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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een kader voor klimaat- en energiebeleid voor 2030
(2013/2135(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Groenboek van de Commissie getiteld "Een kader voor het klimaat- en
energiebeleid voor 2030 " (COM(2013)0169),

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 191, 192 en 194,

– gezien Verordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering,

– gezien Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, 

– gezien het witboek van de Commissie getiteld "Stappenplan voor een interne Europese 
vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
(COM(2011)0144) en de resolutie van het Europees Parlement van 15 december 2011 
over het stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem1,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050" (COM(2011)0112) en de resolutie van het Europees 
Parlement van 15 maart 2012 over een routekaart naar een concurrerende koolstofarme 
economie in 20502,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa" (COM(2011)0571) en de resolutie van het Europees 
Parlement van 24 mei 2012 over het efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa3,

– gezien zijn resolutie van 21 november 2012 over de gevolgen voor het milieu van de 
winning van schaliegas en schalieolie4,

– gezien zijn resolutie van 21 november 2012 over industriële, energetische en andere 
aspecten van schaliegas en -olie5,

– gezien zijn resolutie van 22 november 2012 over de klimaatconferentie in Doha (Qatar) 
(COP 18)6,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Stappenplan Energie 2050" 
                                               
1 Aangenomen teksten van 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Aangenomen teksten van 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Aangenomen teksten van 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Aangenomen teksten van 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Aangenomen teksten van 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
6 Aangenomen teksten van 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
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(COM(2011)0885) en de resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over 
het Stappenplan Energie 2050, een toekomst met energie1,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Hernieuwbare energie: een belangrijke 
speler op de Europese energiemarkt" (COM(2012)0271) en de resolutie van het Europees 
Parlement van 21 mei 2013 over uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de 
Europese interne energiemarkt2,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De interne energiemarkt doen werken" 
(COM(2012)0663) en de resolutie van het Europees Parlement van 10 september 2013 
over een effectief werkende interne energiemarkt3,

– gezien het verslag van de Commissie getiteld "De toestand van de koolstofmarkt in 2012" 
(COM(2012)0652),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een EU-strategie voor aanpassing aan 
de klimaatverandering" (COM(2013)0216),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het gezamenlijk overleg van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie 
overeenkomstig artikel 51 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de Commissie industrie, onderzoek en energie, en de adviezen van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
(A7-0000/2013),

A. overwegende dat continuïteit van de energievoorziening, concurrentiekracht en 
klimaatdoelstellingen voor de EU van essentieel belang zijn, onderling onlosmakelijk 
verbonden zijn en op voet van gelijkheid moeten worden beoordeeld en aangepakt;

B. overwegende dat dit wordt erkend in het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), waarin is vastgelegd dat de doelstellingen van het energiebeleid van de 
Unie onder meer de werking van de energiemarkt, continuïteit van de energievoorziening, 
energie-efficiëntie, energiebesparing, hernieuwbare energie en de interconnectie van 
energienetwerken omvatten;

C. overwegende dat de internationale gemeenschap tijdens de top van Kopenhagen in 2009 
heeft afgesproken de opwarming van de aarde gedurende de 21e eeuw te beperken tot 
maximaal 2°C;

D. overwegende dat de uit cijfers van Eurostat blijkt dat de EU haar CO2-emissies tussen 
1990 en 2011 met 16,97 % heeft teruggedrongen en op weg is om haar streefdoel voor 
2020 op dit gebied te verwezenlijken;

                                               
1 Aangenomen teksten van 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
2 Aangenomen teksten van 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
3 Aangenomen teksten van 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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E. overwegende dat de EU volgens schattingen van het Internationaal Energieagentschap 
(IEA) verantwoordelijk is voor 11 % van de mondiale broeikasgasemissies en dat dit 
percentage in de toekomst zal afnemen, hetgeen betekent dat, zelfs indien de EU over een 
beperkt vermogen beschikt om de mondiale emissies te verminderen door middel van 
unilaterale maatregelen, zij een belangrijke rol kan vervullen, met name ten aanzien van 
de sluiting van een bindende overeenkomst in Parijs in 2015; overwegende dat de EU 
derhalve een helder standpunt moet formuleren;

F. overwegende dat investeerders en industrieën behoefte hebben aan een duidelijk kader 
voor het klimaat- en energiebeleid van de EU op de lange termijn met hogere 
zekerheidsniveaus, teneinde duurzame private investeringen te bevorderen en het hieraan 
verbonden risico te verminderen;

G. overwegende dat in de door het Europees Parlement ondersteunde mededeling van de 
Commissie getiteld "Stappenplan Energie 2050" wordt gesteld dat energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie en energie-infrastructuur "no-regrets"-opties zijn en dat adequate 
beleidsmaatregelen en instrumenten in aanmerking moeten worden genomen teneinde het 
Europees concurrentievermogen te bevorderen;

H. overwegende dat de EU in 2011 573 miljard EUR heeft besteed aan geïmporteerde 
fossiele brandstoffen en dat haar afhankelijkheid van geïmporteerde energie naar 
verwachting zal toenemen;

I. overwegende dat verbetering van de netwerken volgens studies de beste manier is om de 
interne markt te verbeteren, de energiekosten omlaag te brengen en het 
concurrentievermogen van de industrie te stimuleren;

Doelstellingen

1. is verheugd over het Groenboek van de Commissie getiteld "Een kader voor het klimaat-
en energiebeleid voor 2030" en verwacht van de Europese Raad dat hij deze kwesties met 
realistische en ambitieuze antwoorden tegemoet treedt;

2. verzoekt de Commissie te kiezen voor een meerledige benadering, waarvan de 
doeltreffendheid en kosteneffectiviteit moeten worden versterkt door gecoördineerd en 
coherent beleid om onderwerpen als concurrentievermogen, energiezekerheid en 
klimaatdoelstellingen (bv. broeikasgasemissiereductie, hernieuwbare energiebronnen en 
energie-efficiëntie) aan te pakken;

3. dringt er bij de Europese Raad op aan voort te borduren op de op EU-niveau geboekte 
vorderingen en ambitieuze maar realistische doelstellingen te formuleren voor het EU-
beleid in 2030 waarbij rekening wordt gehouden met de economische, sociale, milieu-, 
internationale en technologische context, alsook om een duidelijk, stabiel, kosteneffectief 
kader voor de lange termijn te creëren voor industrieën en investeerders;

4. is van mening dat steunregelingen, indien zij beter worden benut, een passend instrument 
kunnen vormen om de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie te stimuleren; is van mening dat voor de Commissie een belangrijke rol is 
weggelegd bij het verstrekken van richtsnoeren op dit gebied;
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5. wijst erop dat enkele hernieuwbare energiebronnen inmiddels als volwassen 
energiebronnen moeten worden beschouwd en dat de subsidies ervoor derhalve geleidelijk 
moeten worden afgeschaft zodat deze middelen kunnen worden besteed aan programma´s 
voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) en hernieuwbare energiebronnen die nog niet 
kosteneffectief zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar het effect van 
prioritaire distributie van hernieuwbare energiebronnen op de algemene energiekosten;

6. benadrukt dat meer energie-efficiëntie en energiebesparingen een cruciale rol zullen 
spelen bij het koolstofvrij maken van de energiesector;

7. verzoekt de Commissie betere methoden en instrumenten te ontwikkelen voor de 
berekening van en het toezicht op vorderingen, hetgeen kan helpen een consistentere EU-
benadering ten aanzien van energie-efficiëntie op te stellen; is van mening dat er meer 
moet gebeuren om industrieën in de EU te helpen hun energie-intensiteit verder te 
verminderen;

8. merkt op dat het emissiehandelssysteem als een van de hoekstenen van het klimaat- en 
energiepakket van de EU zijn voornaamste functie, namelijk de vermindering van 
broeikasgasemissies, optimaal moet kunnen vervullen en doeltreffend moet kunnen 
inspringen op een economische baisse of opleving; herinnert eraan dat de voornaamste 
doelstelling van het emissiehandelssysteem van de EU de vermindering van 
broeikasgasemissies is en geen betrekking heeft op het creëren van adequate stimulansen 
voor investeerders om in koolstofarme technologieën te investeren, daar dit laatste 
uitsluitend als een secundair doel moet worden gezien en niet als een basis op grond 
waarvan kan worden beoordeeld of het systeem naar behoren functioneert;

9. merkt op dat de EU een alomvattend beleidskader voor 2030 nodig heeft ter bevordering 
van investeringen in en het op de lange termijn koolstofvrij maken van sectoren die niet 
onder het emissiehandelssysteem van de EU vallen; dringt er in dit verband bij de 
Commissie en de lidstaten op aan de niet aan het emissiehandelssysteem gerelateerde 
streefdoelen te herzien en de lidstaten tegelijkertijd de flexibiliteit te blijven bieden hun 
eigen methode te kiezen om hun streefdoelen inzake het delen van inspanningen te 
bereiken;

10. is van mening dat warmtekrachtkoppeling een belangrijke rol kan spelen bij het vergroten 
van de energie-efficiëntie in de toekomst;

Samenhang van beleidsinstrumenten
11. dringt bij de lidstaten aan op betere samenwerking en interactie op EU-niveau teneinde 

nationale maatregelen consistenter te maken;

12. brengt in herinnering dat een duidelijk, coherent en consistent beleids- en 
regelgevingskader van essentieel belang is om te helpen de noodzakelijke investeringen in 
"no-regrets"-technologieën, als gedefinieerd in het Stappenplan Energie 2050, op 
kosteneffectieve en duurzame wijze te bevorderen;

13. verzoekt de Commissie om de interactie tussen klimaat- en energiedoelstellingen te 
onderzoeken teneinde een zo efficiënt mogelijk beleid op EU-niveau te bewerkstelligen, 
daarbij rekening houdend met niet alleen het BBP maar ook de capaciteit van iedere 
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lidstaat;

14. is van oordeel dat de lidstaten en regio´s moeten worden aangemoedigd hun 
samenwerking te verbeteren, teneinde de efficiëntie van de uitbreiding van hernieuwbare 
energie te optimaliseren; wijst erop dat de Commissie in deze context een belangrijke 
faciliterende rol vervult bij de coördinatie, de financiële ondersteuning en de opstelling 
van relevante analyses met betrekking tot de voorraden en het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen;

15. dringt er bij de Commissie op aan met een analyse te komen over de vraag hoe 
hernieuwbare energiebronnen op duurzame wijze kunnen worden ontwikkeld, daarbij 
rekening houdend met de gevolgen voor het milieu, aspecten in verband met de 
afhankelijkheid van grondstoffen en de levenscyclus en, bovenal, over de vraag hoe 
stabiele bronnen van hernieuwbare energie zoals waterkracht, biomassa of geothermische 
energie kunnen worden bevorderd;

16. spoort de Commissie en de lidstaten aan de agenda inzake een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen zo volledig mogelijk in alle andere beleidsterreinen te integreren;

17. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van energiebesparingen in de EU te evalueren;

18. verzoekt de Commissie een gemakkelijk toegankelijke online databank voor optimale 
werkwijzen op het gebied van hulpbronnenefficiëntie op te zetten;

Energiezekerheid

19. onderstreept het belang van een energiestrategie die is gericht op de bevordering van de 
energiezekerheid en het economische en industriële concurrentievermogen in de EU, het 
creëren van banen, sociale aspecten en milieuduurzaamheid, door middel van maatregelen 
zoals de diversificatie van toeleveringsroutes, toeleveranciers en bronnen en door het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen te vergroten;

20. benadrukt dat de lidstaten, wanneer zij zorgen voor continuïteit van de 
energievoorziening, al hun inheemse energiebronnen moeten kunnen benutten 
overeenkomstig beleid dat is gericht op het waarborgen van veilige en duurzame 
exploratie, winning en gebruik van deze bronnen;

21. onderstreept dat de EU bij haar streven naar energiezekerheid de nadruk moet verleggen 
naar een model van onderlinge energieafhankelijkheid tussen de lidstaten door te zorgen 
voor de snelle voltooiing van de interne energiemarkt van de EU; is voorts van mening dat 
de supernetinfrastructuur die Noord, Zuid, Oost en West met elkaar verbindt de EU in 
staat zal stellen optimaal gebruik te maken van de comparatieve voordelen van iedere 
lidstaat, en dringt aan op verdere steun voor gedecentraliseerde energieproductie op 
microniveau en intelligente infrastructuren in alle lidstaten; wijst daarom op de noodzaak 
van een sterke beleidscoördinatie tussen de lidstaten en van gezamenlijke maatregelen, 
solidariteit en transparantie in het licht van het feit dat nationale besluiten inzake 
energiebeleid gevolgen kunnen hebben voor andere lidstaten; oppert dat het wenselijk zou 
zijn na te gaan of en hoe de expertise en de faciliteiten van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (ACER) kunnen worden benut bij de uitvoering 
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van bovengenoemde taken;

22. is van mening dat de onvolledige tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de interne 
energiemarkt een van de grootste obstakels blijft voor de voltooiing van de interne markt; 
benadrukt dat het van groot belang is de resterende knelpunten in de infrastructuur en 
gevallen van marktfalen weg te nemen en te waarborgen dat geen nieuwe obstakels voor 
de elektriciteits- en energiemarkt worden opgeworpen;

23. onderstreept dat de eindverbruikers van energie - of het nu individuen, kmo´s of de 
industrie betreft - de absolute kern van de interne energiemarkt vormen en dat zij moeten 
profiteren van lagere energieprijzen, terdege beschermd moeten worden, en nauwgezet 
geïnformeerd moeten worden door eenvoudige toegang tot informatie te waarborgen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie en de lidstaten op aan de voltooiing van de 
interne markt, de continuïteit van de energievoorziening en de interconnectie van 
energienetwerken, overeenkomstig artikel 194 VWEU, zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

24. wijst erop dat er, om de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen, voldoende 
capaciteit moet zijn om in piekperioden en in perioden van (politieke of technische) 
problemen in de vraag te voorzien, en dat er derhalve moet worden gezorgd voor 
overcapaciteit of een back-up; wijst erop dat er behoefte is aan opslagcapaciteit en meer 
netwerkflexibiliteit in antwoord op de schommelende energieproductie van enkele 
hernieuwbare energiebronnen;

25. merkt op dat sommige lidstaten wat energie betreft volledig zijn afgezonderd ("energie-
eilanden") en nog steeds niet zijn aangesloten op de Europese gas- en 
elektriciteitsnetwerken en dat zij nog steeds hogere prijzen betalen voor energie, hetgeen 
hun concurrentievermogen aantast; wijst erop dat de toezegging van de Europese Raad dat 
na 2015 alle lidstaten moeten zijn aangesloten op de EU-netwerken zonder substantiële 
investeringen in de infrastructuur niet kan worden waargemaakt; pleit in dit verband voor 
de snelle voltooiing van de interne energiemarkt;

26. verzoekt de Commissie het potentieel voor energieopslag in de EU en de diverse 
mogelijke technologieën op dit vlak te onderzoeken;

27. benadrukt dat modernisering van de bestaande energie-infrastructuur en de aanleg van 
nieuwe, intelligente en flexibele infrastructuur voor opwekking, transmissie, distributie en 
opslag van energie essentieel zijn voor een stabiele, goed geïntegreerde en onderling goed 
verbonden energiemarkt, en onderstreept dat grootschalige investeringen moeten 
samengaan met investeringen in regionale of zelfs lokale netwerken;

Bevordering van het concurrentievermogen van de Europese economie

28. is van mening dat een open en transparante interne markt, waar alle bedrijven uit de EU en 
uit derde landen het acquis communautaire op het gebied van energie eerbiedigen, kan 
bijdragen aan een sterkere positie van EU-energieleveranciers ten aanzien van externe 
concurrenten;

29. roept de Commissie op een studie te verrichten met een analyse van nieuwe en 
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kostenefficiënte marktstructuren, teneinde redelijk geprijsde elektriciteit voor 
consumenten te waarborgen en het weglekken van CO2 te voorkomen; verzoekt de 
Commissie derhalve zo spoedig mogelijk met een aanvullende beoordeling te komen 
alsook met aanbevelingen inzake nadere maatregelen om het risico op koolstoflekkage 
door de verplaatsing van productiefaciliteiten naar plaatsen buiten de EU te voorkomen, 
met bijzondere aandacht voor aanvullende scenario's waarin er slechts beperkte of geen 
verdere mondiale maatregelen worden genomen om de CO2-uitstoot te beperken;

30. merkt op dat de belangrijkste concurrenten van de EU op de mondiale markt grote nadruk 
leggen op technologische ontwikkelingen, innovatie en verbetering van industriële 
processen; wijst er tevens op dat hun economieën veel sneller groeien dan die van de EU; 
concludeert dat de EU prioriteit moet verlenen aan O&O en innovatie;

31. nodigt de Commissie uit een methode te ontwikkelen om de concurrentie tussen de EU en 
haar grootste concurrenten te meten, die bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn op 
begrotingsbeleid, O&O, innovatie, energieprijzen voor de industrie en administratieve 
lasten;

32. benadrukt met klem dat een toekomstig EU-beleid gericht moet zijn op de comparatieve 
krachten en zwakheden van de Europese economie, in het bijzonder met het oog op 
eventuele door de EU te sluiten vrijhandelsovereenkomsten en met name in het licht van 
de geplande vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de VS, waar de energieprijzen 
aanzienlijk zijn gedaald terwijl de Amerikaanse inspanningen om de broeikasgasemissies 
terug te dringen geen gelijke tred houden met de vooruitgang die reeds in de EU is 
geboekt;

Erkenning van de verschillen in capaciteit van de lidstaten

33. is ingenomen met de opmerkingen van de Commissie dat de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een verschillend effect hebben op iedere lidstaat en zijn 
burgers en dat het derhalve gerechtvaardigd is te werken op basis van een eerlijkere 
verdeling van de inspanningen, waarbij rekening wordt gehouden met het BBP van een 
land, de resultaten bij de vermindering van emissies sinds 1990, emissies per hoofd van de 
bevolking, het economisch potentieel en het potentieel voor hernieuwbare energiebronnen 
en energie-efficiëntie;

34. onderstreept dat de lidstaten, op grond van artikel 194 VWEU, het eindbesluit nemen met 
betrekking tot hun energiemix en in staat moeten zijn verschillende benaderingen te 
ontwikkelen en te hanteren ten aanzien van technologieën en energiebronnen die vanuit 
milieuoogpunt verantwoord en maatschappelijk en economisch aanvaardbaar zijn;

35. wijst erop dat de geplande acties hoofdzakelijk gericht moeten zijn op de 
tenuitvoerlegging van actiescenario´s waarin rekening wordt gehouden met het bestaande 
potentieel in de lidstaten, vooruitzichten voor de ontwikkeling van kosteneffectieve 
nieuwe technologieën en het mondiale effect van de tenuitvoerlegging van het 
voorgestelde beleid, teneinde op grond hiervan de reductiedoelstellingen voor de komende 
jaren te kunnen vaststellen;

36. merkt op dat toegang tot kapitaal, zelfs voor de zware-industriesectoren, vaak een obstakel 
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vormt voor investeringen in schonere technologieën; verzoekt de Commissie in dit 
verband de mogelijkheid te onderzoeken om een fonds te creëren ter bevordering van 
investeringen, eventueel gefinancierd uit een aandeel van de opbrengsten van het 
emissiehandelssysteem;

De EU op internationaal niveau

37. merkt op dat enkele opkomende en ontwikkelde landen op dit moment betrokken zijn bij 
verschillende klimaatmaatregelen en -investeringen, met inbegrip van de 
tenuitvoerlegging van hun eigen emissiehandelssystemen; 

38. wijst erop dat het voor de EU van belang is een leidende rol te blijven spelen en dat de 
lidstaten met één stem moeten blijven spreken, teneinde een krachtig en 
gemeenschappelijk standpunt te formuleren dat bij de onderhandelingen in Parijs in 2015 
zal worden verdedigd en dat is gericht op het bereiken van een nieuwe mondiale bindende 
klimaatovereenkomst;

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


