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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. vraagt de lidstaten de infrastructuurnetwerken aan te passen aan de energiemix die 
nodig is om de doelstellingen van de EU inzake hernieuwbare energie, vermindering 
van de broeikasgasemissies en energie-efficiëntie te halen; vraagt de lidstaten voorts 
de modernisering van de energie-infrastructuur in de EU te voltooien door in de hele 
EU aanvoercorridors aan te leggen, netwerken tot slimme netwerken om te vormen en 
de gasvoorziening veilig te stellen door de gasnetwerken uit te breiden, hetgeen in een 
vermindering van de broeikasgasemissies kan resulteren;

2. onderstreept het feit dat er aanzienlijke investeringen in energie-infrastructuur zullen 
moeten worden gedaan om onze doelstelling van een koolstofarme economie tegen 
2050 te verwezenlijken; merkt op dat als deze investeringen niet worden gedaan, dit 
zou leiden tot veel hogere kosten qua milieuschade, stijgende energieprijzen, meer 
energieonzekerheid en -afhankelijkheid en minder werkgelegenheid en welvaart; deze 
investeringen kunnen afkomstig zijn van zowel particuliere als openbare bronnen, 
terwijl inkomsten uit een belasting op financiële transacties, een groene/CO2-belasting 
en de veiling van emissierechten in het kader van het herziene ETS kunnen worden 
gebruikt om het financieringstekort te overbruggen en investeringen aan te moedigen, 
bijvoorbeeld om onze energienetwerken aan te passen aan de vereisten van 
hernieuwbare energie;

3. merkt op dat er aan energie-infrastructuur grote risico's verbonden zijn, zoals 
operationele (bv. congestie, continuïteit van de voorziening), natuurlijke (bv. 
aardbevingen, overstromingen) en door de mens veroorzaakte of politieke risico's (bv. 
veiligheid, terrorisme); vraagt daarom dat besluiten over slimme netwerken worden 
gebaseerd op een afweging van zowel de voordelen als de kosten, overeenkomstig 
Richtlijn 2008/114/EG inzake kritieke infrastructuren; stelt de lidstaten voor de risico's 
in kaart te brengen als instrument ten behoeve van de besluitvorming en het monitoren 
van de resultaten van de tenuitvoerlegging van slimme netwerken, teneinde de 
interconnectiviteit van de netwerken te verbeteren;

4. pleit ervoor de strengst mogelijke veiligheids- en milieunormen vast te stellen voor 
alle energie-infrastructuur, onder meer door middel van programma's voor 
samenwerking tussen de lidstaten, teneinde de bij het publiek bestaande twijfels weg 
te nemen en een bredere acceptatie door het publiek te bevorderen; beveelt de lidstaten 
aan de burgers, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de sociale 
partners adequate informatie te verstrekken over geïntegreerde en betrouwbare 
energienetwerken, voorzieningszekerheid en de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, en de consumenten in staat te stellen profijt te trekken van nieuwe 
technologieën en slimme energie om de energie-efficiëntie te vergroten;
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5. vraagt de lidstaten hun nationale energienetwerken te moderniseren en ze met een 
Europees slim supernetwerk te verbinden, en voor een grote energieopslagcapaciteit 
binnen de EU en een stabiele en zekere aanvoer van betaalbare energie te zorgen;
benadrukt voorts dat alle netwerken op dergelijke wijze moeten worden aangepast dat 
door hernieuwbare energie opgewekte elektriciteit onbelemmerd in het netwerk kan 
worden gepompt, en dat de netwerken moeten worden gemoderniseerd om 
energieverlies te voorkomen; benadrukt ook dat er verdere maatregelen moeten 
worden genomen om afgelegen gebieden (bv. eilanden en perifere regio's) op het 
Europese elektriciteitsnet aan te sluiten;

6. merkt op dat door de ontwikkeling van de energie-infrastructuur potentieel veel groene 
banen kunnen worden geschapen (bv. diensten in verband met verzekeringen, 
onderzoek en ontwikkeling, technologie en innovatie); verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met aandrang in al het overige EU-beleid maatregelen op te nemen om 
werknemers te herscholen voor groene banen;

7. is het met de Commissie eens dat de blauwdrukmethode de prioritaire projecten zal 
realiseren dankzij snellere en transparantere vergunningsprocedures; vraagt de 
Commissie en de lidstaten ook de procedures voor effectbeoordelingen- en 
strategische milieueffectbeoordelingen in die zin aan te passen; benadrukt voorts dat 
het publiek meer bij het besluitvormingsproces moet worden betrokken, hetgeen het 
vertrouwen van het publiek en de acceptatie van de installaties kan vergroten.


