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SUGGESTIES

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

1. steunt de Commissie als zij er in haar energiebeleid van uitgaat dat een stabiel en 
betrouwbaar reguleringskader waarmee de marktmechanismen worden geëerbiedigd, een 
voorwaarde vormt voor economisch concurrentievermogen;

2. steunt een geïntegreerde benadering in het energiebeleid waarin continue 
energievoorziening, concurrentievermogen en milieuvriendelijkheid, mede in verband met 
klimaatverandering, als gelijkwaardige doelstellingen gelden;

3. benadrukt dat de oprichting van een interne EU-energiemarkt met de optie om deze uit te 
breiden zodat ook niet-lidstaten worden opgenomen, een essentiële bijdrage zou kunnen 
leveren aan een continue energievoorziening;

4. verzoekt de lidstaten met klem om geen oplossingen te zoeken voor vermeende nationale 
belangen met betrekking tot de continuïteit van de energievoorziening die ten koste gaan 
van een functionerende interne markt;

5. benadrukt het bijzondere belang van effectieve reguleringsstructuren en dat nationale 
regulerings- en mededingingsautoriteiten worden uitgerust met de nodige bevoegdheden 
om marktdominantie te voorkomen en een functionerende interne markt op te zetten om 
zo betaalbare energieprijzen te garanderen; benadrukt zijn steun voor het sectorale 
onderzoek van de Commissie en verzoekt de Commissie met klem alle ter beschikking 
staande instrumenten volledig te benutten om op te treden tegen schendingen van de 
mededingingswetgeving;

6. wijst erop dat een groot deel van de energiekosten het gevolg zijn van de huidige 
belastinglast en benadrukt derhalve dat het concurrentievermogen van de Europese 
industrie dient te worden ondersteund door de uitvoering van 
energiebeleidsdoelstellingen, zoals verbeterde energie-efficiency of bevordering van 
hernieuwbare energie, en dat er bijgevolg positieve stimuleringsmechanismen, d.w.z. 
"Groene belasting", dienen te worden gekozen;

7. is van oordeel dat de doelstelling dat de EU minder afhankelijk wordt van de invoer van 
olie van cruciaal belang is om zo de invloed van hogere internationale energieprijzen op 
de economie van de EU en haar burgers te verkleinen;

8. verlangt de invoering van regels voor eerlijke mededinging in de energiesector als een 
manier om het concurrentievermogen te verbeteren;

9. acht het wenselijk dat voorlopig niet wordt nagedacht over uitbreiding van het 
reguleringskader en dat in plaats daarvan in de lidstaten meer werk wordt gemaakt van de 
uitvoering van de bestaande EU-voorschriften; is van mening dat verdere regelgevende 
maatregelen pas in overweging dienen te worden genomen wanneer de mechanismen 
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waarin de bestaande internemarktwetgeving voorziet, in de praktijk niet blijken te 
voldoen;

10. wijst erop dat het opzetten van nieuwe institutionele structuren op het niveau van de 
Europese Unie niet zinvol wordt geacht als daardoor dubbele bevoegdheden en nieuwe 
bureaucratie worden gecreëerd of als de taken die dergelijke structuren zouden moeten 
vervullen door instellingen in de lidstaten of door reeds bestaande netwerken kunnen 
worden uitgevoerd; moedigt de Commissie derhalve aan een actieve rol te spelen bij de 
optimalisering van het potentieel van dergelijke structuren;

11. wijst erop dat meer technologiegeoriënteerde en niet-discriminerende steun aan onderzoek 
en ontwikkeling op het gebied van de benutting van concurrentiekrachtige 
milieuvriendelijke energiebronnen wordt beschouwd als een wezenlijke bijdrage tot het 
garanderen van een continue energievoorziening en betaalbare energieprijzen;

12. is van mening dat er dringend behoefte is aan een verbetering van de 
investeringsvoorwaarden inzake de capaciteit van krachtcentrales en 
energievoorzieningsinfrastructuur door middel van vereenvoudigde en gestroomlijnde 
goedkeuringsprocedures en gestroomlijnde wettelijke procedures; benadrukt in dit 
verband dat gedecentraliseerde energie-infrastructuur en -opwekking kan bijdragen tot 
meer continuïteit in de energievoorziening en bij het uitzetten van de beleidslijnen voor de 
energiesector bevorderd dient te worden;

13. waarschuwt tegen een door de nationale overheid opgelegde beperking van de 
energievoorziening die wordt veroorzaakt door discriminatie van bepaalde 
energiebronnen; vestigt de aandacht op de negatieve invloed van een dergelijke koers op 
de continuïteit van de energievoorziening, energieprijzen en het concurrentievermogen;

14. bepleit dat de aanbestedende instanties energiebeleidsdoelstellingen opnemen bij het 
formuleren van criteria voor de gunning van overheidsopdrachten, indien dat haalbaar is 
voor de gunnende instantie, redelijk voor de inschrijvers en geen oneerlijke tussenkomst 
in de aanbestedingsprocedure betekent;

15. wijst erop dat het tekort in de gasvoorziening waarmee diverse lidstaten afgelopen winter 
te kampen hadden reeds geleid heeft tot verplaatsingen  van energie-intensieve bedrijven; 
acht het in dit verband noodzakelijk te onderzoeken hoe solidariteit tussen lidstaten kan 
worden bevorderd, en te overwegen dit onderwerp als een prioriteit te beschouwen 
teneinde een goede werking van bestaande en toekomstige verbindingen te waarborgen; 
merkt op dat het voor een volledig functionerende markt en voor wederzijdse 
bijstandverlening in geval van onderbreking van de voorziening noodzakelijk is 
bijzondere aandacht te besteden aan de in de diverse lidstaten gevolgde ontwerpcriteria, 
hetgeen gevolgen kan hebben voor de kosten.
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