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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 verheugd over het Groenboek over een Europese strategie voor duurzame, 
concurrerende en continu geleverde energie voor Europa;

2. benadrukt dat de Europese Unie zich inzet voor de doelstelling om de klimaatverandering 
aan te pakken en zo de mondiale temperatuurstijging te beperken tot +2°C ten opzichte 
van het peil van voor de industrialisering;

3. herinnert eraan dat een rechtsgrondslag noodzakelijk is om een gemeenschappelijk 
Europees beleid op het gebied van energie te voeren, waarmee een veilige, betaalbare en 
gedecentraliseerde efficiënte energie-economie wordt verzekerd en tegelijkertijd het 
milieu wordt beschermd; benadrukt dat vervoer een belangrijk onderdeel vormt bij een 
dergelijk energiebeleid en derhalve de onverdeelde aandacht verdient; 

4. dringt er bij de Commissie op aan, gezien de huidige situatie van 25 afzonderlijke 
toezichthouders voor de energiemarkt in de lidstaten, een overzicht op te stellen van de rol 
van toezichthouders binnen iedere lidstaat samen met een volledige beoordeling van de 
potentiële noodzaak voor een Europese toezichthouder voor de energiemarkt;

5. benadrukt dat het huidige gebruik van fossiele brandstoffen voor het produceren van 
energie het klimaat negatief beïnvloedt en vooral leidt tot tekorten en uitputting van deze 
hulpbronnen, waardoor de lidstaten voor energie afhankelijk worden van export van 
buiten de EU; vraagt daarom dat de voorgestelde actieprogramma’s voor energie-
efficiëntie en voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie voldoende
ambitieus zijn om uiterlijk in 2020 een vermindering van 20% van de huidige 
energieconsumptie te bewerkstelligen, vergezeld gaan van een mechanisme voor toezicht 
en controle en met elkaar in overeenstemming zijn;

6. benadrukt dat continu geleverde energie en het behoud van het klimaat hand in hand 
moeten gaan, en dat bij alle inspanningen om de energievoorziening te diversifiëren 
voorrang moet worden gegeven aan energie-efficiëntie en alternatieven met een lage 
koolstofemissie, waarbij duurzame energiebronnen prioriteit krijgen;

7. benadrukt dat energie en het behoud van het klimaat voor de EU in hoge mate afhankelijk 
zijn van ontwikkelingen in landen als de VS, China en India, en spoort de Commissie en 
de Raad aan hun inspanningen te verhogen om deze landen te betrekken bij het 
verminderen van de klimaatverandering; meent dat de financiële ondersteuning van 
ontwikkelingslanden als China en India bij investeringen in efficiëntere technologieën met 
een lagere koolstofemissie een belangrijk initiatief zou zijn;

8. wijst erop dat geothermische energie en golfenergie ook in Europa een groot potentieel 
voor energielevering betekenen, en dat deze energievormen intensief moeten worden 
nagestreefd;
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9. herinnert eraan dat zowel de industrie als de burgers bewust moeten worden gemaakt van 
het rationeel gebruik van energie en het voorkomen van energieverspilling en vraagt dat er 
uitgebreide informatie- en voorlichtingsstrategieën worden opgesteld; vraagt eveneens het 
gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren;

10. dringt erop aan dat de Europese energiestrategie ambitieuze doelen moet inhouden
teneinde het aandeel energiebronnen met een lage CO2-emissie in de energiemix 
geleidelijk te vergroten; steunt het idee om een algemene strategische doelstelling overeen 
te komen zoals het streven naar een minimumaandeel van veilige en koolstofarme 
energiebronnen in de totale energiemix van de EU ;

11. wijst erop dat de afhankelijkheid van de EU op ingevoerde energie al een aanzienlijk 
effect heeft gehad en de onafhankelijkheid van de EU bij de besluitvorming op andere 
beleidsgebieden zal blijven verzwakken, tenzij er doeltreffende maatregelen worden 
genomen om de ontwikkeling en het gebruik van eigen energiebronnen te ondersteunen;

12. verwelkomt, binnen de context van het Groenboek, het initiatief van de Commissie om 
een onderzoek te doen "naar het onderlinge verband tussen het beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en conflicten in de externe betrekkingen van de Commissie", en benadrukt 
met name het verband tussen de continuïteit van de energievoorziening en het behoud van 
het klimaat;

13. herinnert eraan dat 40% van de energie van de EU wordt verbruikt in gebouwen; steunt 
het idee om de huidige gebouwenrichtlijn uit te breiden tot alle gebouwen, en vraagt de 
Commissie in deze context de mogelijkheid te onderzoeken om een paneuropees systeem 
van witcertificaten voor energie-efficiëntie op te zetten;

14. vraagt dat in de strategie voldoende aandacht wordt besteed aan de vervoersector;

15. vraagt om bindende doelen voor de CO2- emissies uit auto's, dat wil zeggen 120 gram CO2
per voertuig/kilometer tegen 2012; vindt dat deze doelen elke twee jaar daarna verder 
verlaagd moeten worden met ten minste 10 g/km totdat er in 2020 voor alle 
wegvoertuigen een plafond is bereikt van 80 g/km;

16. roept de Commissie op om in het kader van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor 
het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten, 
(PB L 191, van 22.7.2005, blz. 29) uiterlijk in het voorjaar van 2007 de 
uitvoeringsmaatregelen voor producten met een hoog energiebesparingspotentieel voor te 
leggen;

17. vindt het verontrustend dat de doelen die de Europese Unie heeft vastgelegd voor een 
toename van het gebruik van duurzame energiebronnen voor 2010 waarschijnlijk niet 
zullen worden gehaald door alle lidstaten; vraagt de Commissie dat zij de nodige 
maatregelen neemt om te waarborgen dat de doelstellingen worden verwezenlijkt;

18. beklemtoont dat extra inspanningen op het gebied van onderzoek en technologische 
demonstratie nodig zijn, met name in de nieuwe lidstaten, om een nog efficiënter gebruik 
van duurzame energiebronnen te stimuleren en te ontwikkelen; benadrukt het belang van 
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de introductie van belastingmaatregelen voor het gebruik van biobrandstoffen in de 
vervoersector, die ook een bijdrage kunnen leveren als een alternatieve bron van 
inkomsten in sommige plattelandsgebieden binnen de Europese Unie;

19. merkt op dat in dit verband toenemende onderlinge aanpassing en harmonisatie van steun 
voor elektriciteit uit duurzame energiebronnen noodzakelijk is, zodat deze bovenal 
worden gebruikt op locaties met de beste natuurlijke omstandigheden; is van mening dat, 
overeenkomstig de huidige kennis, een Europese 'feed-in law' de beste mogelijkheid zou 
zijn, maar dat ook andere systemen in overweging kunnen worden genomen;

20. wenst dat de routekaart voor duurzame energiebronnen waarover sprake is in het 
Groenboek een ambitieus opzet heeft, nadruk legt op onderzoek en voorziet in een 
mechanisme voor de jaarlijkse evaluatie van de bereikte doelen;

21. vraagt om aandacht voor de mogelijkheid om de toegang tot het hoofdnet voor energie uit 
duurzame energiebronnen te waarborgen en voorrang te geven; roept op tot
gecoördineerde inspanningen om een gunstiger kader voor microgeneratie te creëren en 
vraagt dat aandacht wordt besteed aan de mogelijke voordelen van gedecentraliseerde 
generatie in het algemeen;

22. vestigt de aandacht op de hoge vraag naar primaire energie en het hoge potentieel voor 
besparingen op het gebied van verwarming van gebouwen, en ondersteunt derhalve de 
aankondiging van Commissaris Piebalg dat hij vóór het einde van 2006 een richtlijn 
betreffende milieuvriendelijke verwarmingssystemen zal voorleggen;

23. herinnert eraan dat duurzame energiebronnen vandaag de dag in sommige gevallen al 
concurrerend zijn en slechts opstartfinanciering vereisen of de verwijdering van 
belemmeringen voor de introductie ervan op de markt en dat, indien er nog steeds sprake 
is van hogere kosten, er meer gewicht moet worden gehecht aan de risico's die aan andere 
energiebronnen verbonden zijn, zoals de productie van CO2 en de invoer van grondstoffen 
uit politiek onstabiele regio's;

24. herinnert eraan dat een diversificatiestrategie voor de lange termijn voor energiebronnen 
voordeel zal ondervinden van de implementatie van gelijke concurrentievoorwaarden, dit 
wil zeggen dat gewaarborgd wordt dat vergelijkingen tussen bronnen plaatsvinden met 
volledige internalisering van hun externe kosten (afval, ontmanteling, uitputting van 
hulpbronnen), en dat er rekening wordt gehouden met hun respectieve milieuvoordelen;

25. roept de Commissie op blijk te geven van haar belangstelling voor duurzame 
energiebronnen en energiebesparing en deze maatregelen te integreren in alle acties die 
door de structuurfondsen- en cohesiefondsen worden gefinancierd (mainstreaming), en 
met name de acties van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor alle regio's 
van Europa, daarbij rekening houdend met hun specifieke kenmerken, in de volgende 
programmaperiode 2007-2013;

26. benadrukt dat ambitieuzere doelen moeten worden gesteld voor de wijziging van de 
Richtlijn emissiehandel als onderdeel van de strategie die wordt gepresenteerd onder het 
hoofdstuk Klimaatverandering;
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27. vraagt de Commissie in 2010 een tussentijdse evaluatie op te stellen van de in punt 25 
genoemde acties en op het einde van de programmaperiode een ex post-evaluatie te 
verrichten;

28. is van mening dat de invloed van de activiteiten van de Europese Unie aanzienlijk zou 
worden versterkt door een krachtig extern beleid dat ernaar streeft alle geïndustrialiseerde 
landen over te halen om mee te werken in de strijd tegen klimaatverandering en door 
programma's voor schone energie en efficiënt energiegebruik een grotere rol te geven in 
het ontwikkelingsbeleid van de Unie.
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TOELICHTING

Nooit eerder sedert de energiecrisis van de jaren '70 stonden energiekwesties zo hoog op de 
politieke en sociale agenda. De veranderingen in de energiesector zijn aanzienlijk en radicaal 
en zullen op langere termijn de economische ontwikkeling van alle landen bepalen. Zonder 
energieplanning op lange termijn riskeert de Unie de gevolgen te dragen van de pijnlijke 
geboorte van een nieuw energietijdperk.

Op sociaal niveau is de publieke dialoog vooral toegespitst op de hoge olieprijzen (die naar 
schatting niet zullen terugvallen naar de lage niveaus van de voorgaande jaren). Op puur 
energieniveau wordt het debat tussen de experts op diverse gebieden gevoerd. De 
belangrijkste meningsverschillen betreffen de vraag of de productie van ruwe olie al zijn 
maximum heeft bereikt dan wel of de oliepiek zich in het komende decennium zal voordoen. 
Dit debat heeft evenwel een relatief beperkt belang voor een langetermijnplanning. Daarom 
vindt uw rapporteur voor advies het essentieel op zijn minst een gemeenschappelijk extern 
energiebeleid tot stand te brengen. Europa moet de energieverspilling in alle richtingen 
bestrijden. In het begin van de jaren '80, onmiddellijk naar de tweede olieschok, begon 
Europa gigantische inspanningen te leveren om energie te besparen, hetgeen resulteerde in 
een vermindering van ongeveer 10% in het olieverbruik in de OESO-landen in 3 jaar, terwijl 
tegelijk de toename van de economische productie kon gehandhaafd worden. Beperking van 
de verspilling en rationeel energiegebruik zijn een dwingende en universele noodzaak, indien 
we de overgang naar het nieuwe energietijdperk zo pijnloos mogelijk willen doen verlopen en 
tegelijk het milieu beschermen. De hoge olie- en gasprijzen maken duidelijk dat er 
inspanningen moeten worden geleverd voor een rationeel energiegebruik. Deze inspanning zal
op korte termijn zorgen voor 1.000.000 nieuwe banen in de EU (energie-inspecteurs, 
elektriciens, isolatiewerkzaamheden aan gebouwen, renovatie van huizen, enz.)

Tegelijk zou de EU tot 20% van haar huidig energieverbruik kunnen sparen in gebouwen, 
vervoer en industrie. De helft van deze bezuinigingen vloeien voor uit de toepassing van het 
bestaande Europees wetgevingskader door de lidstaten. De andere helft vloeit voort uit 
innovatieve oplossingen. Daarom vragen we de Commissie om een nultolerantie aan de dag te 
leggen indien de lidstaten de regelgeving inzake energie-efficiëntie in gebouwen niet 
toepassen.

Deze doelstelling van een energiebesparing van 20% moet volgens de rapporteur voor advies 
bindend zijn voor de lidstaten. Tegelijk blijft het absoluut noodzakelijk dat de bestaande 
richtlijnen inzake gebouwen, warmtekrachtkoppeling, milieugerichte productontwikkeling, 
energie-efficiëntie en etikettering van het energieverbruik van elektrische toestellen in alle 
lidstaten ten uitvoer worden gelegd. De Commissie wordt voorts verzocht zich bezig te 
houden met de etikettering van aircotoestellen in gebouwen.

Rekening houdend met het feit dat openbare gebouwen ook een aandeel hebben in de 
verspilling van energie, moet deze zaak worden opgevolgd met permanente jaarlijkse energie-
inspecties en de resultaten van deze inspecties moeten openbaar worden gemaakt zodat 
publieke controle gemakkelijker is. Er moet een onafhankelijke instelling worden opgericht 
die de taak zal hebben toe te zien op het energiespaarplan en het nakomen van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de communautaire doelstelling van een vermindering met 
20% te controleren en te verifiëren. Bovendien vindt de rapporteur voor advies het 
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noodzakelijk dat jaarlijks een beoordeling van de hoger genoemde punten wordt gepubliceerd 
en dat er een verplichting wordt ingesteld om de Commissie en het Europees Parlement op de 
hoogte te stellen.

In de vervoersector verwelkomt de rapporteur voor advies de inspanningen om brandstof te 
sparen met behulp van hybride motoren en stop&start-motoren; zij meent dat deze 
inspanningen ook moeten worden uitgebreid naar andere onderdelen van de auto zoals de 
airco. Zij dringt er dan ook bij de auto-industrie op aan op dit gebied actie te ondernemen na 
raadpleging van de Commissie in het kader van "vrijwillige overeenkomsten".

De EU beschikt in elk geval ook over nuttige instrumenten voor de uitvoering van dit beleid 
op Europees niveau, namelijk de structuurfondsen. De rapporteur voor advies vindt dat voor 
elke financiering van het regionaal fonds inzake de constructie van gebouwen of eender welke 
onderneming in de bouwsector rekening moet worden gehouden met het energiegedrag van de 
gebouwen alsook met de mogelijkheid om interne energiebronnen (geothermie, bioklimaat, 
enz.) te gebruiken.

De Commissie wordt dan ook verzocht de algemene vraag voor rationeel energiegebruik 
evenals de bevordering van duurzame energiebronnen in haar beleid te integreren via de 
structuurfondsen en dit voor alle Europese regio's.

Op deze manier worden de Lissabondoelstellingen gesteund, wordt de interne markt van 
energieverbruik versterkt en wordt tegelijk de internationale concurrentiepositie van de EU 
bevorderd via een sector waarin de EU een leidende rol vervult.
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