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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

Een analyse van de 20%-doelstelling op dit moment

1. benadrukt dat de economische crisis heeft geleid tot een enorme afname van de industriële 
productiecapaciteit en tot een teruggang van de economische groei en 
werkgelegenheidsverplaatsing; wijst erop dat een verlies van bbp als een kostenpost op zich 
moet worden beschouwd, waardoor het investeringspotentieel van de industrie gevaar kan 
lopen; waarschuwt tegen de algemene conclusie dat de economische crisis de beperking van 
emissies goedkoper heeft gemaakt;

2. merkt op dat er, volgens de informatie die is ontvangen uit verschillende industriële 
sectoren, duidelijke aanwijzingen zijn dat de bestaande maatregelen van het EU-
klimaatbeleid, zoals het ET-systeem, al tot een verplaatsing van de productie leiden, en is 
bezorgd dat hogere koolstofprijzen deze trend zouden verergeren;

3. is het eens met de veronderstelling van de Commissie en van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) dat uitstel van investeringen in energietechnologieën met een laag 
koolstofverbruik zou leiden tot hogere kosten in een later stadium; is van mening dat de EU, 
als zij wil voldoen aan het langetermijndoel voor 2050 zoals opnieuw bevestigd door de 
Europese Raad op 4 februari 2011, haar inspanningen zou moeten versnellen na het 
realiseren van een reductie van emissies met 20% in 2020; is daarom verheugd over het 
voornemen van de Commissie om trajecten op te stellen die bedoeld zijn om 
langetermijndoelstellingen zo kostenefficiënt mogelijk te realiseren;

4. maakt zich grote zorgen dat de EU achterloopt bij het realiseren van de doelen om het 
energieverbruik met 20% terug te dringen in vergelijking met de voorspellingen voor 2020, 
doordat het bij een deel van de lidstaten ontbreekt aan inzet en ambitie; 

5. verwelkomt het feit dat de EU op de goede weg is om de doelstellingen voor 2020 op het 
gebied van duurzame energie te realiseren; 

6. benadrukt de belangrijke rol van slimme netten en slimme meters bij het integreren van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; verwelkomt het werk dat is gedaan door de taskforce 
slimme meters en vraagt de Commissie zo snel mogelijk met een aantal aanbevelingen te 
komen; 

7. merkt op dat het versnellen van vergunningsprocedures voor nieuwe infrastructuurprojecten 
een essentiële voorwaarde is om de Europese energie- en klimaatdoelstellingen op tijd te 
realiseren;

8. wijst erop dat de doelstelling om 3% van het bbp aan onderzoek te besteden bestaat uit een 
private (2%) publieke (1%) uitgavenquote; merkt op dat er nog steeds specifieke problemen 
zijn bij het halen van de 3%-doelstelling, in het bijzonder op het gebied van private 
onderzoeksuitgaven; wijst erop dat het gebrek aan engagement op het gebied van de 
financiering van onderzoek een belemmering vormt voor het ontwikkelen van 
klimaatvriendelijke technologieën;
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9. betreurt het feit dat bepaalde landen, door energieprijzen te subsidiëren en geen beperkingen 
of quota toe te passen op CO2-emissies, relatieve voordelen genieten; benadrukt dat deze 
landen, omdat hun CO2-emissies niet worden beperkt en dus goedkoper zijn, mogelijk 
minder snel bereid zijn om zich aan te sluiten bij een multilaterale overeenkomst over 
klimaatverandering;

Opties en instrumenten om verder te gaan dan de 20%-doelstelling

10. roept op tot de toepassing van een algemeen beginsel dat de meest kosteneffectieve 
maatregelen om emissies terug te dringen als eerste genomen moeten worden; 

11. roept op om energiebesparing te maken tot een van de prioriteiten bij toekomstige 
klimaatmaatregelen; erkent dat het realiseren van de EU-doelstelling voor energiebesparing 
van 20% in 2020 de EU in staat zou stellen haar emissiereductieverplichtingen van 20% te 
halen; is van mening dat dit reductieniveau, op grond van de effectbeoordeling van de 
Commissie, nog steeds in lijn is met de kosteneffectieve route op weg naar een 
reductiedoelstelling van 80-95% op de lange termijn; 

12. roept de Commissie op om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
lidstaten hun energiebesparingsverplichtingen ten volle nakomen, hetzij door introductie van 
een eis dat nationale actieplannen voor energie-efficiëntie door de Commissie moeten 
worden goedgekeurd, hetzij door middel van andere maatregelen;

13. benadrukt dat op veel terreinen energiebesparing en energie-efficiëntie het meest 
kostenefficiënte potentieel bieden voor aanvullende reducties; vestigt de aandacht op het 
onbenutte potentieel op het gebied van energieprestaties van gebouwen, de transportsector, 
overheidsopdrachten en energieproductie, omzetting en transport, inclusief 
stadsverwarming; benadrukt nogmaals dat concrete maatregelen op deze gebieden essentieel 
zijn en wijst op de relevante voorstellen die zijn opgenomen in het verslag Bendtsen; dringt 
er met klem op aan dat energiebesparende maatregelen in de allereerste plaats op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau worden genomen; 

14. merkt op dat de Commissie investeringsbehoeften heeft vastgesteld van 1 biljoen euro om de 
energie-infrastructuur van de EU voor 2020 te moderniseren, voornamelijk te financieren 
door energietarieven; roept op om deze investeringen te doen, zowel met het oog op de 
voltooiing van een volledig geïntegreerde interne energiemarkt als op een aanzienlijke 
afname van de koolstofintensiteit van het Europese energiesysteem; 

15. roept op om het Europese stelsel voor emissiehandel flexibeler toe te passen, zodat beter 
rekening kan worden gehouden met de werkelijke economische ontwikkelingen en 
productiecijfers, in plaats van het stelsel te baseren op historische gegevens; is ervan 
overtuigd dat regels voor toewijzing zouden moeten zorgen voor zekerheid op het gebied 
van investeringen op de lange termijn en voor flexibiliteitsmechanismen voor het geval van 
economische achteruitgang (bijvoorbeeld om "overbedeling" te voorkomen);

16. vestigt de aandacht op het toenemende belang van technologieën voor opvang en opslag van 
CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) bij het reduceren van koolstofemissies, niet alleen 
in de energiesector; stelt dat, volgens de CCS-routekaart van het IEA, in 2030 de helft van 
alle CCS-projecten plaats zal hebben in de productiesector van de industrie;

17. benadrukt dat de ontwikkeling en invoering van vernieuwende technologieën cruciaal zijn 
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bij de bestrijding van klimaatverandering, maar ook om de partners van de EU wereldwijd 
ervan te overtuigen dat emissiereducties haalbaar zijn zonder concurrentievermogen en 
banen kwijt te raken; vindt het van essentieel belang dat Europa het voortouw neemt bij het 
aanzienlijk verhogen van de uitgaven voor onderzoek naar klimaatvriendelijke en energie-
efficiënte industrietechnologieën krachtens het kaderprogramma voor onderzoek; 

Extra baten en effecten

18. merkt op dat, volgens het oordeel van de Commissie, het vaststellen van een hogere 
reductiedoelstelling zou leiden tot een reductie van de olie- en gasinvoer van 40 miljard euro 
in 2020, bij een veronderstelde olieprijs van 88 dollar per vat in 2020; merkt op dat de 
afhankelijkheid van ingevoerde energie van de EU op die manier met 56% zou kunnen 
worden gereduceerd;

19. merkt op dat een verlaging van het ETS-plafond tot een verdere stijging van de 
elektriciteitsprijzen zou leiden, wat een groot probleem zou zijn voor de industrie en 
consumenten in de EU;

20. merkt op dat, in termen van de internationale concurrentiepositie, grotere reductie-
inspanningen in de EU kostenvoordelen zouden creëren voor de internationale concurrenten 
van de EU en tegelijkertijd zouden leiden tot concurrentievoordelen voor Europese 
bedrijven op het gebied van klimaattechnologie; is van mening dat het ondertekenen van een 
internationale overeenkomst voor de concurrenten van de EU zou betekenen dat 
kostenvoordelen worden opgegeven, terwijl de concurrentiepositie van de EU waarschijnlijk 
onaangetast zou blijven; vraagt de Commissie daarom te analyseren of een eenzijdige stap 
van de EU om verder te gaan dan een reductie van 20% voor de emissie van broeikasgassen 
voor andere landen zou kunnen dienen als stimulans om zich aan te sluiten bij een 
internationale overeenkomst;

21. benadrukt dat klimaatvriendelijke innovatie in Europa noodzakelijk is om een sterke positie 
te behouden in een snel veranderende wereldwijde markt voor koolstofarme technologieën;

22. is bezorgd over het feit dat een verschuiving van innovatie op het gebied van duurzame 
energie van Europa naar andere delen van de wereld al aan de gang is; stelt dat, op grond 
van recent onderzoek, van de 50 bedrijven die zijn aangemerkt als leiders op het gebied van 
schone technologie, er 24 in Azië waren gevestigd, 22 in de Verenigde Staten, 3 in Europa 
en 1 in Canada; benadrukt dat, volgens de barometer 2010 van Ernst&Young, China en de 
VS de aantrekkelijkste regio's ter wereld zijn voor het ontwikkelen van hernieuwbare 
energiebronnen;

Inschatting van het risico van koolstoflekkage

23. stelt dat de industrie, overeenkomstig de ETS-bepalingen, haar CO2-emissies in 2020 met 
168 miljoen ton moet hebben gereduceerd; wijst erop dat krachtens de voorgestelde 
benchmarkbepalingen een aanzienlijk deel van de emissiecertificaten nog steeds door de 
industrie zal moeten worden gekocht, wat voor Europese bedrijven tot aanzienlijke kosten 
leidt waarvan hun wereldwijde concurrenten verschoond blijven;

24. betreurt het feit dat het extra effect op elektriciteitsprijzen onvoldoende tot uiting komt in de 
veronderstellingen van de Commissie over koolstoflekkage; benadrukt dat 40% van de 
elektriciteit in de EU door de industrie wordt gebruikt, die in hoge mate wordt getroffen 
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door stijgingen van de koolstofprijs als gevolg van het doorberekenen van kosten door de 
elektriciteitssector; 

25. merkt op dat prognoses voor de koolstofmarkt in 2020 grote variatie vertonen, van €55/tCO2
zoals verondersteld in de berekeningen van de Commissie, tot €67/tCO2 op basis van een 
scenario met een reductie van 30% in de EU; beschouwt de voorspellingen van de 
Commissie met betrekking tot de beoordeling van het risico van koolstoflekkage daarom als 
relatief optimistisch en onbetrouwbaar;

Verdere kansen en uitdagingen

26. is van mening dat er maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat 
stijgingen in arbeids- en energiekosten als gevolg van EU-beleid inzake klimaatverandering 
niet leiden tot sociale dumping en koolstoflekkage; voert daarom aan dat andere 
ontwikkelde of ontwikkelingslanden zich zouden moeten verplichten tot passende of 
vergelijkbare inspanningen;

27. benadrukt dat stijgingen in koolstofprijzen zullen leiden tot verdere stijgingen van 
elektriciteitskosten; stelt dat elke verhoging met één euro van de koolstofprijs resulteert in 
meer dan 2 miljard euro extra kosten voor de samenleving in de vorm van 
elektriciteitskosten, waarvan 40% voor rekening van de industrie komt; dringt er bij de 
Commissie op aan om snel te komen met richtsnoeren voor compensatie van 
elektriciteitskosten;

28. uit haar bezorgdheid dat invoer vanuit landen met lagere CO2-beperkingen voor het grootste 
deel verantwoordelijk is voor een stijging van 47% in consumptieve CO2-emissies in de EU 
tussen 1990 en 2006; vraagt de Commissie om te beoordelen of dergelijke trends zich ook 
onder het ETS hebben voortgezet en nog sterker zouden kunnen worden tijdens de derde 
uitvoeringsfase (20/30%); is van mening dat maatregelen om zulke trends in 
koolstofconsumptie tegen te gaan – mits deze eerlijk en in overeenstemming met de WTO-
regels zijn – zouden kunnen helpen om de handelspartners van de EU over te halen zich aan 
te sluiten bij een internationale overeenkomst;

29. verzoekt de Commissie om de volgende praktische maatregelen te nemen:

 een beoordeling geven van de effecten van EU-beleid voor emissiereductie op de 
werkgelegenheid, inclusief arbeidsmogelijkheden, de noodzaak van om- en bijscholing en 
onderwijs- en opleidingseisen;

 analyseren in hoeverre lidstaten hun verplichting nakomen om minimaal 50% van de 
veilingopbrengsten te besteden aan aanpassings- en verzachtende maatregelen en zo 
nodig maatregelen voorstellen;

 zorgen voor passende financiering voor het SET-Plan;
 efficiënt gebruik van de structuur- en cohesiefondsen door de lidstaten bevorderen, in het 

bijzonder voor energie-efficiëntiemaatregelen;
 innovatieve financieringsmechanismen introduceren (zoals hernieuwbare schema's);
 aanvullende fondsen reserveren voor lidstaten in Midden- en Oost-Europa voor 

maatregelen in sectoren die buiten het ETS vallen (bouw, transport, landbouw);
 prioriteit geven aan klimaatverandering en energie in het achtste kaderprogramma voor 

onderzoek.


