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BEKNOPTE MOTIVERING

 INLEIDING

Het voorstel van de Europese Commissie betreft twee beleidsterreinen, de economie en de 
energiezekerheid. Het argument voor onmiddellijke actie is een reactie op het verzoek van de 
Europese Raad aan de Commissie om een lijst met concrete projecten1 voor te leggen, om de 
Europese economie te stimuleren waarbij zowel rekening gehouden moet worden met een 
adequate geografische balans als de capaciteit voor een snelle tenuitvoerlegging.

Naast de financiële crisis en de mondiale recessie heeft Europa te kampen met de gevolgen van 
enorme oncontroleerbare fluctuaties in de prijzen van ruwe olie en omvangrijke en 
herhaaldelijke onderbrekingen van de gasleveranties uit Rusland. Europa heeft ook geconstateerd 
dat ondanks de economische neergang de investeringen in de ontwikkeling en exploitatie van 
hernieuwbare energiebronnen moeten worden voorgezet in een tempo dat gelijke tred houdt met 
haar ambities.

Het Commissievoorstel voor investeringen is dan ook gebouwd op drie pijlers, te weten:

 De interconnectie van gas- en elektriciteitsnetwerken,

 Koolstofafvang en -opslag

 Offshore-windenergieprojecten

In dit voorstel worden daarom procedures en methodes uiteengezet voor financiële bijstand om 
investeringen te stimuleren in de aanleg van een geïntegreerd Europees energienetwerk waarmee 
gezorgd wordt voor een verbeterde zekerheid van de energievoorziening en ook het EU-beleid 
ter vermindering van broeikasgasemissies wordt bevorderd. 
De aanleg van een pan-Europees gekoppeld energienetwerk is niet nieuw. De Europese Unie 
financiert reeds infrastructurele projecten voor de doorvoer van elektriciteit en gas. Jaarlijks 
wordt er ca. 25 miljoen uitgegeven, hoofdzakelijk aan haalbaarheidstudies. De meeste projecten 
overschrijden nationale grenzen of hebben gevolgen voor verschillende EU-lidstaten. Dit 
voorstel moet gezien worden als een aanvulling op dat plan, en sluit goed aan op het huidige EU-
energiebeleid.

 ZEKERHEID EN DIVERSITEIT VAN DE VOORZIENING EN CONTROLE VAN CO2-UITSTOOT

De controle van de CO2-uitstoot en de ontwikkeling van alternatieve hernieuwbare 
energiebronnen staan centraal in al het Europese beleid. Zonder realistische, snelle en effectieve 
maatregelen op alle bestuursniveaus zal de Unie haar verklaarde doelstellingen om de CO2-
uitstoot tegen 2020 te verminderen of om te zorgen voor een dominante concurrentiepositie van 
haar energiesector op de mondiale energiemarkt wanneer de economie weer aantrekt, niet 
kunnen realiseren. Een vluchtige blik op de distributie van energiebronnen in de Unie leert dat 
duidelijk is dat in de nabije toekomst, steenkool en steenkoolderivaten belangrijke 
energiebronnen blijven voor de productie van energie en staal. Op dit moment zijn 
                                               
1 Europese Raad van 11.12.2008.
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kolengestookte energiecentrales verantwoordelijk voor 20% van de CO2-uistoot in de EU en de 
Europese energie-industrie lijkt vastbesloten in de volgende vijf jaar 40 nieuwe kolengestookte 
energiecentrales te bouwen1. Gezien deze waarschijnlijkheid is CO2-opslagtechnologie niet 
alleen een mogelijkheid, maar een realistische en absolute noodzaak. 

Uiteraard moet de ontwikkeling van technologieën waarmee op duurzame basis elektriciteit 
wordt opgewekt zoals wind- en zonne-energie niet alleen worden voortgezet maar ook worden 
versneld, en die projecten waarvan is aangetoond dat ze de grootste kans hebben om op korte of 
middellange termijn succesvol te worden geïmplementeerd, moeten door iedereen worden 
aangemoedigd. Toch zou de wens de vader van de gedachte zijn als geloofd wordt dat met deze 
technologieën binnen de gestelde termijn in alle energiebehoeften van de Unie kan worden 
voorzien. De Unie moet het gehele spectrum van energieproducerende technologieën benutten. 
Dit Commissievoorstel is een onmiddellijke reactie op de noodzaak om het energiebeleid aan te 
passen en te coördineren ten einde de huidige onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden.

De mondiale en lokale economische en financiële omstandigheden zijn verre van bevorderlijk 
voor verhoogde investeringen in energieonderzoek en infrastructurele projecten. Om de 
zekerheid van de energievoorziening in de Unie in de toekomst te waarborgen is er een algemeen 
peil van nationale reservevoorraden vereist en moeten de energiebronnen beschikbaar gesteld 
kunnen worden op plaatsen en in regio's die om de een of andere reden problemen ondervinden 
bij de voorziening of de beschikbaarheid van energie. Vanuit dit oogpunt en om de 
energietekorten te vermijden die sommige lidstaten recentelijk herhaaldelijk hebben 
ondervonden, is dan ook urgente actie nodig om investeringen in energie-interconnectie te 
ondersteunen.

Met dit initiatief versnelt de Unie niet alleen de ontwikkeling van projecten die nauw verbonden 
zijn met de zekerheid van energievoorziening maar creëert of handhaaft zij ook banen in een 
hooggespecialiseerde en technisch geavanceerde industrie, die van vitaal belang is voor de 
Europese regio's.

 GEOPOLITIEKE ASPCTEN VAN DE ENERGIEVOORZIENING VAN DE EU

Als een van 's werelds grootste importeurs van olie, gas en steenkool, is de EU een belangrijke 
speler op de internationale energiemarkt2, maar haar afhankelijkheid van geïmporteerde 
energieleveranties zal de komende 20 jaar exponentieel toenemen. Volgens schattingen van de 
Europese Commissie3 zal, als er niets wordt ondernomen, de energieafhankelijkheid van de EU 
van 50% in 2000 toenemen tot 70% in 2030. De belangrijkste gasleveranciers van de Unie zijn 
Rusland 30%, Algerije 25% en Noorwegen 25% waarbij de afhankelijkheid van Russische 
energiebronnen tegen 2030 geschat wordt op 80%. Om historische en geografische redenen zijn 
de lidstaten die vroeger binnen de invloedsfeer van de Sovjet-Unie vielen, het kwetsbaarst voor 
de inconsistenties in de wijze waarop Rusland omgaat met zijn contractuele afspraken4.

Terwijl de onzekere gasleveranties de krantenkoppen in heel Europa domineerden, gaat de 
afhankelijkheid van de Unie van olie-import uit het Midden-Oosten de komende 20 jaar 

                                               
1 Bron: Climate Action.
2 Bron: EurActiv.
3 Groenboek inzake energievoorziening, november 2000.
4 Zie de resultaten in Bulgarije, Roemenië en Hongarije tijdens de winters van 2006 en 2009.
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waarschijnlijk verdubbelen en wordt ook 66% van de EU-behoefte aan steenkool geïmporteerd. 
Zoals de Europese Commissie in haar Groenboek over duurzame, concurrerende en zekere 
energievoorziening voor Europa duidelijk heeft benadrukt, is het bestaan van 27 lidstaten met 
een eigen energiebeleid en afzonderlijke onderhandelingen met externe energieleveranciers, 
schadelijk voor de economie en heeft het argument voor een gemeenschappelijk extern 
energiebeleid in het buitengewone financiële en economische klimaat van tegenwoordig steeds 
meer aan kracht gewonnen.

Uiteraard is het van essentieel belang, met name gezien de enorme overheidsuitgaven in de 
wereldeconomie van de afgelopen maanden, dat de beschikbare middelen nauwkeurig worden 
aangewend, ter ondersteuning van projecten die de potentie hebben om te zorgen voor optimale 
zekerheid, zowel met betrekking tot het aanbod als tot de duurzaamheid en de verlaging van de 
CO2-uitstoot.

 PROJECTKEUZE EN GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

De Europese Commissie zegt1 dat, om een onmiddellijk effect te hebben op de economische 
crisis, de verordening een lijst moet bevatten van de projecten die directe financiële steun kunnen 
ontvangen. De keuze van de projecten die door de Europese Commissie op de lijst zijn geplaatst 
met de bijbehorende gevolgen voor de begroting is per definitie een uiterst technische 
aangelegenheid. Natuurlijk kan het Parlement amendementen voorstellen op de lijst van 
projecten maar de meeste zouden gebaseerd zijn op de herindiening van projecten die om de een 
of andere reden niet in aanmerking kwamen voor selectie hetzij door de Commissie hetzij door 
hun lidstaat. Uw rapporteur is van mening dat een dergelijke handelswijze contraproductief zou 
zijn, omdat zoals hierboven reeds is aangegeven, haast geboden is. Hetzelfde geldt in hoge mate 
voor de bedragen die voor elk project zijn toegewezen. Zonder de gedetailleerde technische 
informatie die nodig is om de juistheid van de voorgestelde bedragen te beoordelen, is het 
aanmatigend ze te willen wijzigen. 

 CONCLUSIE

Met het oog hierop en gezien het dringende karakter van deze aangelegenheden in combinatie
met de duidelijke voordelen voor de Europese economie, de zekerheid van de 
energievoorziening en de vermindering van de CO2-uitstoot die snelle tenuitvoerlegging van 
deze wetgeving zou opleveren, beveelt uw rapporteur ten zeerste aan dit voorstel zonder 
amendementen goed te keuren.

*******

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie voor te stellen het voorstel van de Commissie goed te keuren.

                                               
1 Zie COM(2009)0035, blz. 7.
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