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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. begroet de mededeling van de Commissie met instemming en onderstreept de noodzaak van 
concrete beleidsvoorstellen; acht het van cruciaal belang dat overeenstemming wordt bereikt 
over de richting waarin het langetermijnbeleid van de Unie moet gaan, omwille van de 
voorspelbaarheid ten behoeve van het bedrijfsleven en de samenleving; 

2. onderstreept dat tijdige en volledige tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving, met 
inbegrip van de regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn met het oog op het derde interne 
energiemarktpakket, van cruciaal belang is om een Europese geïntegreerde markt tot stand te 
kunnen brengen;

3. overwegende dat een open, geïntegreerde en concurrentiegerichte interne energiemarkt nodig 
is om concurrerende energieprijzen, energiezekerheid en duurzaamheid en een efficiënte 
grootschalige toepassing van hernieuwbare energiebronnen te bewerkstelligen, en dat de 
verwezenlijking van een dergelijke markt nog steeds een belangrijke uitdaging is voor alle 
lidstaten; verwelkomt de liberalisering van de interne energiemarkt als noodzakelijke stap om 
de kosten van elektriciteit en gas voor de consument omlaag te brengen, en daarbij te 
bewerkstelligen dat de energiemarkten transparanter worden en beter in het oog kunnen 
worden gehouden;

4. beschouwt de overgang naar een koolstofarme economie als kans voor niet alleen 
duurzaamheid, maar ook energiezekerheid en concurrentiekracht in Europa, en meent dat een 
verminderde uitstoot van broeikasgassen een concurrentievoordeel kan opleveren op de
groeiende wereldmarkt voor energiegerelateerde goederen en diensten; onderstreept dat hier 
een kans ligt voor de Europese kmo's die actief zijn op de markt voor hernieuwbare energie; 

5. wijst erop dat bij projecten voor CO2-opvang, -vervoer en -opslag gevaarlijk afvalmateriaal 
achterblijft dat moet worden opgeslagen; meent dat de Commissie zich teveel op deze 
technologie verlaat; verzoekt de Commissie met een tussentijds evaluatierapport te komen 
over de resultaten van de door de EU gesubsidieerde experimentele technologie voor 
koolstofopvang en –opslag in kolencentrales;

6. wijst nadrukkelijk op de rol van slimme netten, die een tweerichtingverkeer tussen 
elektriciteitsproducenten en klanten mogelijk maken, en klanten in staat stellen hun 
elektriciteitsgebruik in het oog te houden en aan te passen;

7. vestigt de aandacht op "Een energiebeleid voor Europa" waarin de potentiële bijdrage van 
kernenergie wordt erkend op gebieden als concurrentiekracht, kostenefficiëntie, CO2-
uitstootvermindering en voorzieningszekerheid; wijst erop dat kernenergietechnologie het 
potentieel bezit om energie- en klimaatdoelstellingen dichterbij te brengen, op zowel korte 
als langere termijn;

8. erkent dat instrumenten als energieheffingen, koolstofheffingen en emissierechten een 
belangrijke aanzet leveren voor het halen van de emissiereductiedoelstellingen op een 
kostenefficiënte manier, maar meent dat zij de gebruikers uiteindelijk hogere energieprijzen 
zullen bezorgen;
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9. meent dat duidelijk moet worden gemaakt wat met energiebeleid en wat met sociaal beleid 
kan worden gedaan; stelt zich op het standpunt dat het armoedeprobleem met sociaal beleid 
moet worden aangepakt, en niet door regulering van de energieprijzen.


