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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie 
voor Europa - Groenboek
(2006/2113(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het groenboek van de Commissie - een Europese strategie voor duurzame, 
concurrerende en continu geleverde energie voor Europa (COM (2006)0105),

– gezien de gezamenlijke nota van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger over de 
externe aspecten van energiebeleid, 

– gezien het standpunt zoals aangenomen in tweede lezing op 8 maart 2005 met het oog op 
de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten1,

– gezien het standpunt zoals aangenomen in eerste lezing op 26 oktober 2005 over het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het 
gebied van trans-Europese netwerken voor vervoer en energie en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2236/952,

– gezien het standpunt zoals aangenomen in tweede lezing op 13 december 2005 met het 
oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van 
Richtlijn 93/76/EEG van de Raad3,

– gezien het standpunt zoals aangenomen in tweede lezing op 4 april 2006 met het oog op 
de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling 
van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende 
intrekking van Beschikkingen 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG4,

– gezien het standpunt van 18 mei 2006 over het voorstel voor een besluit van de Raad 
betreffende de sluiting van het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap door de 
Europese Gemeenschap5,

– gezien het standpunt van 16 november 2005 over het voorstel voor een verordening van 
de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte betreffende de 
voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, 
Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië6,

– gezien zijn resolutie van 16 november 2005 over het gebruik van de financiële middelen 
voor de ontmanteling van kerncentrales7,

  
1 PB C 320E, 15.12.2005, blz. 14.
2 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2005)0403
3 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2005)0496.
4 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2006)0118.
5 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2006)0219.
6 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2005)0429.
7 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2005)0432.
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– gezien het standpunt van 14 december 2004 over het voorstel voor een richtlijn van de 
Raad houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of 
aardolieproducten in opslag te houden (gecodificeerde versie)1,

– gezien het standpunt zoals aangenomen in eerste lezing op 5 juli 2005 over het voorstel 
voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake maatregelen om de 
continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te 
waarborgen2,

– gezien het standpunt van 5 juli 2006 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad
betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en 
verbruikte splijtstof3,

− gezien zijn resolutie van 14 februari 2006 met aanbevelingen aan de Commissie inzake 
verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen4

– gezien zijn resolutie van 29 september 2005 over het aandeel van hernieuwbare energie in 
de EU en voorstellen voor concrete acties5,

– gezien zijn resolutie van 23 maart 2006 over de zekerheidsstelling van de 
energievoorziening in de Europese Unie6,

– gezien zijn resolutie van 1 juni 2006 over het Groenboek inzake energie-efficiëntie “Meer 
doen met minder”7,

– gezien de Conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raden van 23-24 maart 
2006, betreffende de goedkeuring door de Europese Raad van het Groenboek over een 
Energiebeleid voor Europa, en van 15-16 juni 2006 betreffende de Gezamenlijke Nota van 
de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger inzake de externe aspecten van 
energiezekerheid,

– gezien de beraadslagingen van de Openbare Hoorzitting die op 12 september 2006 door de 
Commissie industrie, onderzoek en energie over dit onderwerp werd georganiseerd,

– gelet op het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa waarin energie een 
thema is waarvoor gedeelde bevoegdheid met de lidstaten geldt,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 

de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkeling, de Commissie 
internationale handel, de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer en toerisme 
en de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2006),

1. Is verheugd over het groenboek van de Commissie over een Europese strategie voor
duurzame, concurrerende en continu geleverde energie, maar benadrukt het feit dat we in 
Europa moeten inzien dat we ons in een compleet andere situatie bevinden met 

  
1 PB C226E, 15.9.2005, blz.22.
2 PB C157E, 6.7.2006, blz.61.
3 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2006)0300.
4 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2006)0058
5 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2005)0365.
6 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2006)0110,.
7 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2006)0243.
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betrekking tot energie. Deze vereist dat een Europees energiebeleid wordt ontwikkeld dat 
betaalbare energie veiligstelt van, voor zover mogelijk, van nature aanwezige bronnen en 
dat tegelijkertijd instaat voor milieubescherming en bestrijding van de 
klimaatverandering; is van mening dat energie moet worden geleverd via open en 
eerlijke markten die desondanks aan de behoefte voldoen om concurrerend te blijven in 
een wereldwijde context;

Duurzaamheid
Klimaatverandering
2. Erkent dat de klimaatverandering ernstige problemen veroorzaakt die onmiddellijke EU-

actie vereisen en is van mening dat in 2050 het overgrote aandeel van EU-energie 
afkomstig moet zijn van koolstofvrije energiebronnen en dat het daarom nodig is een 
duidelijk actieplan op te stellen om deze doelstelling te bereiken:

a. EU-leiders dienen het komende jaar een bindende CO2-doelstelling voor 2020 af te 
spreken en een indicatieve CO2-doelstelling voor 2050, naast de regels voor de 
2 °C-doelstelling. De Commissie dient een herziening van het Europese systeem 
voor emissiehandel (ETS) voor te stellen, waaronder de volledige veiling van ETS-
credits vanaf 2012, waarbij het ingezamelde geld naar EU O&O gaat voor 
maatregelen betreffende energie en energie-efficiëntie;

b. Het ETS dient internationaal te worden uitgebreid en te gelden voor een periode van 
20 jaar;

c. Het ETS dient, na een effectbeoordeling, aanvullende sectoren van zware 
energieverbruikers te bevatten, waaronder luchtvaart en goederenvervoer;

d. Er dient een wetsvoorstel te worden ingediend om de huidige methodologie inzake 
ETS te vereenvoudigen en transparant te maken;

Onderzoek en ontwikkeling 
3. Moedigt lidstaten aan om een strategie op te zetten voor het bundelen van nationale 

onderzoeksbegrotingen op EU-niveau, naast het Zevende Kaderprogramma voor 
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieactiviteiten (FP7);

4. Verzoekt de Commissie een energieaudit van bestaande technologieplatforms te laten 
uitvoeren;

5. Vraagt dat een aandeel van de energiefinanciering van FP7 wordt toegekend aan de 
analyse van sociaal en economisch gedrag met betrekking tot energie en deze 
financiering te verbinden aan het CIP-programma en de EIB;

Continue levering 
Energie-efficiëntie
6. Verzoekt de Raad en de Commissie om prioriteit te verlenen aan energie-efficiëntie in de 

EU, als de meest rendabele methode om de vraag naar energie te verlagen; dringt er op 
aan dat EG-richtlijnen op dit gebied op tijd worden geïmplementeerd en dringt er bij de 
Commissie op aan om zijn vorige resoluties over dit onderwerp ten uitvoer te leggen;

7. Verzoekt de Voorzitter van de Commissie om een ontmoeting te organiseren tussen de 
30 grootste steden in de EU en referentie-initiatieven te presenteren om het 
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energieverbruik in stedelijke gebieden te verlagen in combinatie met een strategie inzake 
stadsplanning; is van mening dat serieuze inspanningen moeten worden geleverd om de
energie van warmtekrachtkoppeling, koelproductie en stadsverwarming te doen 
toenemen;

8. Vraagt de Commissie verder onderzoek te doen naar ‘slim meten en belasten’;
9. Geeft de voorkeur aan een verschuiving naar de meest energie-efficiënte en schone 

vervoersmodi, die voornamelijk tot stand moet komen door nieuwe wetgeving en fiscale 
stimulansen op nationaal niveau, waaronder de invoering van een bindende wetgeving in 
de automobielindustrie; adviseert daarnaast een strategie te ontwikkelen om emissies van 
de luchtvaart en van schepen te verminderen;

Energiemix
10. Is van mening dat de diversificatie van energiebronnen een continue levering zullen 

bevorderen;
11. Stelt voor dat de EU een stabiel beleidskader voor de lange termijn opstelt, waardoor 

investeerders duidelijke richtsnoeren krijgen over waar de markt moet investeren; is van 
mening dat dit kader een EU-doelstelling voor energie-efficiëntie moet bevatten die ten 
minste een verbetering van 20% voor 2020 inhoudt, evenals bindende 
sectordoelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen om te bereiken dat in 2020 25% 
van de primaire energie uit hernieuwbare energiebronnen wordt geleverd en een 
voorspelbare prijs voor CO2; is verder van mening dat er een indicatieve streefwaarde 
van 50% moet zijn voor hernieuwbare energiebronnen in 2040;

12. Bevestigt de noodzaak om een Strategische Energieherziening (SER) op te richten, in 
aanvulling op het werk van het voorgestelde Observatorium voor Energievoorziening, 
dat geen onafhankelijk orgaan moet zijn, en bevestigt dat de opdracht van de SER moet 
bestaan uit een strategische analyse van de problemen waarmee de EU in de 
energiesector te maken heeft;

13. Moedigt de Commissie aan om de SER te gebruiken om een formule te ontwikkelen 
waarmee lidstaten de afweging tussen verschillende beleidsopties ten aanzien van het 
milieu, continue levering, concurrentievermogen en creëren van werkgelegenheid 
kunnen analyseren en zo risico’s tot een minimum kunnen beperken; vraagt de 
Commissie een gedetailleerde studie te laten uitvoeren naar de subsidies en kosten van 
alle energiebronnen, waaronder de internalisering van externaliteiten;

14. Dringt er op aan dat de Commissie een systematische aanpak ontwikkelt voor de 
productie, distributie en het verbruik van biobrandstoffen, met name die worden gebruikt 
in het vervoer, en dringt ook aan op de noodzaak om bindende doelstellingen op dit 
gebied in te voeren;

15. Vraagt de Commissie om op middellange termijn de belangrijke rol van fossiele 
brandstoffen te erkennen en verzoekt haar om verdere studies te laten uitvoeren met 
betrekking tot de vermindering van de concentratie koolstof hiervan en om de verdere 
ontwikkeling aan te moedigen van een economische methode voor de invanging en 
opslag van koolstof met betrekking tot steenkool, gas en olie en dringt er op aan dat er in
2020 tien grootschalige functionerende demonstratie-installaties in de EU moeten zijn;

16. Vraagt de Commissie de trans-Europese energienetwerken opnieuw te ontwerpen zodat 
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hernieuwbare energiebronnen een eerlijke toegang tot elektriciteitsnetten krijgen; is van 
mening dat windenergie-installaties voor de kust eerst moeten worden geïntegreerd in 
een regionaal elektriciteitsnet en uiteindelijk in het trans-Europees energienetwerk;

17. Vraagt de Commissie een flexibelere uitleg te geven aan collectieve goederen die 
worden ontleend aan EU-milieuwetten waar energieontwikkelingen koolstofbesparingen 
kunnen opleveren;

18. Aanvaart dat kernenergie een controversieel onderwerp blijft en dat elk besluit over de 
ontwikkeling ervan de verantwoordelijkheid van de lidstaten blijft;

Externe aspecten
19. Is van mening dat een gestructureerd debat over manieren waarop de EU tegenover derde 

landen met één stem kan spreken de onderhandelingspositie van de EU ten opzichte van 
energieproducerende en -consumerende landen kan verbeteren en dat aan dergelijke 
onderhandelingen een Hoge Vertegenwoordiger voor energiezaken moet deelnemen;

20. Dringt er, in het kader van versterkte samenwerking met de EU-instellingen, bij lidstaten 
op aan om een lijst op te stellen met prioritaire gebieden waarop zij overeenstemming 
hebben bereikt over extern energiebeleid, zoals o.a. doelstellingen betreffende 
klimaatverandering, energie-efficiëntie en energiebesparing, de ontwikkeling van 
hernieuwbare technologieën, mensenrechten en sociale dialoog;

21. Dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om zeer serieus om te gaan met het 
reële gevaar van een tekort in de gasvoorziening uit Rusland na 2010 door gebrek aan 
investeringen, buitensporige lekkages en energieverspilling op de Russische 
binnenlandse markt; dringt er op aan dat lidstaten duidelijk maken dat de noodzakelijke 
soort investering waarschijnlijk uitblijft zonder betere veiligheid voor investeringen, die 
alleen kan worden gegarandeerd door ratificatie van het Verdrag inzake het 
Energiehandvest;

Interne markt in energie en concurrentievermogen
22. Vraagt de lidstaten te erkennen dat het huidige model van de EU-energiemarkt niet werkt 

en dat we niet volledig kunnen vertrouwen op marktgestuurde oplossingen om de nieuwe 
realiteit betreffende energie het hoofd te bieden; is van mening dat een duidelijk politiek 
kader nodig is om een hoge mate van energieonafhankelijkheid, stabiliteit voor de lange 
termijn, efficiëntie, aandacht voor het milieu en veiligheid van de leveringen tot stand te 
brengen; is van mening dat de verantwoordelijkheden van regeringen, regelgevende 
instanties en marktdeelnemers beter afgebakend moeten zijn om een goed functionerende 
markt te verwezenlijken;

23. Feliciteert de Commissie met het onderzoek over de energiesector; vraagt de Commissie 
door te gaan met wetshandhaving, zoals boetes, tegen bedrijven die de concurrentieregels 
overtreden;

24. Moedigt de Commissie aan lidstaten aan te klagen die onrechtmatig nationale 
energiekampioenen beschermen of fusies en overnames proberen tegen te houden;

25. Is van mening dat in het concurrentiebeleid, bij regulerende maatregelen en inspanningen 
gericht op de betere handhaving van regels inzake de interne markt, rekening moet 
worden gehouden met de specifieke aard van energiebeleid;

26. Vraagt de Commissie om maatregelen te nemen tegen bedrijven die 
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langetermijncontracten hebben die de markten afsluiten en die in strijd met de regels van 
het EG-verdrag handelen;

27. Dringt er bij de Commissie op aan om verdere stappen te ondernemen om concentraties 
in de stroomopwaartse energiemarkt aan te pakken;

28. Stelt aanzienlijke uitbreiding van de bevoegdheden van de regulateurs van de lidstaten 
voor, mogelijk door middel van de oprichting van gemeenschappelijke regels inzake 
transparantie en bekendmaking, minimale bindende richtsnoeren over o.a. 
onafhankelijkheid, de procedure voor benoeming van regulateurs, transparantie en 
aansprakelijkheid; is van mening dat de rol van nationale energieregulateurs moet 
bestaan uit het adviseren van mededingingsautoriteiten in de lidstaten, verzekeren dat 
energiebedrijven een wettelijke verplichting hebben om consumenten besparingstips te 
geven en het vaststellen van een minimumvereiste voor investeringen;

29. Verplicht lidstaten om nationale regulateurs bevoegdheden toe te kennen die op EU-
niveau zijn overeengekomen om hun instrumenten te geven inzake grensoverschrijdende 
elektriciteits- en gastransmissie, waaronder niet-discriminerende toegang tot het 
elektriciteitsnet, transmissietarieven, toekenning van capaciteit, beheer van 
overbelasting, verwerving en exploitatie van het netwerk en een duidelijk tijdschema 
voor biedingen op de energiemarkt; is van mening dat als dit niet binnen twee jaar wordt 
toegekend de Commissie moet overwegen een Europese regulateur voor 
grensoverschrijdende energieverbindingen aan te stellen;

30. Vraagt de Commissie wetgeving in te voeren die moet garanderen dat lidstaten binnen 
vier jaar een beslissing nemen over het al dan niet toekennen van bouwvergunningen aan 
de grenzen en dat, als aan het eind van deze periode geen negatief antwoord wordt 
verwacht, bouwvergunningen moeten worden geacht te zijn toegekend;

31. Vraagt de Commissie prioriteit te verlenen aan de oprichting in 2008 van een goed 
functionerende regionale energiemarkt en nog een andere datum vast te stellen voor de 
oprichting van een interne Europese energiemarkt en Europees elektriciteitsnet;

32. Verzoekt de Commissie een derde pakket voorstellen in te dienen om het potentieel van 
de elektriciteits- en gasmarkt volledig te ontwikkelen, waarin de volledige ontvlechting 
van eigendom van energienetwerken moet worden opgenomen;

33. Vraagt de lidstaten te zorgen voor juridische ontvlechting en aan de voorwaarden van 
zowel de richtlijn betreffende elektriciteit als de richtlijn betreffende gas te voldoen;

34. Is van mening dat de Commissie een uitgebreide gasstrategie moet formuleren waarin 
wordt gekeken naar de noodzaak om het gasverbruik te verminderen, de diversificatie 
van leveringen en verbeterde gasinfrastructuur, de noodzaak in sommige lidstaten om de 
richting van de gasstroom om te keren en de kwestie van opslag en voorraden aan te 
pakken;

Energiearmoede en consumentenrechten
35. Is van mening dat consumenten in het middelpunt van alle toekomstige 

energiebeleidsmaatregelen moeten worden gesteld en dat energiearmoede een 
belangrijkere plaats moet innemen in de voorstellen van de Commissie;

36. Dringt er bij DG TREN op aan om de Structuurfondsplannen van lidstaten te beoordelen 
op hun vermogen en voornemen om energievraagstukken op te lossen;
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37. Verzoekt energieregulateurs in de lidstaten te garanderen dat verplichtingen betreffende 
universele diensten worden gerespecteerd, met nadruk op kwetsbare en arme 
consumenten, aan wie sociale tarieven of bijstand moeten worden aangeboden;

38. Vraagt de lidstaten een consumentenorganisatie op energiegebied vast te stellen die er 
o.a. voor moet zorgen dat consumenten eenvoudige toegang hebben tot informatie 
omtrent prijs en keuze, een eenvoudige methode om van energieleverancier te 
veranderen en systematische toegang tot de regulateurs in elke lidstaat;

°

° °
39. Verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


