingen;

E. overwegende dat de externe energierekening van de EU meer dan 1 miljard euro per dag 
(in heel 2013 ongeveer 400 miljard euro) en meer dan 20 % van de totale EU-invoer 
bedraagt; overwegende dat de wereldolieprijs aanzienlijk gedaald is, hetgeen de EU een 
kans biedt om belangrijke stappen te zetten om ons energielandschap te hervormen, 
door te investeren in de productie van hernieuwbare energie en door het potentieel aan 
energie-efficiëntie in gebouwen en industrie aan te boren, en door slimme infrastructuur 
te ontwikkelen; overwegende dat het geld dat wordt besteed aan de invoer van fossiele 
brandstoffen weinig bijdraagt tot investeringen, banen of groei in de Unie, en dat 
wanneer dit geld wordt bestemd voor binnenlandse investeringen, dit zou bijdragen tot 
economische groei waardoor hoogwaardige, hooggekwalificeerde banen worden 
gecreëerd;

F. overwegende dat door het toegenomen gebruik van hernieuwbare energie ten minste 
30 miljard euro per jaar aan kosten van ingevoerde brandstof worden uitgespaard;

G. overwegende dat in het licht van de crisis in Oekraïne het waarborgen van een 
betrouwbare energievoorziening, alsook de diversificatie van de bronnen van 
energievoorziening en het afbouwen van een te grote afhankelijkheid van energie-invoer 
belangrijker zijn dan ooit;

H. overwegende dat de ervaringen uit 2006 en 2009, toen Rusland de levering van gas aan 
Oekraïne stopzette, duidelijk maken dat de verstoringen die werden ervaren en de te 
grote afhankelijkheid van externe energieleveranciers in een aantal Centraal- en 
Oost-Europese lidstaten bewijs vormen voor de strategische zwakte van de huidige 
energievoorzieningsregeling; overwegende dat deze verstoringen aantonen dat de 
maatregelen die tot dusver in de energiesector werden genomen ontoereikend zijn 
gebleken om de Europese afhankelijkheid van Russisch gas weg te nemen;

I. overwegende dat de EU erg afhankelijk is van één enkel land, de Russische Federatie, 
dat de grootste invoerder van olie (35 %), gas (26 %), steenkool (30 %) en uranium 
(25 %) naar de EU is; overwegende dat de Russische Federatie energievoorziening als 
politiek wapen inzet, en dat dergelijke praktijken indruisen tegen markteconomische 
beginselen en de risico's voor de EU aanzienlijk verhogen;

J. overwegende dat het inzetten van olie en aardgas voor het buitenlands beleid en ter 
destabilisering van andere landen tornt aan de economische groei en, nog gevaarlijker, 
de democratische stabiliteit in Europa en de onafhankelijkheid van soevereine staten;

K. overwegende dat een beleid voor energiezekerheid tegemoet moet komen aan de 
noodzaak van stabiele voorziening uit verschillende energiebronnen en de Europese 
economie aldus moet voorzien van de energie die zij nodig heeft voor vervoer, industrie 
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en huisvesting, op een manier die de concurrentiekracht en het klimaatbeleid 
ondersteunt, terwijl het tegelijkertijd moet zorgen voor minimale afhankelijkheid van zij 
die bewust energiebronnen willen aanwenden voor hun eigen politieke doelstellingen, 
om de politieke ontwikkelingen in andere landen te beïnvloeden;

L. overwegende dat op 30 oktober 2014 het zogeheten "winterpakket" van 4,6 miljard 
dollar werd overeengekomen, dat momenteel ten uitvoer wordt gelegd en de levering 
van gas aan Oekraïne en de EU-lidstaten waarborgt, zij het slechts voor een beperkte 
periode;

M. overwegende dat de lidstaten zich ertoe hebben verbonden de interne energiemarkt 
tegen 2014 te voltooien en de "energie-eilanden" van de EU tegen 2015 op te heffen;

N. overwegende dat de Commissie de lijst van tegen 2020 uit te voeren energie-
infrastructuurprojecten van gemeenschappelijk belang heeft opgesteld, die om de twee 
jaar wordt geactualiseerd en volledig in overeenstemming moet zijn met de 
EU-wetgeving inzake klimaat, energie en staatssteun; overwegende dat het meerjarig 
financieel kader van de EU voor 2014-2020 bijdraagt aan de financiering van deze 
projecten in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen en het 
investeringsplan, waarbij prioriteit moet worden gegeven aan de betrokken 
infrastructuurprojecten;

O. overwegende dat de verbeterde energie-efficiëntie de economische groei in het 
afgelopen decennium gedeeltelijk heeft losgekoppeld van het energieverbruik en dat dit 
proces moet worden geïntensiveerd;

P. overwegende dat volgens de Commissie de energie-intensiteit van de industrie tussen 
2001 en 2011 met 19 % is afgenomen; overwegende dat efficiëntere huishoudelijke 
apparaten tot 2020 energiebesparingen van 100 miljard euro kunnen opleveren en dat 
nieuwe gebouwen vandaag de dag de helft minder energie gebruiken dan in de jaren 80 
en deze succesvolle koers moet worden aangehouden;

Q. overwegende dat de gasinvoer naar de EU volgens de Commissie met 2,6 % kan 
worden verminderd per procent waarmee de energiebesparing verder stijgt;

R. overwegende dat in de strategie voor energiezekerheid prioriteit moet worden gegeven 
aan koolstofarme technologieën en hulpbronnen;

S. overwegende dat in de conclusies van de Europese Raad van 22 mei 2013 werd 
opgeroepen prioriteit te geven aan de uitfasering van subsidies die schadelijk zijn voor 
het milieu of de economie, met inbegrip van subsidies voor fossiele brandstoffen;

T. overwegende dat in het Stappenplan Energie 2050 van de Commissie wordt gesteld dat 
het koolstofarm maken van de energiesector en een scenario waarbij sterk wordt ingezet 
op hernieuwbare energie, goedkoper zijn dan een voortzetting van het huidige beleid, en 
dat de prijzen van energie uit kernenergie en fossiele brandstoffen zullen blijven stijgen, 
terwijl de kosten van hernieuwbare energie zullen dalen;

U. overwegende dat volgens de Commissie energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en 
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slimme infrastructuur de drie "no regrets"-opties zijn, omdat energie-efficiëntie de 
"eerste brandstof" is en de goedkoopste en snelste manier om de rekeningen van 
huishoudens en bedrijven in de EU te verlagen, omdat hernieuwbare energie wordt 
geproduceerd in de EU en vaak dicht bij de plaats van verbruik, wat zorgt voor 
duurzame lokale banen, de energiezekerheid waarborgt en ons helpt om onze 
klimaatdoelstellingen te bereiken, en omdat een slim vervoers- en distributienetwerk op 
EU-niveau overcapaciteit en black-outs in de lidstaten kan voorkomen;

V. overwegende dat het behouden van hernieuwbare energie als een centrale pijler van het 
energie- en klimaatbeleid van de EU een communautaire aanpak en samenwerking 
tussen de lidstaten vereist om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te bereiken 
op een kosten-efficiëntere manier en beter gebruik makend van het specifieke regionale 
potentieel in de EU;

W. overwegende dat de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Europese Raad van 
24 oktober 2014 op EU-niveau een bindend streefcijfer voor hernieuwbare energie van 
ten minste 27 % in 2030 en een indicatief streefcijfer voor de verbetering van de 
energie-efficiëntie van ten minste 27 % hebben vastgelegd, met 30 % op EU-niveau in 
gedachten en zich in het bijzonder richtend tot de sectoren waar de grootste besparingen 
kunnen worden gevonden, en zich daarnaast hebben geschaard achter een bindend 
EU-streefcijfer voor de reductie van de broeikasgasemissies van ten minste 40 % in 
2030 ten opzichte van 1990; overwegende dat de EU een leiderspositie behoudt op het 
vlak van technologieën die verband houden met hernieuwbare energiebronnen en dat dit 
een vector zou moeten zijn voor gekwalificeerde arbeid en duurzame groei;

X. overwegende dat de op 15 juli 2014 bekendgemaakte politieke prioriteiten van 
voorzitter Juncker voor de volgende Commissie de verbintenis omvatten om van de 
energie-unie van Europa de wereldwijde nummer één te maken op vlak van 
hernieuwbare energie;

Y. overwegende dat voorzitter Juncker openbaar vermeld heeft in de opdrachtbrief aan 
commissarissen Cañete en Šefčovič dat een bindende energie-efficiëntiedoelstelling van 
30 % tegen 2030 het minimum is als de EU geloofwaardig wil zijn;

Z. overwegende dat het Parlement tweemaal heeft aangedrongen op bindende klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2030 met een vermindering van ten minste 40 % voor 
CO2-emissies, ten minste 30 % voor hernieuwbare energie en 40 % voor 
energie-efficiëntie, die aan de hand van afzonderlijke nationale streefcijfers moeten 
worden uitgevoerd; overwegende dat bindende nationale en EU-doelstellingen op het 
gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zorgen voor economische groei 
en nieuwe banen en het technologische leiderschap van de EU op dit gebied helpen 
waarborgen;

AA. overwegende dat de strategie voor energiezekerheid rekening moet houden met de 
consumentenrechten, de voorspelbaarheid van de markt voor investeerders en een 
duidelijk kader voor de industrie;

AB. overwegende dat de industrie de EU verlaat vanwege de hoge energiekosten, wat leidt 
tot een daling van haar aandeel in het bbp en tot echt banenverlies; overwegende dat de 
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Commissie de doelstelling heeft geformuleerd dat het aandeel van de industrie in het 
bbp ongeveer 20 % moet bedragen tegen 2020;

AC. overwegende dat de herindustrialiseringsdoelstelling van 20 % van het bbp als even 
belangrijk en prioritair moet worden beschouwd als de doelstellingen inzake 
klimaatverandering, koolstofarme industrieën, energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen;

AD. overwegende dat de rol en het belang van elektriciteit zullen blijven toenemen en 
politieke beslissingen op Europees en nationaal niveau noodzakelijk zijn om dit te 
verzekeren;

AE. overwegende dat hogere interconnectieniveaus voor elektriciteit en gas de 
energiezekerheid zullen verhogen, zullen bijdragen tot meer integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, prijsconvergentie mogelijk zullen maken, ten goede zullen komen aan 
de consumenten en tegelijkertijd de voorziening en de vraag tussen de lidstaten meer in 
evenwicht zullen brengen; overwegende dat de EU een gezamenlijk regelgevend kader 
moet ontwikkelen om de interconnectie van elektriciteit en gas zo bruikbaar mogelijk te 
maken, zodat voor de consumenten altijd de betaalbaarste prijzen worden gegarandeerd;

AF. overwegende dat het Parlement om bindende doelstellingen voor minimale 
grensoverschrijdende vervoerscapaciteit verzocht heeft;

AG. overwegende dat het energiesysteem recent meer gedecentraliseerd is geworden, met 
hernieuwbare energie en opslagcapaciteiten en ook flexibele consumenten, die zijn 
verbonden met actievere en slimmere distributienetwerken; overwegende dat deze trend 
naar verwachting ook in de toekomst zal aanhouden;

AH. overwegende dat naast de investeringen voor het transmissienet, de investeringen voor 
het distributienet minstens even cruciaal zijn, zeker gezien het toekomstige 
energielandschap al maar decentraler wordt en 90 % van de opgewekte hernieuwbare 
energie aangekoppeld is aan distributienetten;

AI. overwegende dat de snellere uitrol van slimme netwerken de energie-efficiëntie zal 
verbeteren, het aandeel van hernieuwbare energiebronnen zal vergroten en het 
energiesysteem zal decentraliseren om de energiezekerheid in de lidstaten te versterken;

AJ. overwegende dat de externe dimensie van het EU-energiebeleid coherenter moet 
worden en nog niet ten volle kan bijdragen aan de energievoorzieningszekerheid en het 
concurrentievermogen van de Unie;

AK. overwegende dat lidstaten afzonderlijk onderhandelen over intergouvernementele 
akkoorden en dat de Commissie hier slechts beperkt toezicht op kan houden;

AL. overwegende dat energiezekerheid een belangrijk onderdeel is van het handelsbeleid 
van de EU en dat veel energiepartnerschappen bestaan met derde landen wier 
energievoorziening grotendeels afhankelijk is van fossiele brandstoffen;

AM. overwegende dat de volledige tenuitvoerlegging van het derde EU-energiepakket, 
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alsook van het tweede klimaat- en energiepakket en de daaruit voortvloeiende EU-
wetgeving op het gebied van energie-efficiëntie, de verantwoordelijkheid is van alle 
lidstaten, en dat zonder een correcte en tijdige omzetting de veiligheid van andere 
lidstaten of van de EU als geheel in gevaar wordt gebracht;

AN. overwegende dat de bij de Energiegemeenschap aangesloten partijen deel uitmaken van 
de interne elektriciteits- en gasmarkt en op gelijke voet moeten worden betrokken bij de 
verwezenlijking van pan-Europese voorzieningszekerheid;

AO. overwegende dat 2015 het Europees jaar voor ontwikkeling is en dat de 
EU-ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015 volledig in overeenstemming dient te 
zijn met het externe energiebeleid van de EU op het gebied van klimaat, 
armoedebestrijding en de eerbiediging van de mensenrechten;

AP. overwegende dat steden de bron vormen voor meer dan 70 % van de CO2-uitstoot en 
verantwoordelijk zijn voor 66 % van het energieverbruik; overwegende dat meer dan de 
helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont en dat deze concentratie zal 
toenemen, zodat dit cijfer tegen 2030 naar schatting op 60 % zal liggen; overwegende 
dat het consumptie- en groeipatroon van steden moet worden aangepast omdat zij de 
kern van het probleem vormen, maar ook omdat oplossingen hier sneller en eerder 
kunnen worden geïmplementeerd;

AQ. overwegende dat stimulering van de exploitatie van eigen conventionele olie- en 
gasbronnen, mits volledig in overeenstemming met het EU-acquis, zowel in traditionele 
productiegebieden (zoals de Noordzee) als in onlangs ontdekte gebieden (zoals het 
oostelijke Middellandse Zeegebied en de Zwarte Zee) ertoe zal leiden dat de EU minder 
afhankelijkheid wordt van externe leveranciers en doorvoerlanden;

AR. overwegende dat een energiezekerheidsstrategie een kader moet omvatten van 
kostenefficiënte maatregelen om de energievraag te matigen en even doeltreffende 
maatregelen om grote en dreigende verstoringen te boven te komen, evenals 
solidariteits- en coördinatiemechanismen om de opwekkings-, snelle transmissie- en 
distributie-infrastructuur op energiegebied en de interconnectoren te beschermen en te 
versterken; overwegende dat deze infrastructuur veranderlijke hernieuwbare 
energiebronnen en micro-opwekking moet kunnen verwerken en moet worden 
opgebouwd op een volledig geïntegreerde en goed functionerende interne energiemarkt, 
met inbegrip van een markt om de energievraag te matigen, die een essentieel onderdeel 
is van een energie-unie met gediversifieerde externe voorzieningsbronnen en -routes;

Op weg naar een Europese energie-unie

1. verwelkomt de mededeling van de Commissie getiteld "Europese strategie voor 
energiezekerheid" en merkt op dat deze op een grondige analyse van de 
energieafhankelijkheid van de EU is gebaseerd, de belangrijkste terreinen daarvan 
benadrukt en de belangrijkste werkzaamheden beschrijft die op de korte, middellange en 
lange termijn moeten worden verricht om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het 
gebied van de energiezekerheid; benadrukt de noodzaak om te waarborgen dat de 
maatregelen voor de korte en middellange termijn volledig overeenstemmen met de 
langetermijndoelstellingen van de EU op het gebied van energie, klimaat en milieu;
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2. merkt op dat energiezekerheid, concurrentiekracht en duurzaamheid in een volledig 
geïntegreerde energiemarkt de belangrijkste pijlers van de totstandbrenging van een 
energie-unie zijn, die kan worden gerealiseerd door de vraag naar energie te matigen en 
te verminderen, door hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen en te integreren, 
door middelen te bundelen, netwerken aan elkaar te koppelen, de afstand tussen 
onderling afhankelijke productieketens te verkleinen, slimme energienetten te 
ontwikkelen, de regelgeving voor de energiemarkt te harmoniseren, te bevorderen dat 
iedere burger toegang heeft tot voldoende energie en een eendrachtige 
onderhandelingspositie in te nemen ten aanzien van derde landen middels verscherpte 
maatregelen op EU-niveau en coherentere en beter gecoördineerde nationale 
beleidslijnen en maatregelen;

3. merkt op dat de crisis van 2014 in Oekraïne en de resultaten van de door de Commissie 
uitgevoerde stresstests de voltooiing van de interne markt verder moeten bespoedigen, 
met inbegrip van de volledige tenuitvoerlegging door alle lidstaten van bestaande 
wetgeving op het gebied van energie en klimaat en de integratie van bestaande 
"energie-eilanden", en moeten leiden tot de bijwerking van de risicobeoordelingen, 
de preventieve actieplannen en de plannen voor noodsituaties;

4. onderstreept dat een ambitieus klimaatbeleid in overeenstemming is met de 
doelstellingen van energiezekerheid en verminderde afhankelijkheid van delen van de 
wereld waar strategische energiebronnen worden ingezet in het buitenlands beleid;

5. benadrukt dat, nu de door de Commissie uitgevoerde gas-stresstests hebben aangetoond 
dat de EU door haar afhankelijkheid van de invoer uit derde landen erg kwetsbaar is, 
bijzondere aandacht moet worden besteed aan de meest kwetsbare lidstaten; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie onverwijld de aanbevelingen op te volgen om op Europees, 
regionaal en nationaal niveau stresstests uit te voeren op het gassysteem;

6. benadrukt hoe belangrijk maatregelen voor de korte termijn zijn voor het versterken van 
de energieonafhankelijkheid – zoals vermindering van de energievraag, de ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen en de opslag ervan, gasopslag, de ontwikkeling van 
bidirectionele gasinfrastructuur, stimulering van nieuwe projecten die maximaal gebruik 
van de bestaande infrastructuur mogelijk maken, de voorbereiding van regionale 
voorzieningszekerheidsplannen en het doeltreffender benutten van de mogelijkheden 
om vloeibaar aardgas (LNG) in te voeren, met name in de lidstaten die volledig 
afhankelijk zijn van of onnodig kwetsbaar zijn voor één aardgasleverancier; herhaalt dat 
het van fundamenteel belang is om de energienetten van de lidstaten beter aan elkaar te 
koppelen om een geïntegreerde energiemarkt te creëren; wijst erop dat er om al deze 
redenen dringend behoefte is aan samenwerking tussen Europese steden en gemeenten, 
regio's, energiemaatschappijen en plaatselijke initiatieven in verschillende sectoren, de 
Commissie, de lidstaten, buurlanden, regelgevingsinstanties, ACER, 
transmissienetbeheerders en gasleveranciers;

7. benadrukt dat de energie-unie niet alleen de voorzieningszekerheid moet waarborgen, 
maar ook een integrale aanpak moet hanteren die gericht is op belangrijke aspecten 
zoals de voltooiing van een volledig geïntegreerde interne energiemarkt, matiging van 
de energievraag, het koolstofarm maken van de energiemix (in hoofdzaak gebaseerd op 
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hernieuwbare energiebronnen) en onderzoek en innovatie met het oog op leiderschap in 
energietechnologieën; benadrukt dat de Europese burgers in de energie-unie centraal 
moeten staan en moeten kunnen beschikken over veilige, duurzame en betaalbare 
energie;

8. onderstreept dat de EU, om een echte energie-unie tot stand te brengen die solidariteit 
opbouwt tegen externe schokken in de energievoorziening, een volledig geïntegreerd 
mechanisme voor de grensoverschrijdende transmissie van energieoverschotten moet 
ontwikkelen; is in dit verband van mening dat de Commissie, de lidstaten en de 
transmissiesysteembeheerders zich moeten richten op de hervorming van de 
architectuur van de interne energiemarkt van de EU, en op specifieke 
infrastructuurprojecten;

9. onderstreept dat de enige manier om energiezekerheid te bewerkstelligen en 
tegelijkertijd de energieprijzen betaalbaar te houden en de klimaatdoelstellingen te halen 
erin bestaat een duurzaam energielandschap te creëren dat gebaseerd is op een hoge 
mate van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en een slimme infrastructuur; 
benadrukt voorts dat vandaag de juiste maatregelen moeten worden genomen om deze 
transitie voor de toekomstige generaties te realiseren;

10. erkent het belang van de opneming van consumenteninitiatieven, zoals 
samenwerkingsverbanden en maatschappelijke projecten op het gebied van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, en benadrukt dat de economische, 
regelgevende en administratieve belemmeringen moeten worden weggenomen om de 
consumenten in staat te stellen actief te participeren in het energiestelsel;

11. onderstreept dat de energie-unie een echt pan-Europees concept moet zijn, dat de EU en 
ten minste de verdragsluitende partijen bij de Energiegemeenschap omvat, en dat de 
Europese energiesectoren ook buiten de grenzen van de EU moeten integreren om het 
gewicht en de onderhandelingspositie van de EU op een gemondialiseerde energiemarkt 
te verbeteren;

12. benadrukt dat de totstandbrenging van een energie-unie gepaard moet gaan met een 
alomvattende industriestrategie, met name op het gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, die kan bijdragen tot de herindustrialisering van de EU, met als 
doel dat de industrie in 2020 goed is voor 20 % van het bbp van de EU;

13. onderstreept dat de energie-economie niet kan worden gerealiseerd door de productie op 
Europees niveau te verminderen, noch door de Europese industrie te verplaatsen;

INTERNE DIMENSIE

Matiging van de energievraag

14. brengt in herinnering dat matiging van de energievraag, met name voor verwarming, 
aan de hand van energiebesparing en energie-efficiëntie om tal van redenen cruciaal is, 
omdat hiervan onder meer gunstige effecten uitgaan op de energiezekerheid, het 
concurrentievermogen, de economische groei en de duurzaamheid van de EU, alsook op 
de betaalbaarheid van energie, de strijd tegen energiearmoede en de creatie van 
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duurzame jobs; benadrukt in dit verband dat investeringen in energie-efficiëntie volgens 
het Internationaal Energieagentschap van alle energiebronnen het beste rendement 
opleveren; verzoekt de Commissie en de lidstaten energie-efficiëntie als een op zichzelf 
staande energiebron te beschouwen, waarvan de waarde de bespaarde energie is; 
onderstreept dat energie-efficiëntie en vraagrespons waar technisch haalbaar op voet 
van gelijkheid moeten concurreren met productiecapaciteit, rekening houdend met 
dringende en uitzonderlijke energiezekerheidsproblemen; verzoekt de lidstaten derhalve 
in hun beleid bijzondere aandacht te geven aan energie-efficiëntie;

15. onderstreept dat er in alle economische sectoren energie kan worden bespaard, met 
inbegrip van de industrie, gebouwen, de vervoerssector, de landbouw en de 
dienstensector;

16. verzoekt de Commissie om resterende hindernissen voor energie-efficiëntiemaatregelen 
te identificeren en weg te nemen, en een echte markt voor energie-efficiëntie te 
verwezenlijken om de overdracht van beste praktijken te ondersteunen en ervoor te 
zorgen dat producten en oplossingen beschikbaar zijn in de hele EU met het oog op het 
verwezenlijken van een echte interne markt voor energie-efficiëntieproducten en 
-diensten;

17. dringt erop aan meer aandacht te besteden aan de opkomende markt voor 
energiediensten (met inbegrip van energieprestatiecontracten en overeenkomsten voor 
energiediensten); benadrukt het belang van het ontwikkelen van normen voor alle 
onderdelen van het investeringsproces ten behoeve van energie-efficiëntie;

18. merkt op dat de EU nog niet op schema ligt om haar doelstelling om tegen 2020 een 
energiebesparing van 20 % (371 Mtoe) te bereiken, te verwezenlijken, en dat meer dan 
een derde van de vermindering van het energieverbruik feitelijk toe te schrijven is aan 
een lagere economische activiteit en niet aan de toegenomen beleidsinspanningen op het 
gebied van energie-efficiëntie; verzoekt de Commissie derhalve om de reeds 
aangenomen wetgeving inzake energie-efficiëntie strikt te handhaven en om de 
wetgeving inzake energie-etikettering en ecodesign in overleg met het Parlement en de 
Raad bij te werken en te verbeteren, rekening houdend met energiebesparingspotentieel 
en marktrelevantie;

19. benadrukt dat het belangrijk is dat de lidstaten voldoende hulpmiddelen toewijzen aan 
het markttoezicht op de energie-efficiëntie van producten, teneinde een gelijk speelveld 
voor de industrie te waarborgen, en dat zij consumenten voorzien van nuttige informatie 
en de juiste hulpmiddelen om weloverwogen keuzes te kunnen maken, om over hun 
energieverbruiksgegevens te kunnen beschikken en om hun energieverbruik te kunnen 
verlagen;

20. is ervan overtuigd dat het bevorderen van een kringloopeconomie en het verhogen van 
de hulpbronnenefficiëntie kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen, waardoor een cruciale bijdrage wordt geleverd aan de uitdagingen 
op het gebied van klimaat en energie;

21. benadrukt dat de energievraag in de bouwsector verantwoordelijk is voor ongeveer 
40 % van het energieverbruik in de EU en voor een derde van het aardgasverbruik, en 
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dat de omvang en snelheid van de renovatie van gebouwen en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen voor verwarming en koeling derhalve met passende 
stimuleringsmaatregelen moeten worden vergroot om de energievraag te verminderen; 
beveelt aan de energie-efficiëntienormen voor gebouwen te blijven verhogen, en daarbij 
technische innovaties in aanmerking te nemen en te stimuleren; beveelt voorts aan de 
bouw van bijna-energieneutrale gebouwen te blijven ondersteunen, als een bijkomende, 
essentiële stap in het waarborgen van energie-onafhankelijkheid en een duurzaam en 
veilig energiesysteem; onderstreept in dit verband de noodzaak om innovatieve 
particuliere financiering te ontwikkelen en pleit voor een grotere betrokkenheid van de 
Europese Investeringsbank en het EFSI als aanvulling op de nationale 
financieringsregelingen, teneinde het concurrentievermogen van de industrie te 
verbeteren en meer groei en banen te creëren, hetgeen ook voordelen zou opleveren 
voor de burger, waaronder een verlaging van zijn energierekeningen en een verbetering 
van zijn levensstandaard;

22. erkent de rol van de lokale besturen en de burgers bij het vergroten van de energie-
efficiëntie door middel van een beter beheer van de stedelijke ruimte, de ontwikkeling 
van aan energie gerelateerde internettechnologieën en ICT-toepassingen, 
warmtekrachtkoppeling, het gebruik van zelf opgewekte energie, 
warmtepomptoepassingen, de modernisatie, uitbreiding en aanleg van systemen voor 
stadsverwarming/koeling en de renovatie van individuele verwarmingssystemen, alsook 
het verhogen van het gebruik van schoner openbaar vervoer, het bevorderen van 
actievere vervoersmethoden, de ontwikkeling en uitvoering van oplossingen in het 
kader van slimme steden en de ondersteuning van elektrische mobiliteit in de stad;

23. meent dat de lokale autoriteiten ook een rol te spelen hebben bij het bevorderen van 
alternatieve financieringsinstrumenten, waaronder coöperatieve modellen, en bij het 
bevorderen van overeenkomsten voor collectieve aankopen zodat consumenten hun 
energiebehoeften kunnen bundelen en zo goedkopere energieprijzen kunnen verkrijgen;

24. is van mening dat het belangrijk is consumenten energie-efficiënte producten aan te 
bieden, met inbegrip van voedingsproducten, evenals nauwkeurige, relevante, 
vergelijkbare en onafhankelijk gecontroleerde informatie over de energie-efficiëntie van 
die producten zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken en de 
markten in de richting van de meest energie-efficiënte toestellen en 
voedselproductieketens worden gestuurd;

25. roept de Commissie op om een bewustmakingscampagne voor Europese burgers op te 
starten over hoe gezinnen op makkelijke en kostenefficiënte manieren hun 
energieverbruik kunnen terugdringen, waarbij de nadruk ligt op de mogelijke 
besparingen op hun energierekening; verzoekt de Commissie te overwegen om 2016 uit 
te roepen tot het Europese jaar van de energiebesparing;

26. merkt op dat verbeterde prestatienormen voor voertuigen en verbeterde 
brandstofefficiëntie cruciaal zijn om de EU minder afhankelijk te maken van olie en om 
de broeikasgasemissies te verminderen, en verzoekt de industrie, de lidstaten en de 
Commissie daarom hun inspanningen op dit terrein voort te zetten en te bespoedigen; 
verzoekt de Commissie om de CO2-emissienormen voor auto's en bestelwagens voor de 
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periode na 2020 te herzien; merkt echter op dat alternatieve brandstoffen, elektrificatie 
met hernieuwbare elektriciteit en de bevordering van duurzamere vervoerswijzen de 
langetermijnoplossing bieden om de uitstoot van de vervoerssector terug te dringen en 
te zorgen voor een vermindering van de energievraag en de diversificatie van de 
voorziening;

27. verzoekt de Commissie om een alomvattende strategie te ontwikkelen voor de 
elektrificatie van het vervoer binnen de Europese Unie, die verder gaat dan louter 
investeringen en stimulansen voor de productie en het gebruik van elektrische 
voertuigen, en ook ruimere stimulansen voor elektrische mobiliteit, waaronder treinen, 
fietsen en scooters, bevat en daarbij met name aandacht besteedt aan intermodaal 
vervoer en de interactie met de elektriciteitssector door middel van slimme netwerken 
en opslagmogelijkheden;

28. verzoekt de lidstaten en de bij de Energiegemeenschap aangesloten partijen de 
EU-wetgeving inzake energie-efficiëntie ambitieus ten uitvoer te leggen, teneinde de 
maatregelen voor het behalen van de energie-efficiëntiedoelstellingen voor 2020 te 
versnellen, met bijzondere aandacht voor verwarming en isolatie in gebouwen en in de 
industrie, en zich bijgevolg voor te bereiden aan de hand van nationale en regionale 
maatregelen om de energievraag, zowel voorafgaand aan als in reactie op schokken in 
de voorziening, sterk te verminderen; verwelkomt in dit verband de komende herziening 
van de verordening inzake de veiligstelling van de aardgasvoorziening die in het kader 
van het energie-uniepakket is aangekondigd, en vraagt de Commissie om de 
haalbaarheid van een EU-breed toezichtsysteem om te reageren op dergelijke schokken, 
te onderzoeken; waarschuwt echter dat kortetermijnmaatregelen voor het matigen van 
de vraag zorgvuldig gepland moeten worden om de volledige integratie en consistentie 
van noodmaatregelen met maatregelen op langere termijn te waarborgen; verzoekt de 
Commissie daarnaast om toezicht te houden op en te rapporteren over de ontwikkeling 
van regelgevende belemmeringen die de verwezenlijking van energie-efficiëntie door de 
lidstaten verhinderen;

29. merkt echter op dat kortetermijnmaatregelen om de energievraag sterk te doen dalen 
geen doeltreffende manier zijn om het probleem aan te pakken en dat Europa een breder 
plan nodig heeft om de voorzieningszekerheid te waarborgen;

30. verzoekt de Commissie om nauwlettend toe te zien op de tenuitvoerlegging van de 
richtlijn energie-efficiëntie, met name de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie 
van de lidstaten (NEEAP's) en de nationale renovatiestrategieën, en de richtlijn 
energieprestatie van gebouwen; verzoekt de Commissie om een beperkte herziening van 
de richtlijn energie-efficiëntie en de richtlijn energieprestatie van gebouwen uit te 
voeren teneinde het streefcijfer voor energie-efficiëntie voor 2030 te realiseren, en een 
grotere prioriteit te maken van het helpen van de kwetsbaarste consumenten en het 
bestrijden van energiearmoede; meent dat in het kader van deze handhaving de meting 
en de controle van verbeteringen van de energie-efficiëntie op regelmatige tijdstippen 
dient te worden verricht;

31. verzoekt de Commissie om de lidstaten actief te ondersteunen bij de ontwikkeling van 
nationale renovatiestrategieën, overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn energie-
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efficiëntie; verzoekt om de editie voor 2017 van deze strategieën te ontwikkelen met 
een grotere inbreng van de relevante belanghebbenden in de bouwsector, teneinde op 
nationaal niveau een langetermijndoelstelling (2050) voor de vermindering van de 
energievraag van het gebouwenbestand en overeenkomstige mijlpalen voor 2040, 2030 
en 2020 vast te leggen; merkt op dat de bepaling betreffende regelingen inzake energie-
efficiëntieverplichtingen die is vastgelegd in de richtlijn energie-efficiëntie, de 
belangrijkste maatregel is die zorgt voor energiebesparingen voor 2020; verzoekt de 
Commissie daarom om deze verplichting, als een belangrijk instrument voor het behalen 
van de energie-efficiëntiedoelstelling voor 2030, te verlengen na 2020 en tegelijkertijd 
de vrijstellingen die afbreuk doen aan de doeltreffendheid ervan, te schrappen;

32. onderstreept dat een bindende energie-efficiëntiedoelstelling de meest kostenefficiënte 
manier is om Europa minder afhankelijk te maken van energie en tegelijkertijd de 
stijging van de energierekeningen voor de industrie en huishoudens te beperken; 
herinnert eraan dat het Parlement zich in zijn resoluties van 5 februari 20141 en 
26 november 20142 aan drie bindende streefdoelen heeft verbonden, te weten een 
streefdoel voor energie-efficiëntie van 40 %, een streefdoel voor hernieuwbare energie 
van ten minste 30 % en een streefdoel voor broeikasgassen van ten minste 40 %; 
betreurt in dit verband dat de Europese Raad tijdens de Top van oktober 2014 een 
gebrek aan ambitie op het gebied van energie-efficiëntie heeft getoond, door een niet-
bindend streefcijfer van slechts 27 % zonder afzonderlijke streefcijfers voor de lidstaten 
vast te leggen;

33. is van mening dat de wetgeving inzake energie-efficiëntie en het emissiehandelssysteem 
van de EU (ETS) elkaar ondersteunen en roept op tot de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van een marktstabiliteitsreserve, teneinde een koolstofprijssignaal te 
kunnen garanderen waarmee de energie-efficiëntie in de ETS-sector kan worden 
verbeterd; roept de Commissie op het ETS aan te vullen met een emissieprestatienorm, 
waarvan een duidelijk signaal aan de investeerders uitgaat om de meest vervuilende 
vormen van stroomopwekking, zoals die op basis van steenkool, geleidelijk af te 
bouwen;

34. spoort de Commissie aan om het potentieel van energie-efficiëntie te benutten door 
nieuwe wetgeving voor te stellen, met inbegrip van:
- een kader met gerichte financiële stimulansen en wettelijke verplichtingen om een 
minimaal, kostenoptimaal jaarlijks percentage van grondige renovaties voor alle in 
aanmerking komende bestaande gebouwen van ten minste 3 % te waarborgen;
- investeringen voor het matigen van de energievraag, met name in gebouwen, 
beschouwen en beoordelen als infrastructuurinvesteringen, net zoals investeringen in de 
energievoorziening, zodat deze in aanmerking komen voor dezelfde 
financieringsvoorwaarden;
- stimulansen en verplichtingen voor grotere ondernemingen om de meest 
kosteneffectieve aanbevelingen van hun in het kader van de richtlijn energie-efficiëntie 
verplichte energieaudits uit te voeren;

35. roept de Commissie op om voorstellen te doen voor een sterke governance van energie-

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0094.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0063.
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efficiëntie voor 2030, teneinde te voorzien in richtsnoeren en eerlijke regels voor de 
boekhouding van nationale bijdragen zodat het EU-streefcijfer zeker wordt gehaald, de 
uitvoerbaarheid van plannen te verbeteren en een gestroomlijnde verslaglegging over 
het relevante beleid van de energie-unie mogelijk te maken;

36. wijst erop hoe belangrijk het is om de planning van de energievraag en -voorziening op 
het niveau van de interne energiemarkt van de EU te integreren, waarbij prioriteit dient 
te worden gegeven aan de vermindering van de vraag en gedecentraliseerde 
oplossingen, teneinde een kostenoptimale voorzieningszekerheid te bewerkstelligen en 
onnodige of al te grote infrastructuurinvesteringen en gestrande kosten te vermijden;

37. is van mening dat investeringen in het matigen van de energievraag, met name in 
gebouwen en de industrie, een belangrijke bijdrage leveren aan de energiezekerheid, en 
tegelijkertijd de economische groei stimuleren en banen scheppen, en dat hiermee 
rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van geïntegreerde economische 
instrumenten en bouwvoorschriften en in de besluitvorming rond financiële 
toewijzingen; wijst erop dat de EU meer financiële steun moet uittrekken om de 
lidstaten te steunen bij het behalen van deze energie-efficiëntiedoelstellingen en 
-streefcijfers;

Verhoging van de eigen energieproductie

38. wijst erop dat de EU een actieplan moet ontwikkelen en zich verder moet inzetten voor 
een langetermijnstrategie voor het vergroten van de voorzieningszekerheid, die de 
ontwikkeling van duurzame eigen energiebronnen in de EU moet omvatten en volledig 
in overeenstemming moet zijn met de bestaande wetgeving inzake gezondheid, 
veiligheid en milieu; benadrukt dat een grotere eigen energieproductie de Europese 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen niet mag vergroten of verlengen;

39. onderstreept het toenemende belang van energie uit hernieuwbare bronnen voor het 
verzekeren van de energievoorziening in de EU op lange termijn; benadrukt dat de 
productiekosten van hernieuwbare energiebronnen de laatste jaren aanzienlijk zijn 
gedaald;

40. benadrukt dat het essentieel is om de participatie van de Europese industrie en 
technologie in de gehele EU-energieproductieketen, die naast grondstoffen ook 
opwekking, raffinage, opslag, transport en distributie omvat, te vergroten, aangezien dit 
cruciale elementen zijn om de EU minder afhankelijk te maken van energie-invoer; 
herinnert eraan dat de EU vrijwel volledig afhankelijk is van uraniumleveringen uit 
derde landen;

41. is van mening dat iedere koolstofarme energiebron die kan bijdragen tot de 
energiezekerheid van de Unie, in aanmerking moet worden genomen en moet worden 
ontwikkeld met volledige inachtneming van de EU-doelstellingen voor het koolstofarm 
maken van de economie en de streefcijfers voor 2030 om de Europese 
klimaatdoelstelling van twee graden te halen, alsook van het milieu- en 
mededingingsbeleid van de EU; verzoekt de Commissie om een beoordeling van de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/28/EG, en met name de bepaling van artikel 13, lid 
4, die de lidstaten de mogelijkheid biedt om te eisen dat in nieuwe gebouwen en 
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bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd minimumniveaus van energie 
uit hernieuwbare bronnen worden gebruikt; is van mening dat subsidies voor 
conventionele bronnen en de niet-internalisering van externe kosten de markt verstoren 
en verzoekt de Commissie derhalve te zorgen voor een gelijk speelveld en om 
prestatienormen voor CO2-uitstoot in te voeren, samen met normen inzake 
energieprestaties voor nieuwe en bestaande kolen- en kerncentrales, om een duidelijk 
investeringssignaal af te geven voor duurzame investeringen, alsook voor de 
geleidelijke afschaffing van de meest verontreinigende en gevaarlijke vormen van 
elektriciteitsopwekking;

42. is van mening dat de Commissie passende instrumenten moet ontwikkelen om te zorgen 
voor een uniforme, eenvoudige berekening van de kosten van verschillende 
energiebronnen gedurende de levensduur van elke technologie;

43. verzoekt de Commissie en de lidstaten hun subsidiemechanismen te herzien teneinde de 
integratie van de energiemarkt te bevorderen en alle milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen, met name die voor fossiele brandstoffen, en volledig gebruik te maken van de 
middelen om duurzame hernieuwbare energiebronnen te financieren die qua prijs nog 
niet kunnen concurreren met de conventionele energiebronnen, onder meer op basis van 
bindende hernieuwbare-energiedoelstellingen die op EU-niveau zijn vastgesteld;

44. benadrukt dat bij de inachtneming van energiezekerheid een hoog niveau van 
milieubescherming moet worden gewaarborgd; herinnert in dit verband aan de risico's 
op het gebied van milieu, klimaat en gezondheid en de gevolgen van de winning van 
niet-conventionele fossiele brandstoffen;

45. is van mening dat kernenergie, die koolstofarm is, een belangrijke bijdrage blijft leveren 
aan de stroomopwekking in de EU; merkt op dat de keuze om al dan niet gebruik te 
maken van kernenergie bij de lidstaten berust; wijst er echter op dat de EU met 
betrekking tot veiligheid en beveiliging de hoogste, en steeds hogere, normen moet 
vaststellen teneinde de aan kernenergie verbonden risico's te beperken en ongevallen te 
voorkomen;

46. erkent dat zolang er kerncentrales en -installaties worden geëxploiteerd, er een restrisico 
blijft bestaan, zij het klein, op een ernstig ongeval;

47. merkt op dat de bestaande kerninstallaties en opslagplaatsen voor radioactief afval het 
doel van een terroristisch aanslag kunnen vormen, die enorme schade zou kunnen 
aanrichten; roept de lidstaten op om de hoogst mogelijke graad van veiligheid en 
bescherming voor dit type objecten te waarborgen;

48. roept de lidstaten die kernenergie afbouwen op om te garanderen dat die wordt 
vervangen door een energieproductie die dezelfde energievoorziening kan leveren en 
tevens kan bijdragen tot de stabilisering van het gemeenschappelijke productie- en 
distributiesysteem;

49. herinnert eraan dat energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en slimme infrastructuur 
"no regrets"-opties zijn, omdat ze de snelste en goedkoopste manier zijn om onze 
energiezekerheid te waarborgen en tegelijkertijd de prijzen betaalbaar te houden, en zo 
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helpen onze klimaatdoelstellingen te bereiken en miljoenen banen scheppen in de EU;

50. herinnert eraan dat in het Energiestappenplan 2050 van de Commissie staat dat een 
hoger aandeel van hernieuwbare energie een eerste voorwaarde voor een duurzamer en 
veiliger energiestelsel is;

51. is van mening dat de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, gelet op de 
energiekosten, van essentieel belang is voor de strategie voor energiezekerheid; 
benadrukt hoe belangrijk de ontwikkeling van grensoverschrijdende infrastructuur en de 
bevordering van onderzoek en innovatie op het gebied van de ontwikkeling van 
slimmere energienetten en oplossingen voor energieopslag alsook flexibele 
opwekkingstechnologieën zijn voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen;

52. verzoekt de Commissie met een analyse te komen over de vraag hoe stabiele bronnen 
van hernieuwbare energie, zoals waterkracht, met name pomp-opslagfaciliteiten, 
duurzame biomassa en geothermische energie, een aanvulling kunnen vormen op 
variabele hernieuwbare energiebronnen om de stabiliteit van de energiesector te 
verbeteren;

53. wijst op het belang van het bieden van stimulansen voor het ontwikkelen van eigen 
energiebronnen zoals hydro-elektrische energie als hernieuwbare energiebron; herhaalt 
dat het belangrijk is om te zorgen voor de doeltreffendheid en samenhang van de 
EU-richtlijnen, zoals de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen, en de 
kaderrichtlijn water, om kleine waterkrachtcentrales beter in het milieu te integreren;

54. verzoekt de lidstaten en de Commissie te zorgen voor transparantie, samenhang, 
stabiliteit en continuïteit in het regelgevingskader voor hernieuwbare energie en 
veranderingen met terugwerkende kracht in de economische omstandigheden van 
investeringen te vermijden, teneinde het vertrouwen van investeerders te versterken en 
bij te dragen tot een kostenefficiënte inzet van hernieuwbare energie in de EU-regio's; 
benadrukt dat de financieringsregelingen voor hernieuwbare energie in de EU beter 
gecoördineerd moeten worden, in overeenstemming met de door de Commissie 
opgestelde richtsnoeren voor het ontwerp van steunregelingen voor hernieuwbare 
energie, teneinde mogelijke marktverstoringen te voorkomen en een efficiënte 
bevordering van hernieuwbare energie te waarborgen;

55. wijst erop dat een langetermijnstrategie voor de ontwikkeling van eigen energiebronnen 
naar behoren moet worden gefinancierd op EU-niveau;

56. meent dat hernieuwbare energiebronnen een belangrijke rol te spelen hebben bij de 
eigen energievoorziening in de EU; erkent echter dat niet alle lidstaten dezelfde 
geografische capaciteiten hebben om op rendabele wijze aanzienlijke hoeveelheden 
hernieuwbare energie te produceren;

57. erkent de voordelen van een toenemend gebruik van hernieuwbare energie op de 
warmtemarkt, met name in gebouwen; benadrukt de grotere flexibiliteit van warmte-
infrastructuur en -opslag om de integratie van intermitterende hernieuwbare bronnen te 
vergemakkelijken door energie op te slaan in de vorm van warmte; herhaalt dat de 
energiezekerheid kan worden vergroot door de ontwikkeling van netwerken voor 
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stadsverwarming/koeling die een ideaal middel zijn om duurzame warmte op grote 
schaal in steden te integreren, aangezien ze tegelijkertijd warmte afkomstig van diverse 
bronnen kunnen leveren en niet inherent afhankelijk zijn van één bron;

58. benadrukt dat de binnenlandse energieproductiecapaciteit in de EU op de korte en 
middellange termijn aanzienlijk moet worden vergroot; herinnert de Commissie en de 
lidstaten er in dit verband aan dat de elektriciteitsvoorzieningscapaciteit in geval van 
nood vaak het snelst kan worden verhoogd door de installatie of verbetering van 
hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, vanwege de relatief korte 
termijn waarbinnen deze kunnen worden ingezet; dringt er bij de Commissie op aan de 
financiële en juridische belemmeringen voor de ontwikkeling van dergelijke 
energiebronnen nader te onderzoeken en officiële beleidsaanbevelingen aan de lidstaten 
te doen inzake maatregelen die van invloed zijn op de inzet van dergelijke energie;

59. dringt er bij de Commissie op aan een duidelijke uitsplitsing naar land te maken van de 
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen die hieruit voortvloeit, om de 
investeringszekerheid te bevorderen;

60. onderstreept dat aanmerkelijke elektrificatie van de Europese sectoren verwarming en 
vervoer cruciaal blijft om de invoer van brandstoffen in deze sectoren substantieel te 
verlagen;

61. is van mening dat de afvang en opslag van kooldioxide (CCS) een belangrijke rol kan 
spelen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen van lokale fossiele 
brandstoffen, en een meer gediversifieerde en veiligere energiemix mogelijk maakt; 
verzoekt de Commissie de voorwaarden voor de toepassing van CCS te verbeteren; 
meent dat CCS verder moet worden ontwikkeld en verbeterd door aanzienlijke 
inspanningen op het gebied van onderzoek en innovatie, en roept op om financiering te 
verstrekken voor de verdere ontwikkeling van CCS-technologieën;

62. wijst op de toegevoegde waarde van de integratie van ICT in energiesystemen en 
verzoekt de Commissie te komen met gemeenschappelijke normen voor slimme netten 
op transmissiesysteemniveau, aangezien die een stabiele levering en vrij 
grensoverschrijdend verkeer van energie waarborgen en bijdragen tot de 
energiezekerheid, alsook op distributiesysteemniveau om voorzieningszekerheid voor 
lokale gemeenschappen, steden en regio's te waarborgen; benadrukt in dit verband de 
rol die de ontwikkeling van slimmere energienetten en nieuwe energieopslagfaciliteiten 
kan spelen bij het verhogen van het niveau van hernieuwbare energie;

63. meent dat de Commissie en de lidstaten, in verband met de enorme investeringen die 
nodig zijn voor verouderde en ontoereikende distributienetten en het feit dat de meeste 
hernieuwbare energiebronnen op distributienetniveau gekoppeld zijn, specifieke 
initiatieven moet overwegen om DSB-investeringen, waaronder financiële 
instrumenten, te stimuleren;

64. onderstreept dat ICT een hoofdrol kan en moet spelen bij de bevordering van een 
verantwoord energieverbruik in huishoudens en vervoer, en bij energieopwekking en 
industriële productie; is van mening dat intelligente meters, efficiënte verlichting, cloud 
computing en gedistribueerde software het potentieel hebben om een wijziging teweeg 
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te brengen in energieverbruikspatronen; beklemtoont dat naast energie-efficiëntie aan de 
bron (d.w.z. bij de productie van primaire energie) de oplossing van het probleem van 
de verliezen aan (elektrische) energie tijdens het transport door de netwerken als een 
prioriteit moet worden beschouwd;

65. merkt op dat een gedecentraliseerder en flexibeler energiestelsel, waarbij de energie- en 
verwarmingsbronnen dichter bij de plaats van verbruik worden geplaatst, kleinschalige 
energieopwekking kan bevorderen en derhalve consumenten in staat kan stellen meer 
betrokken te zijn bij de energiemarkt en hun eigen energieverbruik te controleren, 
transport- en distributieverliezen vermindert, de veerkracht van de energie-
infrastructuur verbetert en tegelijkertijd kleine en middelgrote ondernemingen zakelijke 
kansen biedt; verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve om de verdere 
ontwikkeling en uitbreiding van lokale en regionale hernieuwbare energiebronnen en 
van lokale en regionale distributienetten en stadsverwarmingsnetten te bevorderen via 
beleidsmaatregelen die de bestaande belemmeringen aanpakken en helpen bij de 
totstandbrenging van een marktverschuiving; verzoekt de Commissie richtlijnen voor te 
stellen inzake het gebruik van zelf opgewekte energie teneinde dit gebruik te bevorderen 
en de rechten van de consumenten te beschermen;

66. wijst erop dat duurzame landbouw en bosbouw belangrijke instrumenten zijn die 
bijdragen aan de productie van energie uit biomassa en de verwezenlijking van energie-
efficiëntie;

67. merkt op dat 95 % van de in Europa voor verwarming en elektriciteit verbruikte 
houtachtige biomassa lokaal wordt geproduceerd;

68. verzoekt de Commissie met voorstellen te komen om Verordening (EU) nr. 994/2010 
inzake de continuïteit van de aardgasvoorziening zo te herzien dat de lidstaten verplicht 
zijn een strategie vast te stellen ter bevordering van de omschakeling, onder meer wat 
stadsverwarming betreft, van aardgas naar hernieuwbare energiebronnen zoals 
geothermische energie, biomassa en thermische zonne-energie;

69. merkt op dat er hernieuwbare verwarmingstechnologieën (biomassa, geothermische 
energie en thermische zonne-energie) beschikbaar zijn die ingevoerde fossiele 
brandstoffen kunnen vervangen en tegelijkertijd banen scheppen en investeringen 
stimuleren;

70. verzoekt de Commissie te zorgen voor de volledige tenuitvoerlegging van de richtlijn 
inzake hernieuwbare energie (Richtlijn 2009/28/EG) en te komen met een robuust 
governancesysteem dat ook het Europees Parlement behelst, naast doeltreffende 
regelgeving om de verwezenlijking van de 2030-doelstelling inzake hernieuwbare 
energie mogelijk te maken;

71. wijst erop dat de EU een unieke gelegenheid voor energietransitie heeft, aangezien 
traditionele krachtcentrales verouderd raken en de modernisering van het gehele 
verouderende en verontreinigende energiesysteem de komende jaren enorme 
investeringen zou vergen; verzoekt de Commissie derhalve nieuwe technologieën te 
mainstreamen en de investeringen te stimuleren die duurzame bronnen gebruiken, 
de beste beschikbare technologie toepassen en vooruitgang boeken op weg naar een 
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decentraal en intelligent energiesysteem dat tegemoetkomt aan de behoeften van de 
Europese burgers;

Ontwikkeling van energietechnologieën

72. benadrukt dat doeltreffend gebruik van onderzoek en technologische innovaties het 
leiderschap van de Europese industrie bevordert en het concurrentievoordeel en de 
commerciële levensvatbaarheid van het Europese bedrijfsleven en de Europese industrie 
versterkt, banen creëert en tegelijkertijd bijdraagt tot de belangrijkste doelstellingen van 
het energie- en klimaatbeleid van de EU, met inbegrip van vermindering van de vraag 
naar energie, voorzieningszekerheid, concurrentievermogen en duurzame ontwikkeling 
van de productie, de distributie, het transport en het verbruik van energie, de bestrijding 
van energiearmoede en de EU-doelstellingen met betrekking tot de uitstoot van 
broeikasgassen, hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie;

73. benadrukt dat Europese technologieën in de energiesector van het grootste belang zijn 
voor de energiezekerheid aangezien ze bijdragen aan het behoud van strategische 
industrievoorzieningen, knowhow en vaardigheden; herinnert eraan dat aangezien de 
EU eigen hulpbronnen wil ontwikkelen en wil omschakelen naar een koolstofarme 
economie, concrete acties ondernomen moeten worden om Europees technologisch 
leiderschap te ontwikkelen in koolstofarme technologieën in kernsectoren waarin de EU 
een mondiaal voordeel heeft of kan ontwikkelen;

74. herinnert eraan dat energiebedrijven, van kmo's tot grote ondernemingen, van 
strategisch belang zijn en gesteund moeten worden in hun ontwikkeling;

75. benadrukt dat prioriteit moet worden gegeven aan onderwijs, opleidingsprogramma's en 
de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten op het gebied van innovatieve 
energietechnologieën die onze toekomstige energievoorziening kunnen veiligstellen;

76. verzoekt de lidstaten en de Commissie te streven naar betere interactie tussen en 
coördinatie van de nationale en Europese onderzoeksprogramma's, met name op het 
gebied van energie, vervoer, ICT en bouw, om ervoor te zorgen dat prioriteit wordt 
gegeven aan gemeenschappelijke uitdagingen, zoals verhoging van de energie-
efficiëntie door niet alleen aandacht te besteden aan de sector verwarming, maar ook 
aan koeling, bevordering van kleinschalige hernieuwbare energiebronnen, reductie van 
de broeikasgasemissies en vergroting van de energiezekerheid, alsook ontwikkeling van 
nieuwe hernieuwbare energiebronnen, en om de aanvaarding door de markt van nieuwe 
technologieën te maximaliseren;

77. erkent dat het zonder intensieve investeringen in Europese toonaangevende projecten op 
het gebied van wetenschappelijk onderzoek niet mogelijk is om bestaande en nieuwe 
koolstofarme technologieën te ontwikkelen om de klimaatcrisis waarmee de aarde te 
maken heeft, te kunnen aanpakken;

78. verzoekt de Commissie verdere steun te verlenen aan kernfusieonderzoeksprojecten 
zoals ITER, waardoor Europa kan beschikken over een bron van koolstofloze, 
onbeperkte energievoorziening zonder schadelijk afval;
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79. benadrukt dat de toezeggingen om de broeikasgasemissies te reduceren en Europa in 
een concurrerende koolstofarme en energie-efficiënte economie te veranderen, indien 
naar behoren uitgevoerd, een kans betekenen om het concurrentievermogen van de EU 
op het wereldtoneel te vergroten, maar dat er tevens zorg voor moet worden gedragen 
dit concurrentievermogen niet te ondergraven; onderstreept derhalve dat het gewenste 
niveau en de modaliteiten van toekomstige doelen zouden moeten worden onderworpen 
aan een gedegen effectbeoordeling; is van mening dat een brede, evenwichtige en 
samenhangende aanpak van klimaatverandering en concurrentievermogen, 
duurzaamheid en veiligheid nodig is, gebaseerd op een evenwichtige energieportefeuille 
die sterk op duurzame energiebronnen steunt en openstaat voor technologieën voor het 
koolstofarm maken van de economie om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, 
waardoor betaalbare energie voor de consument en de industriële productie mogelijk 
wordt;

80. verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe er een gelijk speelveld tussen Europese en 
niet-Europese producenten kan worden gecreëerd, met name door een 
haalbaarheidsstudie van een grensaanpassingsmechanisme voor koolstof of 
emissienormen;

81. roept op tot de herverdeling van subsidies over de gehele innovatieketen, om het 
potentieel van bestaande en in ontwikkeling zijnde technologieën volledig te ontsluiten 
en aldus de binnenlandse energieproductie te versterken;

82. benadrukt dat nieuwe energie-infrastructuur en betere interconnectiviteit het best 
kunnen worden gefinancierd door commerciële investeringen, gefaciliteerd door 
marktprijzen die worden gevormd in het kader van een functionerende interne 
energiemarkt;

83. erkent dat er staatssteunregels zijn om rechtszekerheid te bieden voor overheidssteun 
wanneer er sprake is van bepaald marktfalen; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, ten behoeve van een hogere energiezekerheid en de overgang naar een 
koolstofarme en energie-efficiënte economie, ten volle gebruik te maken van de 
mogelijkheden om energieprojecten te financieren met staatssteun, alsook van de 
financiële instrumenten die beschikbaar zijn in het kader van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds, het Europees Fonds voor Strategische 
Investeringen, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, Horizon 2020, het 
Europees nabuurschapsinstrument en de investeringsfaciliteiten van de Europese 
Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, en van 
openbare en particuliere tussenpersonen, en verzoekt de Commissie tevens regelmatig te 
beoordelen hoe efficiënt de middelen uit de Europese financiële instrumenten zijn 
aangewend; verzoekt de Commissie en de Europese Investeringsbank om zo snel 
mogelijk nieuwe instrumenten en financiële producten te definiëren die aan de 
specifieke kenmerken van langetermijninvesteringen in koolstofarme 
energietechnologieën zijn aangepast; is verheugd dat energie in het investeringsplan een 
van de prioriteiten is; is van mening dat de Commissie moet verduidelijken hoe zij 
voornemens is de 315 miljard euro van het investeringsplan, vermengd met de overige 
bestaande middelen, te gebruiken;
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84. erkent dat, hoewel het met bestaande technologieën reeds mogelijk is om de 
energieafhankelijkheid te verminderen, om de leveringsmogelijkheden door volledige 
benutting van eigen energiebronnen te diversifiëren en te consolideren, en om de 
energienetwerkinfrastructuur te optimaliseren, de energie-efficiëntie op de middellange 
en de lange termijn te vergroten en energiearmoede te bestrijden, het toch nodig is de 
bestaande technologieën voor CCS, CCU en zeer efficiënte en zeer flexibele 
krachtcentrales te verbeteren en nieuwe technologieën te ontwikkelen, dit met 
inachtneming van het beginsel van technologische neutraliteit waardoor de lidstaten hun 
eigen energiebronnen ten volle kunnen benutten, en met gebruikmaking van middelen 
uit het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie; is daarom van 
mening dat de financiering voor het Horizon 2020-programma moet worden verzekerd 
en van eventuele besparingen in de toekomst moet worden gevrijwaard;

85. verzoekt de Commissie en de lidstaten de IT-beveiliging en de bescherming van 
strategische energie-infrastructuren, die essentiële diensten verlenen aan de 
consumenten, op te schroeven, vooral met het oog op de ontwikkelingen in de 
industriële productie en de steeds grotere rol van ICT in de energiesector; wijst er in dit 
verband op dat het belangrijk is om de richtlijn inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging goed te keuren en tijdig ten uitvoer te leggen om een hoog niveau 
van netwerk- en informatiebeveiliging van kritieke infrastructuur te behouden;

86. brengt in herinnering dat de steeds complexer wordende energienetten steeds 
kwetsbaarder zullen zijn voor dreigingen en gebreken op veiligheidsgebied in verband 
met hun op IT gebaseerde infrastructuur; benadrukt de toenemende complexiteit en 
beschikbaarheid van cyberwapens die tegen een dergelijke infrastructuur kunnen 
worden ingezet; herinnert in dit verband aan de noodzaak om de Europese 
cyberveiligheid hieraan aan te passen middels goed gecoördineerde en financieel goed 
onderbouwde tegenmaatregelen in het kader van de aanpak gericht op energiezekerheid, 
waaronder passende toewijzing van hulpbronnen en capaciteiten aan het Europees 
cybercriminaliteitscentrum, alsook aan agentschappen als ENISA;

Op weg naar een volledig geïntegreerde interne energiemarkt

87. roept op tot de ontwikkeling van goed geïntegreerde en concurrerende regionale 
elektriciteits- en gasmarkten die de toereikendheid en flexibiliteit verzekeren van een 
energiesysteem dat alle delen van de Unie dekt; verzoekt de Commissie doortastend en 
transparant op te treden tegen elke vorm van protectionisme, mededingingsverstorende 
gedragingen en belemmeringen voor het betreden en verlaten van de markt; benadrukt 
dat het belangrijk is te verzekeren dat stabiele, nationale reguleringskaders bestaan, dat 
administratieve drempels worden aangepakt en dat nationale administratieve procedures 
worden gestroomlijnd, ook om gelijke voorwaarden voor burgergerichte projecten te 
scheppen; verzoekt de Commissie specifiek om een objectieve markt te waarborgen en 
concurrentie op gelijke voorwaarden mogelijk te maken voor alle technologieën, 
waaronder die met inframarginale kenmerken zoals hernieuwbare energie, en te zorgen 
voor een zo groot mogelijke participatie van de technologieën die het meest bijdragen 
tot de doelstellingen op het gebied van voorzieningszekerheid, efficiëntie en 
milieuduurzaamheid;
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88. onderstreept het positieve effect dat marktintegratie heeft gehad op de 
groothandelsprijzen en uiteindelijk op de detailhandelsprijzen in de elektriciteitssector, 
waardoor er voor burgers betaalbaardere energie beschikbaar is, en brengt in 
herinnering dat de potentiële economische nettowinst die de voltooiing van de interne 
energiemarkt kan opleveren, tussen de 16 en 40 miljard euro per jaar bedraagt;

89. erkent dat het klanten momenteel door economische, regelgevende en administratieve 
belemmeringen verhinderd wordt om actief deel te nemen aan het energiesysteem; 
erkent dat een groeiend deel van de consumenten betrokken is bij de productie van 
eigen energie en geïnteresseerd is in het kiezen van de eigen energieleverancier, 
verandering van gedrag en deelname aan gemeenschappelijke initiatieven zoals 
projecten voor gemeenschappelijke duurzame energie en energie-efficiëntie; roept de 
Commissie derhalve op burgers in staat te stellen om producerende consumenten te 
worden, waardoor in plaats van passieve consumenten meer actieve spelers deelnemen 
aan het Europese energiesysteem;

90. roept de Commissie op de aanpassing van de marktregeling te ondersteunen om de 
integratie toe te staan van gedistribueerde en variabele bronnen van duurzame energie, 
specifiek door makkelijke markttoegang te verzorgen voor aggregators;

91. is van mening dat de volledige tenuitvoerlegging van het derde energiepakket, inclusief 
de opname van aanvullende maatregelen met betrekking tot de grensoverschrijdende 
marktintegratie met de nadruk op intraday- en balanceringsmarkten en de ontwikkeling 
van de energie-infrastructuur en grensoverschrijdende interconnecties, een van de 
belangrijkste factoren is voor de voltooiing van een transparante, 
consumentvriendelijke, goed functionerende en volledig geïntegreerde gas- en 
elektriciteitsmarkt; vraagt de Commissie toe te zien op de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van het derde energiepakket;

92. benadrukt dat het concurrentiebeleid van de Europese Unie een geïntegreerd onderdeel 
is van de interne markt en dat dit beleid van toepassing moet zijn op alle 
energiebronnen, alle distributiekanalen en alle leveranciers op dezelfde manier als op 
andere markten;

93. is ingenomen met het verslag van de Commissie van 10 oktober 2014 over subsidies en 
kosten van energie in de EU en roept de Commissie op om dit verslag jaarlijks bij te 
werken om beter te kunnen vaststellen welke sectoren en gebieden behoefte hebben aan 
extra financiële middelen, en welke sectoren gevoelig zijn voor marktverstoring ten 
gevolge van subsidies;

94. benadrukt dat gereguleerde energieprijzen schadelijk zijn voor de mededinging en voor 
investeringen en dat de afschaffing ervan een voorwaarde is voor de totstandbrenging 
van een goed functionerende energiemarkt;

95. merkt op dat uit de laatste editie van het scorebord consumentenmarkten blijkt dat de 
elektriciteitsmarkt tot de vier slechtst functionerende markten behoort; benadrukt het 
belang van maatregelen ter verbetering van de voorlichting aan consumenten over de 
prijsstructuur van energie en over maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie, 
zodat zij actief kunnen worden betrokken bij het beheer van hun energieverbruik, met 
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inbegrip van de mogelijkheid om gemakkelijk van leverancier te veranderen;

96. benadrukt dat grotere biedzones de implementatie van de interne energiemarkt 
bevorderen en marktefficiëntie, concurrentie en liquiditeit vergroten; merkt op dat 
grotere biedzones tegen de achtergrond van het groeiend aandeel van duurzame energie, 
een van de ondersteunende kenmerken vormen van een goed functionerende en liquide 
elektriciteitsmarkt; merkt op dat meer liquiditeit leidt tot een verlaging van de 
handelskosten, flexibele prijssignalen voor investeringsbeslissingen en betere 
risicoafdekking voor exploitanten van energiecentrales, kenmerken die weer leiden tot 
lagere energieprijzen;

97. benadrukt de noodzaak van een aaneengesloten en stabiel transmissiesysteem in de hele 
EU waardoor negatieve effecten zoals onvoorziene energiestromen worden vermeden;

98. roept de Commissie op de lidstaten actief te ondersteunen bij het bereiken van de 
doelstellingen voor netwerk- en stelsel-interconnectiviteit en te verzekeren dat op dit 
gebied gepaste EU-financiering beschikbaar is;

99. erkent dat een meer geïntegreerd energiestelsel de grensoverschrijdende solidariteit in 
tijden van externe schokken in de energievoorziening kan versterken en kan leiden tot 
verdere integratie van een toenemende hoeveelheid duurzame energie; meent dat de 
Commissie en de lidstaten onverwijld maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen 
dat energieopwekking, -transmissie en -distributie, alsmede energievraagbeheer en 
opslag over nationale grenzen heen en zonder onnodige beperkingen functionele 
onderdelen van de interne markt kunnen zijn; is van mening dat in dit kader optimaal 
gebruik van de bestaande infrastructuur moet worden verzekerd;

100. merkt verder op dat het aantrekken van private investeringen voor de ontwikkeling van 
PGB's door de maximale inzet van financiële instrumenten een belangrijk 
hefboomeffect zal hebben op publieke financiering en in de EU zal leiden tot een 
herstart van investeringen in infrastructuur;

101. merkt op dat het niveau van ontwikkeling van de gasinfrastructuur in de EU niet 
evenredig verdeeld is; benadrukt dat voor de lidstaten rond de Oostzee en de lidstaten in 
Midden- en Oost-Europa, Zuidoost-Europa en Zuidwest-Europa investeringen nodig 
zijn om de volledige integratie van infrastructuur te verzekeren en om de kwetsbaarheid 
van deze lidstaten voor monopolisten of dominante partijen op het gebied van 
energievoorziening te verminderen;

102. is ingenomen met het voorstel van de Europese Raad dat interconnectiviteit tussen 
elektriciteitsstelsels moet worden verzekerd door alle lidstaten te laten opgaan in de 
Europese continentale netwerken, alsook met zijn voorstel voor een minimumniveau 
van elektriciteitsinterconnectie tussen de lidstaten van 10 % tegen 2020 en 15 % tegen 
2030; verzoekt tevens om het stellen van doelen voor gasinterconnectie; roept de 
Commissie op te komen met een concreet actieplan om deze doelen te halen;

103. onderstreept dat ACER van cruciaal belang is voor de voltooiing van de interne 
Europese energiemarkt voor elektriciteit en aardgas; betreurt dat er ondanks de 
toegenomen taken en verantwoordelijkheden van het ACER-agentschap tot dusver geen 
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sprake is van een uitbreiding van de middelen, die noodzakelijk zou zijn voor het 
vervullen van zijn statutair mandaat van toezicht op de groothandelsmarkten voor 
energie volgens de REMIT-verordening;

104. benadrukt dat de uitbreiding en opwaardering van interconnecties in de zuidelijke 
Europese landen zou kunnen bijdragen aan een groter verbruik van hernieuwbare 
energiebronnen en aan de energiezekerheid in de regio, dat het ook een katalysator zou 
kunnen zijn voor de integratie van de markten in die regio met de rest van de EU en dat 
het de zekerheid van de energietoevoer zou kunnen vergroten;

105. wijst erop dat de Europese Raad heeft benadrukt dat er behoefte is aan betere 
interconnecties van de energienetten tussen het Iberisch schiereiland en de rest van de 
Europese Unie;

106. benadrukt dat stresstests op het gebied van elektriciteit en gas moeten worden 
uitgevoerd en voortgezet totdat alle lidstaten bij het beheer van de transmissiesystemen 
volledig onafhankelijk zijn van beheerders uit derde landen, waarbij de lidstaten binnen 
de Europese continentale netwerken uiterlijk in 2025 gesynchroniseerd zijn;

107. benadrukt dat de uitvoering van de strategische infrastructuurprojecten dringend moet 
worden bespoedigd met het oog op de verwezenlijking van de EU-doelstellingen inzake 
het energie- en klimaatbeleid, onder meer het wegwerken van "energie-eilanden", en 
spoort de Commissie derhalve aan om een actievere rol te spelen in dit proces; 
onderstreept dat infrastructuurprojecten zowel maatregelen ten aanzien van de 
energievraag als maatregelen ten aanzien van de energievoorziening omvatten; is ervan 
overtuigd dat EU-financiering essentieel is voor de tenuitvoerlegging van deze 
kernprojecten van Europese energie-infrastructuur om toelevering en hulpbronnen te 
verzekeren;

108. benadrukt dat, in het kader van het goedkeuren van grote infrastructuurprojecten, steeds 
moet bekeken worden of men dezelfde resultaten op gebied van energiezekerheid niet 
kan bekomen via kleinschaligere projecten, energie-efficiëntiemaatregelen of slimme 
aanpassingen aan de transmissie- of distributienetten, teneinde overcapaciteit of 
verzande projecten te vermijden en de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk te 
investeren;

109. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van deze strategische infrastructuurprojecten moet 
bijdragen aan de energiezekerheidsaspecten op middellange en lange termijn en volledig 
in overeenstemming moet zijn met de langetermijnverplichtingen van de EU ten aanzien 
van het terugdringen van de uitstoot van CO2 en met de EU-milieuvoorschriften en 
andere relevante wetgeving;

110. dringt er bij de Commissie op aan de noodzaak en de potentiële rol te onderzoeken van 
een Europese strategie voor back-upcapaciteit om interne veerkracht tegenover externe 
schokken aan de aanbodzijde te verzekeren;

111. erkent dat mechanismen voor capaciteitsvergoeding op de elektriciteitsmarkt van de EU 
onder bepaalde omstandigheden nodig kunnen zijn; benadrukt de noodzaak van een 
gecoördineerde benadering op Europees niveau om inefficiëntie en overcapaciteit op de 
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Europese markt tegen te gaan; benadrukt dat eerst alternatieve oplossingen zoals een 
betere interconnectiviteit en diversificatie van hulpbronnen moeten worden onderzocht;

112. roept ertoe op de in 2013 vastgestelde en regelmatig bijgewerkte lijst van PGB's 
onverwijld ten uitvoer te leggen, met volledige inachtneming van de deadlines; 
benadrukt dat de implementatie van de PGB's de basis moet vormen voor het bereiken 
van de interconnectiviteitsdoelen van de EU; benadrukt de noodzaak om kernprojecten 
en -initiatieven ten uitvoer te leggen die zijn opgenomen in de Europese 
energiezekerheidsstrategie;

113. benadrukt de rol van het Europees Fonds voor strategische investeringen en de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen bij de implementatie van PGB's en 
de noodzaak om in de volgende financiële vooruitzichten meer middelen uit te trekken 
voor de CEF-begroting voor energie-infrastructuurprojecten; benadrukt in deze context 
het specifieke belang van EU-financiering voor commercieel niet-levensvatbare 
energie-infrastructuurprojecten inzake voorzieningszekerheid voor en na 2020;

114. benadrukt dat de regionale samenwerking in de gehele EU en de Energiegemeenschap 
moet worden versterkt, ook op het gebied van aardgasopslag en intelligente systemen 
voor elektriciteitsopslag, omdat energiezekerheidsproblemen op die manier 
doeltreffender kunnen worden opgelost en energie zowel op lokaal als op regionaal 
niveau rationeler kan worden geproduceerd, opgeslagen, beheerd en verbruikt; merkt op 
dat het interconnectieplan voor de energiemarkt in het Oostzeegebied, dat beoogt de 
landen van de Oostzee-regio te integreren in de energie-infrastructuurnetwerken van de 
EU, een uitstekend voorbeeld van regionale samenwerking is;

115. verzoekt de Commissie een studie op te stellen waarin een analyse wordt gemaakt van 
nieuwe, kostenefficiënte marktstructuren voor de Europese elektriciteitsmarkt waarmee 
de consument verzekerd is van redelijk geprijsde elektriciteit en het weglekken van CO2 
kan worden voorkomen;

116. benadrukt dat energie betaalbaar moet zijn voor alle EU-burgers; is van mening dat het 
vermijden van onnodig verbruik door middel van efficiëntieverbeteringen, verbeterde 
interconnecties, meer marktintegratie en investeringen in duurzame energie, met name 
in gebouwen, veel gezinnen onder dezelfde voorwaarden toegang zouden geven tot een 
geïntegreerde, duurzame, concurrerende en zekere energiemarkt en hen in staat zouden 
stellen om te ontsnappen aan energiearmoede, die in 2012 een vierde van de EU-burgers 
trof; nodigt de Commissie uit te komen met een mededeling over energiearmoede in 
Europa, die een definitie en indicatoren van energiearmoede bevat, en vergezeld gaat 
van een actieplan om deze energiearmoede te bestrijden;

117. benadrukt dat de EU de thuisbasis is van een sterke industrie met koolstofarme 
technologieën zoals duurzame en nucleaire energie waarmee een bijdrage kan worden 
geleverd aan een grotere energiezekerheid voor de EU en haar buurlanden, door de 
afhankelijkheid van externe energievoorziening door een enkele leverancier te 
verkleinen;

EXTERNE DIMENSIE
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Diversificatie van de externe toevoer

118. benadrukt dat de afhankelijkheid van een enkele externe voorzieningsbron, met de 
daaruit voortvloeiende kwetsbaarheid en gebrek aan concurrentie, de economische groei 
kan belemmeren en de nationale en Europese veiligheid in gevaar kan brengen, en dat 
derhalve alle projecten voor het diversifiëren van de energieleveranciers consequent 
moeten worden uitgevoerd; benadrukt dat acties voor de diversificatie van 
energieleveranciers, energieroutes en energiebronnen voor de EU moeten worden 
versneld, rekening houdend met de toekomstige energievraag en de noodzaak om deze 
acties vergezeld te doen gaan van maatregelen om de energievraag te beperken; 

119. benadrukt dat de situatie waarin twintig werkende kernreactoren in vijf lidstaten 
volledig afhankelijk zijn van één leverancier van gefabriceerde splijtstoffen, moet 
worden aangepakt door middel van diversificatie;

120. benadrukt dat de vermindering van de afhankelijkheid van één enkele leverancier niet 
mag leiden tot een toename van de afhankelijkheid van een andere, in het bijzonder met 
betrekking tot vloeibaar gas;

121. vraagt om meer samenhang tussen het handelsbeleid en het energiebeleid van de EU; 
is van mening dat EU-vrijhandelsovereenkomsten tot een grotere markttoegang voor 
energiebronnen en -producten zouden moeten leiden met bestaande 
langetermijnpartners en met nieuwe en toekomstige partnerlanden in gebieden als - 
maar niet beperkt tot - Centraal-Azië, Noord-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika;

122. benadrukt dat handel een belangrijke rol speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt worden door de opname van energiehoofdstukken 
in de handelsovereenkomsten van de EU, onmisbare instrumenten zijn; acht het van 
uitzonderlijk belang dat deze hoofdstukken de diversificatie van de energievoorziening 
van de EU versterken en de afhankelijkheid van ingevoerde energiebronnen van een te 
klein aantal leveranciers verminderen, kwaliteitsnormen voor energieproducten en 
gemeenschappelijke normen voor een duurzame energieproductie vaststellen, en de 
diversificatie van bevoorradingsroutes en lokale energieproductie, met name uit 
hernieuwbare bronnen, aanmoedigen, aangezien de strategie voor energiezekerheid het 
gebruik van binnenlandse energiebronnen, energie-efficiëntie, interconnectiviteit en 
maatregelen voor vermindering van het energieverbruik moet bevorderen; meent dat 
directe buitenlandse investeringen in strategische energie-infrastructuur in de Unie ook 
negatieve gevolgen kunnen hebben en door de Commissie moeten worden gevolgd; 
verzoekt de Commissie de lidstaten de best mogelijke technische ondersteuning te 
bieden om een tijdige en correcte omzetting van de bestaande EU-wetgeving op het 
gebied van energie te waarborgen; wijst erop dat wanneer EU-lidstaten een negatieve 
handelsbalans hebben, dit meestal te wijten is aan de kosten voor het importeren van 
fossiele brandstoffen;

123. wijst erop dat de eerste stappen op weg naar samenwerking op het gebied van energie-
efficiëntie en energie-etikettering reeds zijn ondernomen in handelsovereenkomsten 
(bijvoorbeeld het "Energy Star"-label in de Verenigde Staten); dringt erop aan dat deze 
inspanningen in de toekomst worden opgevoerd;
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124. roept de Commissie op de doelstelling te handhaven om een apart energiehoofdstuk op 
te nemen in het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, TTIP) omdat dit kan bijdragen aan de 
energiezekerheid van de EU en aan het openen van internationale energiemarkten; 
verzoekt in dit kader de Commissie haar inspanningen voort te zetten bij het nastreven 
van een beleid van vrije handel met betrekking tot brandstoffen, inclusief LNG en ruwe 
olie;

125. is van mening dat de handel in LNG tussen de EU en de VS de Europese gasmarkt 
volledig zou integreren in de mondiale markt en aanzienlijk zou bijdragen tot de 
voltooiing van de interne energiemarkt;

126. betreurt het feit dat de gesprekken over de modernisering van 
handelsbeschermingsinstrumenten stilliggen in de Raad, ondanks het feit dat het 
Parlement ten volle steun geeft aan strengere maatregelen tegen onrechtmatige invoer 
uit derde landen;

127. benadrukt dat bij de diversificatie van de energievoorziening van de EU prioriteit moet 
worden verleend aan projecten die zowel de routes als de bronnen diversifiëren, en dat 
hierbij aan alle vereisten uit hoofde van het EU-recht moet worden voldaan; benadrukt 
dat de diversificatie van de routes gericht moeten zijn op betrouwbare leveranciers, en 
dat in overeenkomsten over levering in elk geval voorzien moet worden in heldere, 
doelmatige en eenvoudig toepasbare verplichtingen en sanctieclausules om te 
verzekeren dat energievoorziening niet wordt beïnvloed door gebeurtenissen van 
bijvoorbeeld politieke aard; benadrukt het belang en de mogelijkheden van LNG met 
betrekking tot de energiezekerheid van de Europese Unie;

128. is van mening dat energie niet mag worden gebruikt als een politiek drukmiddel in het 
kader van internationale samenwerking;

129. is van mening dat Rusland niet langer mag worden beschouwd als een betrouwbare 
partner, omdat het land het EU-recht uitdrukkelijk in twijfel trekt, onder meer bij de 
Wereldhandelsorganisatie, en de energievoorziening gebruikt voor politieke doeleinden; 
merkt op dat diversificatie van energievoorziening de onderhandelingspositie van 
landen jegens externe gasleveranciers versterkt, en is derhalve van mening dat de Unie 
lessen moet trekken uit de vorige energiecrises met Rusland;

130. meent dat meer aandacht moet uitgaan naar de ontwikkeling van de 
gasvoorzieningsinfrastructuur en nieuwe LNG-terminals, alsmede naar een efficiënter 
gebruik van de bestaande infrastructuur;

131. onderstreept de voordelen van het partnerschap tussen Noorwegen en de EU op 
energiegebied; benadrukt het strategisch belang van de trans-Adriatische pijplijn (TAO) 
en de voltooiing van de zuidelijke gascorridor voor de energiediversificatie en 
energiezekerheid van Europa, en betreurt het falen van het Nabucco-project; benadrukt 
dat aanvullende LNG-capaciteit in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de Zwarte 
Zee zullen bijdragen aan de doelstelling van de EU om de gaslevering aan lidstaten en 
landen van de Energiegemeenschap in Zuidoost-Europa te diversifiëren; onderstreept 
tevens het belang om de Centraal-Europese gasknooppunten via noord-zuidcorridors 
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met Zuidoost-Europa te verbinden; 

132. benadrukt dat de LNG-optie voor gaslevering aan de oostelijke lidstaten de ruimte biedt 
voor concurrentie tussen gasleveranciers en een vervanging kan zijn voor de import van 
natuurlijke gasvolumes onder contracten waarin de olie-index gevolgd wordt, door 
gaslevering onder contracten die zijn gebaseerd op gashubprijzen en spotprijzen;

133. benadrukt dat significante gasreserves in de Noord-Afrikaanse landen en recente 
ontdekkingen in het oostelijke Middellandse Zeegebied voor deze regio een gelegenheid 
bieden om op te komen als dynamisch centrum voor een pijpleidingnetwerk dat gas naar 
Europa transporteert; pleit voor een Mediterraan gasknooppunt met een uitgebreide 
LNG-capaciteit; benadrukt dat de EU zou moeten profiteren van de mogelijkheden die 
geboden worden door deze gasreserves om de energiezekerheid van de EU te 
versterken;

134. benadrukt dat de vorderingen van de EU op het gebied van energie-efficiëntie in 
aanmerking moeten worden genomen in het kader van de energiepartnerschappen met 
derde landen;

135. wijst erop dat ondernemingen uit derde landen die deelnemen aan de gehele 
energieproductieketen in de EU en landen van de Energiegemeenschap, die 
grondstoffen, opwekking, transport, distributie en gasopslag omvat, aan alle vereisten 
uit hoofde van de EU-wetgeving moeten voldoen om marktverstoring te voorkomen en 
een concurrerende en transparante interne energiemarkt te waarborgen die het algemene 
belang van energiezekerheid dient; verzoekt de Commissie te waarborgen dat deze 
ondernemingen ook in overeenstemming met de doelstellingen van het klimaat- en 
energiebeleid van de EU opereren;

136. onderstreept dat ondanks de recente ontwikkelingen van de prijzen voor Brent-olie per 
vat, de loskoppeling van de prijzen voor aardgas van die voor aardolie belangrijk blijft, 
vanwege de groeiende asymmetrie tussen beide energiebronnen;

137. vraagt om de Europese industrietakken van energieproductie en -distributie te 
bevorderen op alle markten, en in de eerste plaats op de Europese markt;

138. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de bij de Energiegemeenschap aangesloten 
partijen meer inspanningen te leveren om strategische infrastructuurprojecten voor 
energievraag(beperking) en -aanbod uit te voeren, en het Parlement daarvan op de 
hoogte te houden; is van mening dat de bestaande infrastructuur moet bijdragen tot 
regionale integratie;

139. benadrukt dat in infrastructuurprojecten die met energiezekerheid verband houden, de 
democratische wil en deelname van plaatselijke gemeenschappen die gevolgen 
ondervinden van de planning en bouw, ten volle moet worden gerespecteerd;

Coördinatie en met één stem spreken

140. bevestigt het overkoepelende beginsel van solidariteit tussen alle lidstaten; benadrukt 
dat energievoorzieningszekerheid een collectieve aanpak vereist en alle lidstaten betreft, 
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ondanks de verschillende mate waarin zij kwetsbaar zijn voor schokken in de 
voorziening; benadrukt dat het handelen of niet handelen van een lidstaat de veiligheid 
van een andere lidstaat of van de EU als geheel niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat tenminste betere communicatie, consultatie en samenwerking tussen 
lidstaten nodig zijn;

141. herhaalt dat de energiesamenwerking moet berusten op de kernwaarden van de EU, 
zoals de eerbiediging van de mensenrechten, de democratie en de rechtstaat, en moet 
zorgen voor meer economische en sociale ontwikkeling in de partnerlanden, alsook voor 
de uitbanning van energiearmoede; roept alle actoren van het buitenlandbeleid van de 
EU op om bij alle contacten met derde landen te ijveren voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en om steun te verlenen aan de 
internationale inspanningen tegen klimaatverandering; dringt er bij de vicepresident van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken 
en veiligheidsbeleid en de Commissie op aan te zorgen voor een streng toezicht op 
nucleaire infrastructuur binnen de EU door entiteiten van buiten de EU en om nauw toe 
te zien op de normen voor nucleaire veiligheid in de buurlanden van de EU alsook op 
het beheer van in Europa gegenereerd nucleair afval, als een potentieel probleem van 
buitenlands beleid;

142. benadrukt dat het nodig is om de samenwerking met de EU-partners actief te versterken 
en de belangrijke rol te erkennen van internationale samenwerking op het gebied van 
energie, en met name energiezekerheid; benadrukt in dit verband dat alle 
intergouvernementele akkoorden gebaseerd moeten zijn op het beginsel van wederzijds 
respect ten aanzien van betrokken derde landen;

143. benadrukt dat energiezekerheid sterk is gekoppeld aan geopolitieke kwesties en 
veiligheidsbeleid en dat alle maatregelen met betrekking tot energiezekerheid moeten 
worden getroffen in deze bredere context en moeten bijdragen aan het verminderen van 
de afhankelijk van de EU van externe energiebronnen;

144. roept op tot een gedetailleerde evaluatie van de reikwijdte, waarde en modaliteiten van 
de opbouw van gemeenschappelijke strategische gasreserves en tot een significante 
vergroting van de bidirectionele gasstromen om schokken in toelevering aan te kunnen 
en te verzekeren dat gas effectief kan worden gestuurd naar de plaats waar het nodig is 
in geval van een crisis, waarbij speciale nadruk ligt op solidariteit tussen lidstaten; is 
van mening dat bij de formulering van zulke voorstellen rekening moet worden 
gehouden met het resultaat van de huidige energie-stresstests;

145. roept de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Europese 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op de consistentie en algehele 
samenhang van het buitenlandbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU met het energiebeleid te verzekeren; wijst in dit verband op de 
noodzaak van nauwe coördinatie via de Europese dienst voor extern optreden, de 
lidstaten, de Commissie en het Parlement;

146. benadrukt dat de Energiegemeenschap een doeltreffend instrument moet zijn voor het 
vergroten van de pan-Europese energiezekerheid; benadrukt dat het 
handhavingsmechanisme en de institutionele structuur ervan verder moeten worden 
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versterkt om de transparantie, democratie en stabiliteit van investeringen te vergroten; 
is van mening dat de Energiegemeenschap nuttig kan zijn om kandidaat-lidstaten en 
potentiële kandidaat-lidstaten te associëren met de EU-solidariteitsmechanismen; 
benadrukt dat dit moet leiden tot een beter geconsolideerd Europees nabuurschapsbeleid 
op energiegebied;

147. verzoekt de lidstaten de capaciteit en de bevoegdheden van het secretariaat van de 
Energiegemeenschap te versterken en de voorstellen van de reflectiegroep op hoog 
niveau voor de hervorming van de Energiegemeenschap grondig te bestuderen en op te 
volgen om te zorgen voor een snelle en efficiënte tenuitvoerlegging van het 
EU-energieacquis in de landen die partij zijn bij de Energiegemeenschap; benadrukt dat 
niet alleen de energiezekerheid van de EU, maar die van Europa als geheel moet worden 
verbeterd; wijst erop dat de landen van de Westelijke Balkan een enorm potentieel 
hebben op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en vraagt deze landen op te 
nemen in de Energiegemeenschap en in de gemeenschappelijke energiemarkt;

148. onderstreept dat de uitdaging van energiezekerheid ligt in het verlichten van 
onzekerheden die aanleiding geven tot spanningen tussen de landen en het verminderen 
van marktinefficiënties die de voordelen van handel tenietdoen; onderstreept dan ook de 
noodzaak om structuren voor een mondiaal beheer van grondstoffen en internationale 
regels voor de handel in energie te bevorderen teneinde internationale spanningen te 
doen afnemen en de juridische stabiliteit op dit gebied te verbeteren alsmede de 
totstandkoming te ondersteunen van een eerlijke mondiale energiemarkt die al zijn 
deelnemers handelsvoordelen oplevert, met de nadruk op behoorlijke mogelijkheden om 
inkomsten te genereren voor landen die rijk zijn aan hulpbronnen binnen en buiten de 
EU, ter ondersteuning van hun respectieve strategieën inzake economische ontwikkeling 
en armoedebestrijding; benadrukt het belang van nauwere samenwerking op 
energiegebied met de Europese buurlanden;

149. verzoekt de Commissie beter gebruik te maken van de 
nabuurschapsinvesteringsfaciliteit voor het medefinancieren van investeringen in 
energie-efficiëntiemaatregelen en projecten met hernieuwbare energiebronnen;

150. erkent de waarde van het Oost-Europees partnerschap voor energie-efficiëntie en milieu 
- E5B, als een multidonorfonds dat beheerd wordt door de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling om investeringen in energie-efficiëntie en de 
vermindering van de CO2-uitstoot in de Oost-Europese partnerlanden te faciliteren;

151. verzoekt de Commissie de mogelijke structuur en de wenselijkheid van een vrijwillig 
mechanisme voor gezamenlijke aankoop, de effecten ervan op de werking van de 
interne gasmarkt en de betrokken ondernemingen en de bijdrage ervan aan een zekere 
gasvoorziening, te onderzoeken; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten 
mechanismen voor gezamenlijke aankoop bestaan, nader moet worden bepaald welk 
marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de betreffende Europese 
regio's en leveranciers, en welke uitzonderingsbepalingen gelden wanneer een 
mechanisme voor gezamenlijke aankoop zou worden opgezet;

152. is van mening dat de voltooiing van een geïntegreerde interne energiemarkt de 
belangrijkste voorwaarde is voor de oprichting van de toekomstige Europese energie-
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unie, waarvoor de volledige tenuitvoerlegging van het derde energiepakket vereist is, 
waarin zowel vraagsturing als optimalisatie van het systeem van energievoorziening 
moet worden opgenomen, evenals de ontwikkeling van een slimme energie-
infrastructuur, de interconnectie van energienetwerken en een sterke externe dimensie 
van een EU-energiebeleid dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en 
spreken met één stem ten overstaan van derde landen;

153. erkent dat er in het Verdrag van Lissabon beleid is opgenomen om de 
klimaatverandering te beperken en energie-efficiëntie en de ontwikkeling van duurzame 
energietechnologieën te bevorderen, als basisonderdeel van de Europese Unie; meent 
dat de ontwikkeling van de energiedoelstellingen voor 2020 en 2030 een weerspiegeling 
is van de noodzaak te voldoen aan artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en dat deze derhalve in alle door de Commissie gesloten 
bilaterale overeenkomsten in acht moeten worden genomen;

154. wijst erop dat het beginsel van wederkerigheid een belangrijke rol moet spelen in het 
kader van energieovereenkomsten met derde landen, waarbij kwaliteitsnormen en de 
naleving van het rechtskader moeten worden gewaarborgd;

155. benadrukt dat het vermogen van de EU om met één stem te spreken ten behoeve van een 
coherentere energiediplomatie in partnerlanden en multilaterale fora, moet worden 
versterkt; merkt in dit verband op dat de Commissie verplicht als waarnemer aan 
onderhandelingen over intergouvernementele overeenkomsten alsmede evaluaties 
vooraf en achteraf van de tot stand gekomen overeenkomsten zou moeten deelnemen 
om de kans op onverenigbaarheid met het EU-recht te minimaliseren;

156. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij hun samenwerking aan het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten met 
derde landen op het gebied van energie opvoeren, teneinde de transparantie te verhogen 
en hun onderhandelingskracht tegenover derde landen te bundelen; vraagt de 
Commissie dat zij snel een voorstel opstelt voor het verplicht vooraf beoordelen van 
intergouvernementele overeenkomsten voor wat betreft de gevolgen ervan voor de 
interne energiemarkt van de EU en hun verenigbaarheid met het EU-recht; vraagt de 
lidstaten dat zij verzoeken om deelname van de Commissie aan de onderhandelingen 
over energie-overeenkomsten met derde landen; verzoekt de Commissie een model te 
ontwikkelen voor energieovereenkomsten met derde landen, met inbegrip van clausules 
die relevant zijn voor de belangen van de Unie; verlangt, met het oog op de bevordering 
van de democratie en de transparantie, dat het Parlement regelmatig door de Commissie 
wordt geïnformeerd over energieovereenkomsten tussen de Europese Unie en derde 
landen; is van oordeel dat moet worden nagedacht over de mogelijkheid dat lidstaten die 
dit willen een mechanisme opzetten voor gezamenlijke aankoop van 
energiegrondstoffen in de toekomst;

157. is het volledig eens met de Europese Raad dat in 2015 een betrouwbaar, democratisch 
en transparant governancesysteem moet worden ontwikkeld en voorgesteld, dat 
administratieve rompslomp en bureaucratie vermijdt, en dat ertoe bijdraagt dat de EU 
haar energiebeleidsdoelstellingen kan halen en tegelijk de lidstaten de nodige 
flexibiliteit biedt en volledig recht doet aan hun vrijheid om zelf hun energiemix te 
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bepalen; benadrukt dat het Europees Parlement een sterke en proactieve rol moet spelen 
wat betreft de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en herziening van de 
governancesystemen van de energie-unie;

158. verzoekt de Commissie de voltooiing van de Europese energie-unie dringend te 
ondersteunen wat betreft de energievraag en de energievoorziening, en wel met 
betrekking tot verminderde energieverspilling, gediversifieerde en zekere externe 
energiebetrekkingen en een goed werkende, hulpbronnenefficiënte interne 
energiemarkt; verzoekt de lidstaten en de landen die partij zijn bij de 
Energiegemeenschap blijk te geven van een sterke politieke wil om de doelstellingen 
van de energie-unie te halen;

159. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van de Europese strategie voor energiezekerheid 
regelmatig moet worden geëvalueerd en dat de jaarlijkse voortgangsbeoordeling van de 
strategie rekening moet houden met de uitdagingen voor de energiezekerheid; verzoekt 
de Commissie jaarlijkse verslagen in te dienen over de stand van zaken met betrekking 
tot de Europese strategie voor energiezekerheid;

160. verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen over kritieke infrastructuur, met 
inbegrip van de fysieke bescherming van energie;

161. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
het secretariaat van de Energiegemeenschap, alsmede aan de landen die partij zijn bij de 
Energiegemeenschap.
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TOELICHTING

Inleiding

Het uitbreken van de crisis in Oekraïne heeft de Europese Unie herinnerd aan het belang van 
energiezekerheid en de cruciale rol daarvan voor het bevestigen van de sterke politieke en 
economische positie van Europa. Het energiebeleid is door de kwetsbaarheid van de 
energiemarkt in de geopolitieke context een strategische prioriteit van het buitenlands beleid 
geworden. Derhalve moet de Europese Unie een energiebeleid ontwikkelen dat gebaseerd is 
op nauwe coördinatie van de standpunten en spreken met één stem.

De Europese Commissie heeft de belangrijkste problemen voor de energiesector uiteengezet 
in haar mededeling over een Europese strategie voor energiezekerheid en het Europees 
Parlement moet nu de politieke impuls geven om het kader voor een verbeterde 
energiezekerheid te schetsen. Dit verslag gaat voorts in op de mededeling van de Commissie 
over energie-efficiëntie en de bijdrage daarvan aan de energiezekerheid en het kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor de periode tot 2030, haar mededeling over de voortgang bij de 
voltooiing van de interne energiemarkt en haar mededeling over de veerkracht op korte 
termijn van het Europese gassysteem. Al deze documenten weerspiegelen de huidige situatie 
op de EU-energiemarkt. 
 
Hoewel er in de afgelopen jaren aanzienlijke vorderingen zijn geboekt bij het versterken van 
de energiezekerheid van de EU, wordt zij nog steeds met een aantal problemen 
geconfronteerd, zoals instabiliteit in energieleverende regio's, een gefragmenteerde interne 
markt en een veranderend klimaat. De EU voert 53 % van haar totale energieverbruik in en 
veel lidstaten zijn nog steeds afhankelijk van een enkele externe voorzieningsbron, hetgeen de 
economische groei van Europa belemmert en de nationale en Europese veiligheid in gevaar 
brengt.

De rapporteur beschouwt de strategie niet als een actieplan voor de korte termijn, maar als een 
langetermijnstrategie die strategische doelstellingen met betrekking tot de energiezekerheid 
van Europa vaststelt. Daarom bevat het verslag maatregelen om de energievraag te matigen, 
de eigen energieproductie te verhogen en energietechnologieën te ontwikkelen, nadere 
maatregelen om een volledig geïntegreerde en goed functionerende interne energiemarkt tot 
stand te brengen, alsook solidariteits- en coördinatiemechanismen. 

Een Europese Energie-unie ten behoeve van de energiezekerheid van Europa

Nu de nieuwe Commissie is aangetreden, is het nieuwe concept van een Energie-unie in 
opkomst, dat moet worden verduidelijkt en ontwikkeld. De nieuwe portefeuille van de 
vicevoorzitter voor de Energie-unie is in het leven geroepen om de behoefte aan een 
gemeenschappelijk energiebeleid te onderstrepen. Het Europees Parlement moet als een 
intermediair worden beschouwd bij het vaststellen van de stappen in de richting van de 
totstandbrenging van de Energie-unie. De rapporteur is van mening dat de Europese strategie 
voor energiezekerheid integraal deel moet uitmaken van het bredere, nieuwe concept van de 
Energie-unie en de nieuwe Commissie zal aanmoedigen om verder te werken in deze richting.
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Naast het waarborgen van de voorzieningszekerheid moet de Energie-unie worden ontwikkeld 
op basis van een integrale aanpak die gericht is op belangrijke pijlers zoals de voltooiing van 
een volledig geïntegreerde interne energiemarkt, matiging van de energievraag, het 
koolstofarm maken van de energiemix en onderzoek en innovatie; Een energiebeleid dat 
gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten overstaan 
van derde landen is een bestaansvoorwaarde voor de Energie-unie. Daarom moet de 
collectieve inkoop van gas worden overwogen.
 

Matiging van de energievraag
Matiging van de energievraag door middel van energie-efficiëntie is cruciaal voor de 
energiezekerheid, het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de EU. Energie-
efficiëntie heeft positieve effecten op terreinen als energievoorziening, energiearmoede, 
energieprijzen, industriële productiviteit, werkgelegenheid en hulpbronnenbeheer. Ondanks 
het enorme potentieel is de Europese Unie evenwel nog niet op streek om haar toezegging om 
tegen 2020 een energiebesparing van 20 % te bereiken, gestand te doen. Derhalve moet de EU 
haar inspanningen opvoeren om de energie-efficiëntie na 2020 aanzienlijk te verbeteren, 
aangezien de bestaande instrumenten ontoereikend zijn.
Europese stadsbesturen kunnen aanzienlijk bijdragen tot de energie-efficiëntie door middel 
van warmtekrachtkoppeling, het moderniseren van de systemen voor stadsverwarming, het 
verhogen van het gebruik van schoner openbaar vervoer, het bevorderen van actievere 
vervoersmethoden en het renoveren van gebouwen.

Verhoging van de eigen energieproductie en ontwikkeling van energietechnologieën 

Om de energieafhankelijkheid te verminderen moet de EU haar eigen energieproductie 
verhogen en energietechnologieën ontwikkelen. In het verslag wordt beklemtoond dat er een 
langetermijnstrategie nodig is voor de ontwikkeling van eigen energiebronnen in de Europese 
Unie. De EU moet de ontwikkeling van iedere energiebron die kan bijdragen tot de 
energiezekerheid van de EU, overwegen. Nieuwe energietechnologieën kunnen bijdragen 
tot het verminderen van de energieafhankelijkheid, het diversifiëren en consolideren van de 
voorzieningsopties, het optimaliseren van de energienetwerkinfrastructuur en een efficiënter 
energieverbruik.

Een goed functionerende interne energiemarkt
Een goed functionerende interne energiemarkt waarborgt de deelname van verschillende 
energieleveranciers die betrouwbare diensten kunnen aanbieden tegen lagere prijzen. Europa 
is goed op weg naar de voltooiing van de interne energiemarkt. Er moeten evenwel verdere 
inspanningen worden geleverd om interconnecties te ontwikkelen en knelpunten weg te 
nemen teneinde te zorgen voor concurrerende en goed geïntegreerde regionale 
energiemarkten. De rapporteur is ingenomen met het advies van de Europese Raad om 
prioriteit te verlenen aan het oplossen van de ontoereikende interconnecties van lidstaten met 
de Europese gas- en elektriciteitsnetwerken en aan het synchroniseren van de lidstaten binnen 
de Europese continentale netwerken. Zo kan worden bijgedragen tot het halen van het 
beoogde minimumniveau van interconnectie tussen de lidstaten van 15 %. Bovendien is er 
dringend behoefte aan een doeltreffende en samenhangende uitvoering en toepassing van het 
derde energiepakket. 
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Externe dimensie van het energiebeleid van de EU

Gezien de huidige geopolitieke situatie mag Rusland niet langer worden behandeld als een 
betrouwbare partner, omdat het land het EU-recht uitdrukkelijk in twijfel trekt en energie 
gebruikt voor politieke doeleinden. Het is derhalve hoogst noodzakelijk om de energieroutes 
en -bronnen te diversifiëren en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat de routes worden 
gericht op betrouwbare leveranciers.
 
Aangezien regionale integratie een essentieel onderdeel is van energiezekerheid, moet de EU 
meer inspanningen leveren om strategische energie-infrastructuurprojecten uit te voeren. 
Door de nadruk te leggen op het solidariteitsbeginsel onderstreept de rapporteur dat 
energiezekerheid een collectieve aanpak vereist. De lidstaten dienen transparantie te 
betrachten in de onderhandelingen en een gemeenschappelijk standpunt in te nemen ten 
aanzien van buitenlandse leveranciers. Zoals aangegeven in de mededeling van de Commissie 
over de veerkracht op korte termijn van het Europese gassysteem, zijn veel nationale 
leveringsstrategieën unilateraal en onvoldoende gecoördineerd. In dit verband verzoekt het 
Parlement de Commissie om onderzoek te doen naar mogelijke mechanismen voor collectieve 
gasinkoop.

In dit verband moet ook het belang van de Energiegemeenschap worden benadrukt. De 
Energiegemeenschap kan, door het energieacquis van de EU ten uitvoer te leggen, een 
doeltreffend instrument zijn om de pan-Europese energiezekerheid te vergroten. Het is van 
belang om niet alleen de energiezekerheid van de EU, maar om die van Europa als geheel te 
stimuleren, omdat dit kan leiden tot een meer geconsolideerd Europees nabuurschapsbeleid op 
energiegebied.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

over de Europese strategie voor energiezekerheid
(2014/2153(INI))

Rapporteur voor advies: Arne Lietz

SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat een samenhangend energiebeleid integraal deel moet uitmaken van het 
algemene externe beleid van de EU en dat bijkomende inspanningen moeten worden 
geleverd en betere synergieën tot stand moeten worden gebracht om de 
energiedoelstellingen in overeenstemming te brengen met een geloofwaardig 
buitenlandbeleid; herinnert eraan dat de samenwerking op energiegebied een van de 
grondslagen van de Europese integratie vormt; onderstreept dat energiezekerheid de 
gehele EU aangaat, ofschoon de lidstaten op dit vlak in verschillende mate kwetsbaar zijn; 
vraagt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV) en de Europese Dienst voor extern optreden te zorgen voor 
een nauwe coördinatie van de essentiële buitenlandbeleidsinstrumenten van de lidstaten en 
de EU-instellingen;

2. vindt het, aangezien de EU zeer afhankelijk is van ingevoerde energie en er momenteel 
slechts één gasleverancier nadrukkelijk aanwezig is, hoogdringend de bronnen van 
energievoorziening en de energieroutes te diversifiëren en te zorgen voor een sterkere 
capaciteit van de EU om doeltreffend te reageren op potentiële crises inzake 
gasvoorziening en om de druk van derde landen te weerstaan wanneer energie wordt 
ingezet als politiek instrument; onderstreept dat het cruciaal is om de energiezekerheid 
van de EU ingrijpend te versterken door de afhankelijkheid van Rusland te verminderen 
en de weerstand tegen externe druk te vergroten; meent dat in dit verband moet worden 
gezorgd voor meer administratieve en financiële steun voor bestaande en alternatieve 
infrastructuurprojecten voor energievoorziening, onder meer de totstandbrenging van 
nieuwe aanvoerroutes uit de Kaspische regio, het Midden-Oosten, het Middellandse 
Zeegebied en de Centraal-Aziatische landen;
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3. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om een energie-unie tot stand te 
brengen en vraagt dat daar snel werk wordt van gemaakt; herinnert eraan dat een 
volwaardige energie-unie uitsluitend kan worden bewerkstelligd als energie- en 
buitenlandbeleid hand in hand gaan; benadrukt met name dat de EU en haar lidstaten een 
op solidariteit gebaseerd gemeenschappelijk energiebeleid moeten ontwikkelen teneinde 
op internationaal niveau met één stem te spreken en gezamenlijk op te treden en een 
coherente energiediplomatie te ontwikkelen; verzoekt de Commissie om een beoordeling 
van de opties voor mechanismen voor vrijwillige bundeling van de vraag die de 
onderhandelingsmacht van de EU kunnen vergroten; verzoekt de Commissie het besluit 
betreffende de instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling inzake 
intergouvernementele energieovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen te herzien, 
teneinde de bepalingen ervan te versterken, ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming 
zijn met de wetgeving voor de interne energiemarkt van de EU en de rol van de 
Commissie te benadrukken;

4. dringt erop aan om in het uitbreidingsbeleid, alsook in het kader van de lopende 
herziening van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) vooral in te zetten op 
energiezekerheid; benadrukt bovendien dat de energiegemeenschap moet worden benut 
als middel om onze nabuurschap te hervormen en sterker in de EU-energiemarkt te 
integreren; meent dat de oprichting van een gemeenschappelijke rechtsruimte die 
gebaseerd is op de aan het acquis gerelateerde normen en beginselen van de interne 
energiemarkt, de continuïteit van de energievoorziening en -doorvoer zou verbeteren; 
vindt dat pijpleidingprojecten in onze nabuurschap kritisch moeten worden geëvalueerd en 
een strategische aanpak moeten volgen waarin volledig rekening wordt gehouden met de 
huidige politieke situatie;

5. herhaalt dat de energiesamenwerking moet berusten op de kernwaarden van de EU, zoals 
de eerbiediging van de mensenrechten en de democratie en de rechtstaat, en moet zorgen 
voor meer economische en sociale ontwikkeling in de partnerlanden, alsook voor de 
uitbanning van energiearmoede; roept alle actoren van het buitenlandbeleid van de EU op 
om bij alle contacten met derde landen te ijveren voor de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie en om steun te verlenen aan de internationale inspanningen 
tegen klimaatverandering; dringt er bij de VV/HV en de Commissie op aan te zorgen voor 
een streng toezicht op nucleaire infrastructuur binnen de EU door entiteiten van buiten de 
EU en om nauw toe te zien op de normen voor nucleaire veiligheid in de buurlanden van 
de EU alsook op het beheer van in Europa gegenereerd nucleair afval, als een potentieel 
probleem van buitenlands beleid;

6. is bezorgd over de herhaalde Russische aankondigingen om de gaslevering aan Oekraïne 
stop te zetten en verzoekt alle partijen bij de overeenkomst die door tussenkomst van de 
voormalige commissaris voor energie, Günther Oettinger, tot stand is gebracht om tot een 
aanvaardbare oplossing te komen.

7. onderstreept dat de EU, wil zij haar voorzieningszekerheid vergroten, de afhankelijkheid 
van ingevoerde energie moet verminderen door een overgang naar een duurzame, 
koolstofvrije economie, die gebaseerd is op de implementatie van bindende en ambitieuze 
doelstellingen om de energie-efficiëntie en de energieproductie uit hernieuwbare bronnen 
te bevorderen, en door de aanleg van een slimme, moderne en verbonden infrastructuur; 
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pleit er in deze context voor de bestaande koppelingscapaciteit volledig te benutten en 
nieuwe infrastructuren tussen de lidstaten te realiseren en onderstreept dat de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen belangrijk is om de versnippering van 
de EU-energiemarkt te beperken; dringt er in dit verband op aan de elektriciteitsstelsels 
van de Baltische staten spoedig te synchroniseren met de continentale Europese netten.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake de Europese strategie voor energiezekerheid
(2014/2153(INI))

Rapporteur voor advies: Helmut Scholz

SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. herinnert eraan dat de EU en haar lidstaten, willen zij een antwoord bieden op de 
uitdagingen van een Europese strategie voor energiezekerheid en eveneens hun energie- 
en klimaatveranderingsdoelstellingen in de context van de mondiale beperkingen in deze 
beleidsgebieden realiseren, op basis van de bestaande rechtskaders ook op het 
internationale toneel gezamenlijk moeten optreden, door op internationale handelsforums 
kwesties van energiezekerheid en duurzaamheid aan de orde te stellen, onder meer 
manieren om milieudumping door derde landen die hun internationale verplichtingen niet 
naleven, tegen te gaan; benadrukt dat matiging van de energievraag en bevordering van 
hernieuwbare en plaatselijke energiebronnen de meest doeltreffende instrumenten zijn om 
de energieafhankelijkheid van het buitenland te beperken en klimaatdoelstellingen te 
verwezenlijken; onderstreept dat de bevordering van energie-educatie kan helpen om 
vervuiling te verminderen en consumptiepatronen te verbeteren;

2. wijst er nogmaals op dat energie een basisbehoefte van de mens is en dat zij essentieel is 
voor de menselijke economische activiteit en bijzonder belangrijk voor het 
concurrentievermogen van de industrie en andere economische sectoren; onderstreept 
daarom dat de energiezekerheidsstrategie van de EU betaalbare, duurzame, stabiele, 
zekere en voorspelbare toegang tot energie voor burgers en ondernemingen moet 
garanderen en zowel publieke controle als regelgeving en eerlijke concurrentie moet 
versterken, teneinde de aandacht te vestigen op de kwestie van energiearmoede en 
maatregelen te bevorderen voor de aanpak van dit probleem, dat van belang is voor een 
groot aantal EU-burgers (volgens de rapporten van Eurostat over inkomens en 
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levensomstandigheden (EU SILC) alsook voor de ontwikkelingslanden (zoals aangegeven 
door het Internationaal Energieagentschap (IEA)); beklemtoont dat alle rechtstreeks 
betrokken lokale gemeenschappen bij het besluitvormingsproces betreffende de energie-
infrastructuur moeten worden betrokken; wijst erop dat de energiezekerheidsstrategie van 
de EU een essentieel onderdeel moet zijn van een inclusieve strategie van de Unie voor 
economische groei;

3. vraagt om meer samenhang tussen het handelsbeleid en het energiebeleid van de EU; is 
van mening dat EU-vrijhandelsovereenkomsten tot een grotere markttoegang voor 
energiebronnen en -producten zouden moeten leiden met bestaande langetermijnpartners 
en met nieuwe en toekomstige partnerlanden in gebieden als - maar niet beperkt tot - 
Centraal-Azië, Noord-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika;

4. benadrukt dat handel een belangrijke rol speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt worden door de opname van energiehoofdstukken in 
de handelsovereenkomsten van de EU, onmisbare instrumenten zijn; acht het van 
uitzonderlijk belang dat deze hoofdstukken  de diversificatie van de energievoorziening 
van de EU versterken en de afhankelijkheid van ingevoerde energiebronnen van een te 
klein aantal leveranciers verminderen, kwaliteitsnormen voor energieproducten en 
gemeenschappelijke normen voor een duurzame energieproductie vaststellen, en de 
diversificatie van bevoorradingsroutes en lokale energieproductie, met name uit 
hernieuwbare bronnen, aanmoedigen, aangezien de strategie voor energiezekerheid het 
gebruik van binnenlandse energiebronnen, energie-efficiëntie, interconnectiviteit en 
maatregelen voor vermindering van het energieverbruik moet bevorderen; meent dat 
directe buitenlandse investeringen in strategische energie-infrastructuur in de Unie ook 
negatieve gevolgen kunnen hebben en door de Commissie moeten worden gevolgd; 
verzoekt de Commissie de lidstaten de best mogelijke technische ondersteuning te bieden 
om een tijdige en correcte omzetting van de bestaande EU-wetgeving op het gebied van 
energie te waarborgen; wijst erop dat wanneer EU-lidstaten een negatieve handelsbalans 
hebben, dit meestal te wijten is aan de kosten voor het importeren van fossiele 
brandstoffen,

5. verwacht, aangezien het vergroten van de energiezekerheid een legitiem belang van de EU 
is, dat belangrijke kwesties zoals de handel in energiebronnen, onder meer olie en aardgas, 
zullen worden opgenomen in de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en 
investeringspartnerschap; 

6. wijst erop dat het Europees handelsbeleid goed moet worden afgestemd op het 
energiebeleid, het buitenlands beleid en het GVDB teneinde de doeltreffendheid van de 
Europese energiestrategie en een betere samenhang in ons externe optreden te 
waarborgen;

7. wijst erop dat de eerste stappen  op weg naar samenwerking op het gebied van energie-
efficiëntie en energie-etikettering reeds zijn ondernomen in handelsovereenkomsten 
(bijvoorbeeld het "Energy Star"-label in de Verenigde Staten); dringt erop aan dat deze 
inspanningen in de toekomst worden opgevoerd;

8. benadrukt dat de hoge en ongediversifieerde afhankelijkheid van gasinvoer verminderd 
kan worden door steun aan gedecentraliseerde, door de gemeenschap gedragen 
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warmtekrachtcentrales die waardeketens in de verschillende regio's van de EU versterken;

9. herinnert eraan dat de sluiting van handelsovereenkomsten met derde landen consistent 
moet blijven met het interne EU-beleid; 

10. benadrukt dat de vermindering van de afhankelijkheid van één enkele leverancier niet mag 
leiden tot een toename van de afhankelijkheid van een andere , in het bijzonder met 
betrekking tot vloeibaar gas; wijst erop dat fracking een technologie is die door de 
meerderheid van de Europese bevolking wordt afgewezen;

11. is van mening dat de handel in vloeibaar aardgas (LNG) tussen de EU en de VS de 
Europese gasmarkt volledig zou integreren in de mondiale markt en aanzienlijk zou 
bijdragen tot de voltooiing van de interne energiemarkt;

12. benadrukt dat in  infrastructuurprojecten die met  energiezekerheid verband houden, de 
democratische wil en deelname van plaatselijke gemeenschappen die gevolgen 
ondervinden van de planning en bouw, ten volle moet worden gerespecteerd;

13. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij hun samenwerking aan het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling opvoeren met het oog op intergouvernementele overeenkomsten 
met derde landen op het gebied van energie, teneinde de transparantie te verhogen en hun 
onderhandelingskracht tegenover derde landen te bundelen; vraagt de Commissie dat zij 
snel een voorstel opstelt voor het verplicht vooraf beoordelen van intergouvernementele 
overeenkomsten voor wat betreft de gevolgen ervan voor de interne energiemarkt van de 
EU en hun verenigbaarheid met het EU-recht; vraagt de lidstaten dat zij verzoeken om 
deelname van de Commissie in de onderhandeling van energie-overeenkomsten met derde 
landen; verzoekt de Commissie een model te ontwikkelen voor energieovereenkomsten 
met derde landen met inbegrip van clausules die relevant zijn voor de belangen van de 
Unie; verlangt, met het oog op de bevordering van de democratie en de transparantie, dat 
het Europees Parlement regelmatig door de Commissie wordt geïnformeerd over 
energieovereenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen; is van oordeel dat moet 
worden nagedacht over de mogelijkheid dat lidstaten die dit willen een mechanisme 
opzetten voor gezamenlijke aankoop van energiegrondstoffen in de toekomst;

14. vraagt de Commissie om de opties aan te geven die voorhanden zijn voor gezamenlijke 
onderhandelingen over energiecontracten met externe leveranciers namens de lidstaten;

15. benadrukt dat in energieovereenkomsten altijd de nadruk moet worden gelegd op het 
wederkerigheidsbeginsel en dat kwaliteitsnormen en de naleving van het wettelijke kader 
moeten worden gewaarborgd; vraagt dat energieovereenkomsten met het oog op de 
gemeenschappelijke interne energiemarkt van de EU volgens de gewone 
wetgevingsprocedure worden behandeld om de democratie, transparantie en 
verenigbaarheid met de EU-wetgeving te waarborgen;

16. wijst erop dat een einde moet worden gemaakt aan de situatie dat sommige lidstaten en 
gebieden niet aangesloten zijn op Europese gas- en elektriciteitsnetten;

17. merkt op dat de Commissie op verzoek van een lidstaat als waarnemer zou kunnen 
deelnemen aan onderhandelingen voor intergouvernementele overeenkomsten;
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18. onderstreept dat de uitdaging van energiezekerheid ligt in het verlichten van onzekerheden 
die aanleiding geven tot spanningen tussen de landen en het verminderen van 
marktinefficiënties die de voordelen van handel tenietdoen; onderstreept dan ook de 
noodzaak om structuren voor een mondiaal beheer voor grondstoffen en internationale 
regels voor de handel in energie te bevorderen teneinde internationale spanningen te doen 
afnemen en de juridische stabiliteit op dit gebied te verbeteren alsmede de totstandkoming 
te ondersteunen van een eerlijke mondiale energiemarkt die al zijn deelnemers 
handelsvoordelen oplevert, met de nadruk op behoorlijke mogelijkheden om inkomsten te 
genereren voor landen die rijk zijn aan hulpbronnen binnen en buiten de EU, ter 
ondersteuning van hun respectieve strategieën inzake economische ontwikkeling en 
armoedebestrijding; benadrukt het belang van nauwere samenwerking op energiegebied 
met de Europese buurlanden;

19. is van mening dat de EU de meest kwetsbare landen moet helpen hun bronnen en 
aanvoerroutes, onder meer door middel van grensoverschrijdende interconnecties en 
tweewegstromen, te diversifiëren en daarbij de nadruk moet leggen op hernieuwbare 
energie en plaatselijke energiebronnen en de bijhorende opslagfaciliteiten, alsook op 
maatregelen ter bevordering van de energie-efficiëntie in het kader van regionale 
strategieën, om zodoende bij te dragen tot het verminderen van de afhankelijkheid van 
bepaalde volatiele internationale energiemarkten; vindt het evenzeer belangrijk nieuwe 
technologieën te ontwikkelen voor het produceren van energie uit verschillende bronnen, 
wereldwijd efficiënter met energie om te gaan, en zodoende energiearmoede te helpen 
uitbannen, bij te dragen tot wereldwijde duurzame ontwikkeling en de globale 
inspanningen voor de aanpak van de klimaatverandering te steunen;

20. benadrukt dat de EU zou moeten profiteren van de mogelijkheden die geboden worden 
door de energiebronnen in het oostelijk Middellandse Zeegebied, in het bijzonder met het 
oog op het creëren van een Mediterraan gasknooppunt middels een corridor van het 
zuidoostelijk Middellandse Zeegebied naar Europa teneinde de energiezekerheid van de 
EU te versterken; is van mening dat de EU initiatieven moet bevorderen voor de 
samenwerking in de energiesector tussen de landen in het oostelijk Middellandse 
Zeegebied, om zodoende bij te dragen aan vrede en voorspoed voor hun bevolking; 

21. erkent dat het Europees Fonds voor Strategische Investeringen en de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen kernmechanismen zijn om een infrastructuur te ontwikkelen 
en private investeringen in de EU aan te trekken; merkt voorts op dat de maximale inzet 
van financiële instrumenten een belangrijk hefboomeffect zal hebben op de publieke 
financiering en mondiaal investeringskapitaal naar de EU zal trekken;

22. benadrukt dat een strategische infrastructuur die de diversificatie van energievoorziening, 
bronnen en routes bevordert, zoals opslag, import- en transportfaciliteiten alsmede 
installaties voor het vloeibaar maken en hervergassen van aardgas, een verhoogde toevoer 
kan faciliteren wanneer zich noodsituaties voordoen; merkt op dat deze infrastructuur kan 
worden ondersteund met specifieke regelgeving en/of overheidsfinanciering als bepaald in 
Verordening (EU) nr. 347/2013 betreffende de trans-Europese energie-infrastructuur en 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen en/of financiële steun via financiële instrumenten van de EU 
gebaseerd op de strategische doelen van de Unie;
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23. is van mening dat het, voornamelijk gezien de toenemende wereldwijde energievraag, 
bijzonder belangrijk is dat particuliere en publieke ondernemingen uit de EU 
technologieën op het gebied van schone, veilige en efficiënte energie en technologieën 
voor energieopslag kunnen exporteren; beveelt aan dat meer wordt geïnvesteerd in 
onderzoek en ontwikkeling en in de toepassing van nieuwe energie- en 
energieopslagtechnologieën; dringt aan op een aanzienlijke verlaging van de tarieven voor 
deze technologieën binnen het kader van een WTO-overeenkomst inzake milieugoederen 
en van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU;

24. vraagt de Commissie om te zorgen voor strenger toezicht op mededingingverstorende 
gedragingen en antidumpingmaatregelen teneinde de Europese energiesector te 
beschermen tegen onrechtmatige invoer uit derde landen;

25. betreurt het feit dat de gesprekken over de modernisering van 
handelsbeschermingsinstrumenten stilliggen in de Raad, ondanks het feit dat het 
Parlement ten volle steun geeft aan strengere maatregelen tegen onrechtmatige invoer uit 
derde landen;

26. vraagt de Commissie om ervoor te zorgen dat haar doelstellingen en activiteiten op het 
gebied van energiezekerheid in lijn liggen met de gemeenschappelijke doelstellingen van 
het EU-beleid, in het bijzonder wat betreft internationale vrede en ontwikkeling, en dat het 
opnemen van landen in de wereldeconomie ook inhoudt dat die landen toegang krijgen tot 
energie;

27. meent dat energiezekerheid binnen de EU daadwerkelijk kan worden verwezenlijkt, niet 
alleen door nieuwe infrastructuur en voorzieningen te financieren, maar ook door de 
huidige technologieën te optimaliseren, door zich bezig te houden met onderzoek naar en 
ontwikkeling van nieuwe oplossingen en door het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en technologieën voor hernieuwbare energie aan te moedigen.

28. wijst nogmaals op de noodzaak van aanzienlijke investeringen in energie en energie-
infrastructuur, en allereerst in hernieuwbare energie en groene technologie.
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Rapporteur voor advies: Merja Kyllönen

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de huidige mondiale uitdagingen op het gebied van energie en klimaat 
een doelmatig, billijk en gezamenlijk optreden van de Europese Unie op het internationale 
toneel vereisen;

2. is van mening dat de uitdagingen die samenhangen met energiezekerheid en 
klimaatverandering moeten worden aangegaan met behulp van een uniforme strategie 
waarin beide vraagstukken tegelijkertijd worden aangepakt; benadrukt dat het combineren 
van maatregelen om energie-efficiëntie en hernieuwbare energie te bevorderen en 
innovatieve energietechnologieën te ontwikkelen van cruciaal belang is om een ecologisch 
duurzame energiemix te bewerkstelligen en te zorgen voor een stabiele 
energievoorziening in heel Europa tegen betaalbare prijzen voor zowel burgers als 
bedrijven, als essentiële dimensies van energiezekerheid;

3. is derhalve ingenomen met de toezegging om nauwer samen te werken op het gebied van 
energiebeleid; benadrukt hoe belangrijk het is om in de plannen inzake energiezekerheid 
te voorzien in investeringen in energie-efficiëntie in de gehele EU en om investeringen in 
eigen hernieuwbare energiebronnen te bevorderen; 

4. benadrukt dat klimaatverandering, niet-concurrerende energieprijzen en de bijzonder grote 
mate van afhankelijkheid van onbetrouwbare leveranciers uit derde landen een bedreiging 
vormen voor de duurzaamheid van het Europese energiesysteem;
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5. is van mening dat de EU kwetsbaar is omdat ze steeds afhankelijker wordt van de invoer 
van fossiele brandstoffen uit merendeels onbetrouwbare derde landen en dat dit de 
ontwikkeling van een geloofwaardig, doeltreffend en coherent gemeenschappelijk 
Europees energiebeleid zwaar ondermijnt;

6. wijst erop dat de lidstaten de energiezekerheid op een kosteneffectieve manier kunnen 
vergroten als ze het gezamenlijk aanpakken; benadrukt in dit verband de belangrijke rol 
die een op adequate wijze aan elkaar gekoppelde en functionerende elektriciteits- en 
gasmarkt kan spelen voor de diversificatie van leveranciers, bronnen en routes in Europa; 

7. verzoekt de Commissie een proactievere aanpak te hanteren om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten zich houden aan de Europese wetgeving die gericht is op de verwezenlijking van 
transparante, goed functionerende energiemarkten;

8. benadrukt het belang van het coördineren van het nationale energiebeleid en het 
versterken van de inbreng van de EU op het gebied van extern energiebeleid;

9. wijst erop dat de vergroting van de energiezekerheid onlosmakelijk verbonden is met de 
noodzaak van de overgang naar een efficiënte, koolstofarme economie; verzoekt de 
Commissie derhalve met klem te komen met ambitieuze doelen voor 2030 en met een 
omvattende energie- en klimaatstrategie voor de EU die gebaseerd is op de doelstelling de 
EU-economie koolstofarm te maken, uitgaande van de mededeling van de Commissie en 
met inachtneming van de resolutie van het Parlement van 15 maart 2012 over een 
routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 20501;

10. benadrukt dat een grotere energiezekerheid door middel van meer energie-efficiëntie en 
een omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- zonne- en 
geothermische energie, ook aanzienlijke voordelen met zich meebrengt voor het klimaat, 
de luchtkwaliteit, de volksgezondheid en het milieu;

11. is van mening dat de wetgeving inzake energie-efficiëntie en het emissiehandelssysteem 
van de EU (ETS) elkaar ondersteunen en roept op tot de onmiddellijke uitvoering van de 
marktstabiliteitsreserve, teneinde een koolstofprijssignaal te kunnen garanderen waarmee 
de energie-efficiëntie in de ETS-sector kan worden verbeterd; roept de Commissie op het 
ETS aan te vullen met een emissieprestatienorm, waarvan een duidelijk signaal aan de 
investeerders uitgaat om de meest vervuilende vormen van stroomopwekking, zoals die op 
basis van steenkool, geleidelijk af te bouwen;

12. verzoekt met klem om de afschaffing van de "energie-eilanden" in de EU, die 
oorspronkelijk was gepland voor 2015; onderstreept in dat opzicht dat het noodzakelijk is 
energie-interconnecties te ontwikkelen om een einde te maken aan het isolement van 
lidstaten; benadrukt dat de uitvoering van strategische infrastructuurprojecten, met name 
de projecten die zijn ontwikkeld om een einde te maken aan het energie-isolement van een 
lidstaat, moet worden bespoedigd, en dat het gebruik van hernieuwbare energie moet 
worden bevorderd door de distributie ervan te vergemakkelijken; dringt er in dit verband 
bij de Commissie op aan hoge prioriteit te verlenen aan EU-financieringsinstrumenten 
voor interconnectieprojecten die gericht zijn op de voltooiing van de interne energiemarkt 

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0086.
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van de EU;

13. benadrukt dat pas kan worden overgegaan tot actie om de nodige fundamentele 
veranderingen in het energiesysteem van de EU aan te brengen wanneer er in 
samenwerking met de lidstaten maatregelen worden voorgesteld, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun mogelijkheden; verzoekt de Commissie voorstellen te doen voor 
concrete stappen en actieplannen, met inbegrip van wetgeving, voor zowel de korte als de 
lange termijn; verzoekt om forse investeringen van de EU en haar lidstaten in 
energieonderzoek en -innovatie die leiden tot ecologisch duurzame, innovatieve 
energietechnologieën; onderstreept de noodzaak van onderwijs, opleiding en uitwisseling 
van optimale werkwijzen, en van plaatselijke proefprojecten in de lidstaten waarmee een 
bijdrage wordt geleverd aan de energiezekerheid door de veerkracht van plaatselijke 
systemen te verbeteren; 

14. herinnert aan zijn eerdere standpunten ten aanzien van het vaststellen van ambitieuze, 
nationaal bindende doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie, die bedoeld zijn om de afhankelijkheid van ingevoerde energie te verkleinen;

15. stelt dat energiebesparing en energie-efficiëntie snelle en kosteneffectieve manieren zijn 
om kwesties als energiezekerheid, afhankelijkheid van import, hoge prijzen, werkloosheid 
en milieuproblemen aan te pakken; onderstreept het potentieel van zowel 
energiebesparing als energie-efficiëntie, met name in specifieke sectoren zoals gebouwen 
en vervoer; wijst op de rol van stadsverwarming en -koeling bij het beheer van de vraag 
naar energie; benadrukt het feit dat energie-efficiëntie volgens het Internationaal 
Energieagentschap de "belangrijkste brandstof" ter wereld is, omdat die het goedkoopst, 
beschikbaar en duurzaam is; benadrukt dat er nationale en EU-beleidsmaatregelen nodig 
zijn om investeringen in energie-efficiëntie en vraaggestuurde oplossingen te bevorderen, 
aangezien die op lange termijn aanzienlijke voordelen voor de Europese energiezekerheid 
met zich meebrengen; verzoekt de Commissie derhalve duidelijke streefdoelen vast te 
stellen voor de renovatie van het gebouwenbestand van de EU, hetgeen ook tot nieuwe 
banen zal leiden en de economie van de EU zal verjongen;

16. is ervan overtuigd dat het bevorderen van een kringloopeconomie en het verhogen van de 
hulpbronnenefficiëntie kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, waardoor een cruciale bijdrage wordt geleverd aan de uitdagingen op het 
gebied van klimaat en energie; 

17. verzoekt de Commissie prioritair maatregelen vast te stellen om de energie-efficiëntie te 
vergroten, door tevens het probleem van het geringe concurrentievermogen aan te pakken 
dat het gevolg is van hoge energieprijzen; 

18. wijst op het belang van de volledige tenuitvoerlegging van het wetgevingskader voor 
energie-efficiëntie van de EU teneinde vóór 2020 een energiebesparing van 20 % te 
realiseren, van de verdere ontwikkeling van de richtlijn energie-efficiëntie, de richtlijn 
ecologisch ontwerp, de richtlijn milieu-etikettering en de richtlijn energieprestatie van 
gebouwen, en van de toewijzing van meer EU-middelen aan deze gebieden; verzoekt de 
Commissie de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen in de lidstaten nauwgezet te volgen; 
benadrukt dat in het kader van de herziening van deze richtlijnen prioriteit moet worden 
verleend aan energie-armoede en dat maatregelen gericht moeten zijn op sociale 
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huisvesting en de minst efficiënte gebouwen waarin gezinnen met een laag inkomen 
wonen;

19. erkent dat de daling van de emissies waarvoor een emissieprestatienorm geldt, 
rechtstreeks samenhangt met energie-efficiëntie en besparingen in de energiesector op de 
lange termijn;

20. herinnert eraan dat het artikel inzake de verplichtingsregelingen voor energie-efficiëntie in 
de richtlijn energie-efficiëntie van cruciaal belang is om de energie-efficiëntiedoelstelling 
voor 2020 te verwezenlijken; dringt er bij de Commissie op aan deze bepaling na 2020 te 
verlengen en eventuele uitzonderingen, die de doelmatigheid ervan verminderen, te 
schrappen;

21. roept de Commissie op om het ambitieniveau van de energie-efficiëntieprestatienormen 
voor producten, waaronder de nieuwe normen in het verwachte werkprogramma inzake 
ecologisch ontwerp voor 2015-2017, te verhogen en de transparantie en doeltreffendheid 
van de informatiesystemen met betrekking tot het energieverbruik van apparaten te 
vergroten, teneinde het volledige economische potentieel van energiebesparingen door 
gezinnen en ondernemingen te benutten en bij te dragen aan de energiezekerheid van de 
EU en haar langetermijndoelstelling om de economie koolstofarm te maken;

22. is van mening dat duidelijke, bindende 2030-streefdoelen voor het klimaat en energie, in 
combinatie met een ambitieus actieplan en een doelmatige bestuursstructuur die op grond 
van Europese wetgeving ten uitvoer worden gelegd, tevens zullen bijdragen aan de 
energiezekerheid; benadrukt dat vooruitzichten op lange termijn van essentieel belang zijn 
om een stabiel kader te scheppen voor de nodige investeringen in de Europese energie-
infrastructuur, en dat het derhalve belangrijk is dat er onverwijld een wetgevingskader 
voor klimaat en energie wordt opgezet voor de periode 2020-2030; roept de Commissie 
derhalve op zo snel mogelijk alle noodzakelijke voorstellen in te dienen, op basis van de 
normale wetgevingsprocedure; 

23. wijst er nogmaals op dat onderzoek en innovatie van essentieel belang zijn voor de 
ontwikkeling van ecologisch duurzame, innovatieve energietechnologieën en om de reeds 
beschikbare eigen hernieuwbare-energietechnologieën betaalbaarder en concurrerender te 
maken; dringt derhalve aan op meer EU-steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie;

24. benadrukt dat zekerheid over de regelgeving op basis van een duidelijke politieke richting 
van essentieel belang is om de EU-burgers en -ondernemingen continue, duurzame en 
betaalbare energie te leveren; wijst er in dit verband nogmaals op dat het Parlement heeft 
aangedrongen op een bindende EU-doelstelling om tegen 2030 de eigen 
broeikasgasemissies met ten minste 40 % terug te dringen ten opzichte van de niveaus in 
1990, een bindende EU-doelstelling voor energie-efficiëntie van 40 % tegen 2030 en een 
bindende EU-doelstelling om tegen 2030 ten minste 30 % van het totale 
eindenergieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te halen;

25. verzoekt de Commissie de ontwikkeling en uitrol van koolstofarme technologieën te 
intensiveren en de rol van hernieuwbare energiebronnen te vergroten, teneinde de 
diversificatie van de energievoorziening verder te waarborgen en te besparen op 
brandstofimport;
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26. verzoekt de Commissie een ondersteuningskader te ontwikkelen om hernieuwbare vormen 
van energie te propageren dat de internationale concurrentiepositie zal vrijwaren, en 
voorstellen te doen om in de EU tegen 2030 ten minste 30 % hernieuwbare energie te 
gebruiken, door ervoor te zorgen dat het stijgingspercentage van hernieuwde energie-
installaties op het huidige niveau blijft en te erkennen dat het vermogen om deze bronnen 
te genereren en exploiteren van lidstaat tot lidstaat verschilt;  

27. is ingenomen met het feit dat de Commissie hernieuwbare energiebronnen als een "no-
regrets"-optie beschouwt, evenals energie-efficiëntie en energie-infrastructuur, zoals 
bevestigd in het Energiestappenplan 2050 en bekrachtigd door het Parlement, en 
benadrukt het belang van de ontwikkeling van slimmere energienetten en nieuwe flexibele 
oplossingen voor energieproductie en -opslag, op zowel gedecentraliseerd als kleinschalig 
niveau; erkent in dit verband dat het gebruik van aardgas ten behoeve van 
stroomopwekking, verwarming en vervoer kan bijdragen aan een effectieve overgang naar 
een volledig koolstofvrije energiemix in de EU; 

28. wijst erop dat de EU momenteel een wereldleider is op het gebied van hernieuwbare 
energietechnologie en dat er in deze sector reeds circa een half miljoen banen zijn 
gecreëerd; overwegende dat een groter aandeel aan hernieuwbare energiebronnen zal 
leiden tot groei en grotere energiezekerheid op langere termijn;

29. is ingenomen met de belofte van de Commissie om te investeren in energieonderzoek en -
innovatie in het kader van het Horizon 2020-programma; 

30. wijst erop dat waterkracht een belangrijke eigen en hernieuwbare energiebron is, die een 
essentiële rol zal blijven spelen bij de opwekking en opslag van elektriciteit in Europa;

31. wijst erop dat duurzame landbouw en bosbouw belangrijke instrumenten zijn die 
bijdragen aan de productie van energie uit biomassa en de verwezenlijking van energie-
efficiëntie;

32. verzoekt de Commissie de waarde te erkennen van technologieën voor de afvang en 
opslag van koolstof (CCS), die een belangrijke rol kunnen spelen als een van de 
oplossingen om de koolstofemissies in Europa te verminderen;

33. verzoekt de Commissie de omschakeling naar hernieuwbare technologieën te stimuleren 
en financieren, en de financiering van CCS-technologieën via innovatiefondsen als 
NER300 en NER400 te behouden;

34. merkt op dat het van essentieel belang is dat investeringen in energietransmissie gelijke 
tred houden met investeringen in hernieuwbare en andere energiebronnen; benadrukt dat 
voor een succesvolle overgang naar een duurzame, koolstofarme economie extra 
interconnecties noodzakelijk zijn, waardoor grensoverschrijdende handel zal worden 
bevorderd en de balanceringscapaciteit van de EU zal worden vergroot, wat tevens leidt 
tot een kosteneffectievere integratie van hernieuwbare energiebronnen;

35. benadrukt dat de uitbreiding en opwaardering van interconnecties in de zuidelijke 
Europese landen een bijdrage kan leveren aan de verdere invoering van hernieuwbare 
energiebronnen en aan de energiezekerheid in de regio, en tevens als katalysator kan 
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dienen voor de integratie van de energiemarkten van die regio in de rest van de EU, alsook 
de continuïteit van de energievoorziening kan verbeteren;

36. is van mening dat het voortbestaan van energie-eilanden in bepaalde geografische regio's 
duidelijk in strijd is met de EU-doelstelling inzake energiezekerheid; benadrukt in dit 
verband dat er bindende, tijdgebonden minimumdoelstellingen voor grensoverschrijdende 
interconnectiecapaciteit moeten worden vastgesteld; dringt er bij de Commissie op aan 
passende controlemaatregelen vast te stellen om de tijdige verwezenlijking van deze 
doelstellingen te waarborgen;

37. benadrukt dat bij de inachtneming van energiezekerheid een hoog niveau van 
milieubescherming moet worden gewaarborgd; herinnert in dit verband aan de risico's op 
het gebied van milieu, klimaat en gezondheid en de gevolgen van de winning van niet-
conventionele fossiele brandstoffen; 

38. verzoekt de Commissie en de lidstaten hun subsidiemechanismen te herzien teneinde de 
integratie van de energiemarkt te bevorderen en alle milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen, met name die voor fossiele brandstoffen, en volledig gebruik te maken van de 
middelen om duurzame hernieuwbare energiebronnen te financieren die qua prijs nog niet 
kunnen concurreren met de conventionele energiebronnen, onder meer op basis van 
bindende hernieuwbare-energiedoelstellingen die op EU-niveau zijn vastgesteld; 

39. herhaalt dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen in de vervoersector, in termen 
van zowel het verhogen van de efficiëntie als het koolstofvrij maken van de sector, 
teneinde de importafhankelijkheid van de sector en het totale klimaateffect te 
verminderen; verzoekt om doeltreffende maatregelen als onderdeel van een omvattende, 
duurzame aanpak ter bevordering van emissievermindering, energie-efficiëntie, de 
ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en de elektrificatie van de vervoersector; 

40. is van mening dat het gebruik van vloeibaar aardgas als een schonere overgangsbrandstof 
voor vrachtwagens en in de zeevervoersector moet worden aangemoedigd; 

41. is van mening dat in de woningbouwsector prioriteit moet worden verleend aan een 
grondige renovatie van de energie-efficiëntie en de bevordering van nul-
emissiegebouwen.
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aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake de Europese strategie voor energiezekerheid
(2014/2153(INI))

Rapporteur voor advies: Filiz Hyusmenova

SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de EU zich niet kan veroorloven dat de fragmentatie van de interne 
energiemarkt blijft voortduren; verzoekt derhalve om de volledige tenuitvoerlegging van 
het bestaande regelgevingskader (het derde energiepakket), voldoende energie-
interconnecties tussen de lidstaten en modernisering van de energienetten; is daarnaast van 
mening dat de belangrijkste doelstelling van de EU-strategie voor energiezekerheid moet 
zijn ervoor te zorgen dat geen enkele lidstaat, noch de EU als geheel, onnodig kwetsbaar 
is voor een verstoring van één enkele energieleverancier; benadrukt dat een beleid voor 
energiezekerheid uit meerdere onderdelen bestaat, aangezien een verbeterde paraatheid 
voor verstoringen van de energievoorziening, samenwerking en coördinatie met derde 
landen evenals nieuwe infrastructuur even belangrijk zijn als, en moeten worden 
uitgewerkt in overeenstemming met, de ambitie om hernieuwbare energie te ontwikkelen, 
maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie ten uitvoer te leggen en de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen;

2. onderstreept het positieve effect dat marktintegratie heeft gehad op de groothandelsprijzen 
en uiteindelijk op de detailhandelsprijzen in de elektriciteitssector, waardoor er voor 
burgers betaalbaardere energie beschikbaar is, en brengt in herinnering dat de potentiële 
economische nettowinst die de voltooiing van de interne energiemarkt kan opleveren, 
tussen de 16 en 40 miljard euro per jaar bedraagt;

3. is van mening dat het energiebeleid van de EU gericht moet zijn op het aanpakken van de 
niet-concurrerende energieprijzen die de economische crisis hebben verergerd, het 
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Europese industriële concurrentievermogen hebben verzwakt en gevolgen hebben voor de 
totale energiezekerheid van onze burgers;

4. benadrukt dat het belangrijk is dat de lidstaten voldoende hulpmiddelen toewijzen aan het 
markttoezicht op de energie-efficiëntie van producten, teneinde een gelijk speelveld voor 
de industrie te waarborgen, en dat zij consumenten voorzien van nuttige informatie en de 
juiste hulpmiddelen om weloverwogen keuzes te kunnen maken, om over hun 
energieverbruiksgegevens te kunnen beschikken en om hun energieverbruik te kunnen 
verlagen;

5. merkt op dat uit de laatste editie van het scorebord consumentenmarkten blijkt dat de 
elektriciteitsmarkt tot de vier slechtst functionerende markten behoort; benadrukt het 
belang van maatregelen ter verbetering van de voorlichting aan consumenten over de 
prijsstructuur van energie en over maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie, zodat 
zij actief kunnen worden betrokken bij het beheer van hun energieverbruik, met inbegrip 
van de mogelijkheid om gemakkelijk van leverancier te veranderen;

6. wijst opnieuw op haar eerdere standpunten ten aanzien van het vaststellen van ambitieuze 
doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie en ten aanzien van het belang van het 
versnellen van de tenuitvoerlegging van maatregelen die gericht zijn op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen; benadrukt dat maatregelen voor een efficiënter 
energieverbruik op Europees niveau van het grootste belang zijn om de 
energieonafhankelijkheid van de EU te kunnen garanderen en daarnaast duurzame groei te 
waarborgen, opleidingen te ontwikkelen, banen te scheppen en de economische 
gezondheid van ondernemingen -met name kmo's- te vergroten, en is in dit verband 
ingenomen met het voorstel voor de oprichting van een Europees Fonds voor strategische 
investeringen; verlangt in dit verband investeringen op het gebied van energie-efficiëntie, 
met name met betrekking tot gebouwen;

7. benadrukt dat belangrijke sectoren kunnen profiteren van op EU- en nationaal niveau 
genomen maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie efficiënt energieverbruik te bevorderen en de door de richtlijnen betreffende 
overheidsopdrachten geboden mogelijkheden ten volle te benutten, teneinde beoordeling 
op grond van innovatie- en milieucriteria te bevorderen opdat energie-efficiënte gebouwen 
en producten de norm worden; benadrukt dat het belangrijk is consumenten nauwkeurige 
en eenvoudige informatie te verstrekken over de energie-efficiëntie van die producten;  is 
van mening dat het beleid inzake energie-efficiëntie verder kan worden bevorderd door 
het verbeteren en verder ontwikkelen van de wetgeving inzake energie-etikettering en 
ecodesign; 

8. wijst op de toegevoegde waarde van de integratie van ICT in energiesystemen om de 
energie-efficiëntie te maximaliseren, de vraag te matigen, de prijzen voor consumenten te 
verlagen en de consumenten in staat te stellen hun energieverbruik beter te beheersen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten langetermijncampagnes op touw te zetten om het 
maatschappelijke bewustzijn met betrekking tot de diverse manieren om energieverbruik 
te verminderen, te vergroten; benadrukt het belang van ambitieus beleid inzake energie-
efficiëntie voor de woonsector, teneinde de snelheid waarmee gebouwen worden 
gerenoveerd en stadsverwarming wordt verbeterd, te verhogen;
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9. wijst er nogmaals op dat de paraatheid en capaciteit van de EU om een potentiële gascrisis 
doelmatig aan te pakken, moeten worden versterkt; benadrukt het belang van het op 15 
januari 2015 door de Commissie geopende overleg gericht op het vaststellen van gebieden 
van de huidige EU-regelgeving waarop verbeteringen moeten worden aangebracht om de 
veiligstelling van de gasvoorziening te kunnen garanderen; merkt op dat er behoefte is aan 
betere en nauwere samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten op het gebied van 
energiezekerheid;

10. benadrukt dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie positieve gevolgen zou hebben 
voor het milieu en de economie, en tevens een bijdrage zou leveren aan de 
energieonafhankelijkheid van de EU; benadrukt dat het potentieel van hernieuwbare 
energie, bijvoorbeeld in de verwarmings- en koelsector, volledig moet worden benut en 
dat er slimme energienetten en nieuwe oplossingen voor de opslag van energie moeten 
worden ontwikkeld; wijst erop dat het van fundamenteel belang is om innovatieve 
projecten voor hernieuwbare, schone energie te ondersteunen, aangezien technologie een 
essentiële rol speelt in het afbouwen van de vraag naar energie; vraagt om de financiering 
voor "veilige, schone en efficiënte energie" in de zin van bijlage II bij Verordening (EU) 
nr. 1291/2013 te beschermen, aangezien die de EU in staat zal stellen om uit te groeien tot 
wereldleider op het gebied van hernieuwbare en schone energie; roept de lidstaten en de 
Commissie ertoe op regelgevingsstabiliteit voor hernieuwbare energie te waarborgen en 
de bescherming van investeringen die werden gedaan in overeenstemming met de 
energiedoelstellingen van de EU te garanderen, door te zorgen voor een gelijk Europees 
speelveld;

11. dringt erop aan meer aandacht te besteden aan de opkomende markt voor energiediensten 
(met inbegrip van energieprestatiecontracten en overeenkomsten voor energiediensten); 
benadrukt het belang van het ontwikkelen van normen voor alle onderdelen van het 
investeringsproces ten behoeve van energie-efficiëntie; verlangt investeringen in energie-
efficiëntie, met name in gebouwen; benadrukt dat belangrijke sectoren, zoals toerisme, 
kunnen profiteren van op EU- en nationaal niveau genomen maatregelen op het gebied 
van energie-efficiëntie; benadrukt dat gecoördineerde en ambitieuze maatregelen en beleid 
inzake energie-efficiëntie voor de woonsector een stabiele, strategische 
langetermijnoplossing bieden voor energiearmoede;

12. herinnert de lidstaten aan de onlangs opgestelde Europese strategie voor energiezekerheid 
en verzoekt hen in dit verband de regelgevende en publieke financiële steun te 
intensiveren om de renovatie van gebouwen en de verbetering en/of ontwikkeling van 
stadsverwarmingssystemen te versnellen;

13. vraagt de Commissie, de lidstaten en de regio's om middelen vrij te maken voor de 
ontwikkeling van technologieën voor koolstofafvang en -opslag;

14. dringt er bij de Commissie en het Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) op aan meer nadruk te leggen op de bestrijding van het 
probleem van de beperking van transmissies aan de nationale grenzen; merkt op dat 
jaarlijks een bedrag van 15 miljard EUR (10 % van de groothandelsprijs voor gas) kan 
worden bespaard indien de bestaande onvolkomenheden op de markt die niet-
concurrerende prijsverschillen tussen de EU-lidstaten met zich meebrengen, worden 
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aangepakt; is van mening dat een sterkere rol voor het ACER noodzakelijk is voor een 
goed functionerende interne energiemarkt, aangezien die baat heeft bij de significante 
ontwikkeling van zowel infrastructuur als interconnectoren die grensoverschrijdende 
handel mogelijk maken, en de strikte handhaving van de bestaande regels voor 
capaciteitstoewijzing; meent dat er meer inspanningen moeten worden geleverd met het 
oog op een betere grensoverschrijdende interconnectie en de ontwikkeling van slimme 
energienetten; acht het betreurenswaardig dat sommige lidstaten nog steeds een "energie-
eiland" vormen vanwege een gebrek aan energie-interconnecties met de rest van de EU, 
en dat in bepaalde gebieden van de EU een groeiende hoeveelheid variabele hernieuwbare 
energie niet naar consumenten kan worden vervoerd vanwege de onvoldoende 
ontwikkelde infrastructuur;

15. benadrukt dat gereguleerde energieprijzen schadelijk zijn voor de mededinging en voor 
investeringen en dat de afschaffing ervan een voorwaarde is voor de totstandbrenging van 
een goed functionerende energiemarkt;

16. dringt er bij de Commissie op aan uitvoering te geven aan de maatregelen (als vastgelegd 
in het derde energiepakket) die bedoeld zijn om te waarborgen dat burgers gebruik kunnen 
maken van hun recht om een energieleverancier te kiezen; benadrukt dat de uitoefening 
van dit recht niet alleen zeer belangrijk is voor de consument, maar er tevens voor zorgt 
dat de groothandelsmarkten voor energie verder worden gestimuleerd;

17. is van mening dat een verbeterd en robuuster emissiehandelssysteem ervoor moet zorgen 
dat de investeringen worden verkregen die nodig zijn om de langetermijndoelstellingen 
van de EU op het gebied van energie en klimaat te bewerkstelligen; benadrukt dat de 
maatregelen ter versterking van het emissiehandelssysteem het concurrentievermogen van 
de energie-intensieve industrie dienen te waarborgen, teneinde te voorkomen dat 
ondernemingen hun activiteiten verplaatsen, banen verloren gaan en er een braindrain naar 
landen buiten de Europese Unie plaatsvindt.
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