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TOELICHTING

betreffende het ontwerpverslag PE521.547v01-00

Met zijn initiatiefverslag draagt het Europees Parlement bij aan het debat over de 
ontwikkeling van een alomvattend kader voor klimaat- en energiebeleid van de EU in 2030. 
Het Parlement springt aldus in op het Groenboek van 27 maart 2013 waarmee de Commissie 
het debat over klimaat- en energiebeleid in het decennium na 2020 in gang heeft gezet. 

Hoewel de EU over een duidelijk kader beschikt tot 2020 en zich heeft ingespannen om de 
broeikasgasemissies terug te dringen, hernieuwbare energie te bevorderen, en de energie-
efficiëntie en de continuïteit van de voorziening te verbeteren, moet er om diverse redenen in 
een vroeg stadium een volgend kader worden ontwikkeld. Zoals de Commissie heeft 
beargumenteerd is een vroegtijdig akkoord over een kader voor 2030 van belang met het oog 
op de lange investeringscycli voor energie-infrastructuur, voor wat betreft de verduidelijking 
van de doelstellingen teneinde vooruitgang te waarborgen bij de verwezenlijking, op een 
kosteneffectieve manier, van de doelstellingen van een concurrerende koolstofarme economie 
in 2050 en energiezekerheid in de gehele Unie zeker te stellen. Voorts vraagt de 
industriesector om meer investeringen en een sterk en robuust kader kan bedrijven helpen om 
investeringsbesluiten te nemen en banen te scheppen. Anderzijds moet bij een nieuw kader 
tevens lering worden getrokken uit het huidige beleid en rekening worden gehouden met 
lopende ontwikkelingen zowel binnen de EU als op internationaal vlak (met betrekking tot, 
bijvoorbeeld, de economische en begrotingsproblematiek, mondiale energiemarkten, kosten 
en betaalbaarheid van energie, ambities en toezeggingen van internationale partners om 
broeikasgasemissies terug te dringen). Bovendien moet met een initiatiefverslag worden 
bijgedragen aan de voorbereiding van een EU-standpunt met het oog op een eventueel 
internationaal akkoord inzake de beperking van de klimaatverandering in 2015.

De corapporteurs voor dit gezamenlijke verslag van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie industrie, onderzoek en energie 
stellen voor de nadruk te leggen op zes kernonderwerpen met betrekking tot het toekomstige 
klimaat- en energiebeleid van de Unie:

- streefcijfers

- de samenhang van beleidsinstrumenten

- waarborging van energiezekerheid 

- bevordering van het concurrentievermogen van de Europese economie

- rekening houden met de verschillen in capaciteit van de lidstaten

- de positie van de EU op international niveau.


