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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een nieuwe energiestrategie voor Europa 2011-2020
(2010/2108(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het inventariserende document van de Commissie: “Naar een nieuwe 
energiestrategie voor Europa 2011-2020”, dat op 7 mei 2010 gepubliceerd werd,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Raad en het Europees 
Parlement van 10 januari 2007 met de titel “Een energiebeleid voor Europa” 
(COM(2007)0001, gevolgd door de mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s 
van 13 november 2008 met de titel “Tweede strategische toetsing van het energiebeleid: 
een EU-actieplan inzake energiezekerheid en –solidariteit” (COM(2008)0781), 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 februari 2009 van 3 februari 2009 over de 
tweede strategische toetsing van het energiebeleid1,

– gezien het derde energiepakket, bestaande uit Verordening (EG) nr. 713/2009 van 13 
juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators, Verordening (EG) nr. 714/2009 van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003, Verordening (EG) nr. 715/2009 
van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005, 
Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de 
interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG ( de 
“elektriciteitsrichtlijn” ofwel “ER”), evenals Richtlijn 2009/73/EG van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (de “aardgasrichtlijn” ofwel “AGR”) , 

– gezien het energie- en klimaatveranderingspakket van de EU, bestaande uit Verordening 
(EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot 
vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's, in het kader van de 
communautaire geïntegreerde benadering om de CO2 -emissies van lichte voertuigen te 
beperken, Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 
2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en 
houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, 
Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot 
wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden, 
Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot 
wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, 
dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van 
broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG 
                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0038.
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van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte 
brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG, Richtlijn 2009/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag 
van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 
2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening 
(EG) nr. 1013/2006, evenals Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun 
broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op 
het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen1 ,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 september 2007 over het onderwerp "Naar 
een gemeenschappelijk Europees extern energiebeleid"2,

– gelet op het Verdrag inzake het Energiehandvest van 17 december 1994, dat het 
rechtskader vormt voor de internationale samenwerking op energiegebied, samen met 
zijn ontwerpprotocol inzake doorvoer,

– gezien Verordening (EG) nr. 663/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 houdende vaststelling van een programma om het economisch herstel te 
bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van 
energie (Europees energieprogramma ten behoeve van herstel),

– gezien de mededeling van de Commissie van 31 mei 2010 over het onderwerp 
“Programma om het economisch herstel te bevorderen: Financiële bijstand van de 
Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie (en tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 663/2009)” (COM(2010)0283),

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 4 mei 2010 
over de voortgang bij de realisatie van de trans-Europese netwerken in de periode 2007-
2009 (COM(2010)0203),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en 
houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG (COM(2009)0363) (verslag-Vidal-
Quadras),

– gezien de mededeling van de Commissie over een Actieplan voor energie-efficiëntie: 
het potentieel realiseren (COM(2006)0545),

– gezien het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 25 
juni 2010 inzake de voortgang bij de maatregelen om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen 
(COM(2010)0330),

– gezien de concept-conclusies van de Raad van 21 mei 2010 getiteld “Naar een nieuwe 

                                               
1 PB L 140 van 05.06.09, blz. 1.
2 PB C 219E van 28.8.2008, blz.206.
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energiestrategie voor Europa 2011-2020” ,

– gezien Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad (de “energiedienstrichtlijn”)1,

– gezien Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 
2004 inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar 
nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wĳziging van Richtlĳn 
92/62/EEG (de “cogeneratierichtlijn”) ,

– gelet op artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen 
van de Commissie internationale handel, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2010),

A. overwegende dat met het Verdrag van Lissabon een nieuw tijdperk voor de Unie 
aanbreekt, dat een aanpassing van doelen en strategieën vergt om dit Verdrag ten volle 
ten uitvoer te leggen,

B. overwegende dat de Unie zich voor het probleem geplaatst ziet dat de energiewetgeving 
en algemene strategieën op energiegebied slecht worden uitgevoerd, waardoor er 
behoefte is aan een Commissie die nadrukkelijk de leiding op zich neemt om een eind 
aan deze onbevredigende situatie te maken,

C. overwegende dat de afhankelijkheid van Europa van ingevoerde buitenlandse 
energiebronnen nog steeds groeit, vooral voor wat fossiele brandstoffen betreft,

D. overwegende dat er in het komende decennium grootschalige investeringen in de 
energiesector nodig zijn, met name in nieuwe energiecentrales en netwerken, die voor 
een nog langere termijn bepalend voor de energiemix zullen zijn en om een nieuwe 
diversificatie van de financieringsinstrumenten zullen vragen,

E. overwegende dat investeringen in de energiesector uiterst kapitaalintensief zijn en er 
behoefte bestaat aan de verwezenlijking van een stabiel regelgevingskader voor de 
lange termijn waarmee bedrijven milieutechnisch en economisch verstandige 
investeringsbeslissingen kunnen nemen,

F. overwegende dat infrastructuren voor energie in de allereerste plaats via de 
energietarieven gefinancierd moeten worden; dat er echter ook behoefte aan EU-
financiering kan bestaan als markten alléén zulke investeringen niet kunnen opbrengen, 
iets wat vooral in de minst ontwikkelde regio’s het geval kan zijn;

G. overwegende dat de economische teruggang als gevolg van de financiële crisis voor een 
vertraging van investeringen in de energiesector heeft gezorgd; is echter van oordeel dat 
                                               
1 PB L 114 van 27.04.06, blz. 64.
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de crisis Europa ook een kans tot hervormingen biedt;

H. overwegende dat er in een duurzame en dynamische economie naar gestreefd moet 
worden de economische groei los te koppelen van het energieverbuik, met name door 
verhoging van de energie-efficiency per geproduceerde eenheid;

Inleiding: een strategie waarmee het Verdrag van Lissabon volledig wordt uitgevoerd

1. is verheugd over het inventariserende Commissiedocument “Naar een nieuwe 
energiestrategie voor Europa 2011-2020” en beschouwt dit als een eerste stap naar een 
uitgebreid energiebeleid van de EU in het kader van haar strategie voor 2020;

2. is van oordeel dat er bij iedere strategie voor de toekomst naar gestreefd moet worden 
de doelen van het Verdrag van Lissabon te bereiken, namelijk één energiemarkt, 
continuïteit van de energievoorziening, energie-efficiëntie en -besparingen alsmede de 
bevordering van energienetwerken, en dat zo’n strategie dient uit te monden in een 
geringere afhankelijkheid van ingevoerde energie en een grotere binnenlandse 
energieproductie;

3. onderstreept dat de voorgestelde strategie bovenal moet worden uitgevoerd in een geest 
van solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef waarbij geen enkele lidstaat kan 
achterblijven of geïsoleerd raken en waarbij alle lidstaten zich onderling inzetten voor 
continuïteit in de energievoorziening; wijst erop dat een speciaal hoofdstuk over energie 
(artikel 194 VWEU) werd opgenomen dat een solide basis biedt voor maatregelen van 
de Unie uitgaande van de communautaire methode;

4. benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan een energiebeleidsvisie voor de lange termijn, 
aangevuld door exacte en uitgebreide actieprogramma’s voor de korte termijn waarmee 
naar deze doelen kan worden toegewerkt;

De werking van de energiemarkt waarborgen
5. verklaart met nadruk dat de afronding van de interne Europese energiemarkt absoluut 

noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de EU; is van 
oordeel dat een en ander moet stoelen op een duidelijk rechtskade waarbij de wetgeving 
strikt gehandhaafd wordt en de Commissie zo nodig meer lidstaten voor het Europees 
Hof van Justitie wegens inbreuken vervolgt dan vroeger; 

6. onderstreept de noodzaak volledig uitvoering te geven aan de huidige EU-wetgeving op 
energiegebied en de energiedoelstellingen van de EU te halen; acht het eveneens 
noodzakelijk de regels van het derde energiepakket snel ten uitvoer te leggen;

7. verzoekt de Commissie, wanneer een reactie van de lidstaten mocht uitblijven, als 
uiteindelijke maatregel te overwegen de huidige richtlijnen in de vorm van 
verordeningen opnieuw voor te leggen om zeker te zijn van een volledige, directe 
toepassing op de gehele interne markt;

8. wenst een nadrukkelijker rol voor de energiemarktregulators en voor de samenwerking 
tussen de nationale regulators en de Commissie, vooral ten aanzien van de klein- en 
grootverbruiksmarkten; constateert dat, mochten de bevoegdheden van ACER en het 
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ENTSO onvoldoende zijn voor de verwezenlijking van meer geïntegreerde regionale en 
Europese energiemarkten, een wijziging van hun mandaten wellicht noodzakelijk zal 
zijn;

9. stelt vast dat er behoefte is aan meer transparantie op de grootverbruiksmarkten; is er in 
dit verband verheugd over dat de Commissie heeft aangekondigd met een voorstel te 
komen over transparantie en integriteit op de energiehandelsmarkten;

10. herinnert aan het sectoronderzoek van de Commissie van 2005; dringt erop aan dat in 
2010 een tweede onderzoek van de energiesector wordt gelanceerd;

11. vraagt de Commissie jaarlijks een topbijeenkomst te organiseren met 
vertegenwoordigers van de in energievraagstukken gespecialiseerde commissies van 
de nationale parlementen en leden van het Europees Parlement over het beleid, de 
wetgeving en andere daarmee verband houdende kwesties op energiegebied op EU-
niveau, teneinde het wederzijdse begrip te vergroten;

Steun voor moderne geïntegreerde netwerken

12. vestigt er nadrukkelijk de aandacht op dat iedere vertraging bij de ontwikkeling van 
een modern, de EU omspannend elektriciteitsnetwerk een gevaar kan betekenen voor 
het streven van de EU om vóór 2020 20% van het energieverbruik uit hernieuwbare 
energiebronnen te halen, en voor het bereiken van de energie-efficiencydoelstellingen;  
is er daarom verheugd over dat de energiestrategie zich in de eerste plaats richt op de 
infrastructuur die de ontwikkeling van de gehele EU omspannende geïntegreerde 
netwerken moet bevorderen;

13. wijst erop dat de definitieve verwezenlijking van de interne energiemarkt alleen 
mogelijk zal zijn met een pan-Europees energienetwerk dat zich niet naar de grenzen 
van de lidstaten richt;

14. wenst dat de uitvoering van het tienjarenplan voor netwerkontwikkeling voor de 
integratie van de EU-netwerken voor elektriciteit en gas vóór 2020 voltooid zal zijn; 
onderstreept dat de interconnecties van de gasnetwerken en de LNG-terminals 
verbeterd moeten worden zodat een einde komt aan de marktisolering van sommige 
lidstaten;

15. acht het huidige programma van de trans-Europese energienetwerken (TEN-E) 
inefficiënt en is van mening dat het geen duidelijke bijdrage aan de interconnectie van 
de lidstaten heeft geleverd; meent daarom dat er bij het voorgestelde energie-
infrastructuurpakket en de vervanging van TEN-E op de volgend punten moet worden 
gelet:

(a) evaluatie van het vergunningenprobleem voor energie-infrastructuur en voorkoming 
van bureaucratie;

(b) vaststellen van prioriteitsprojecten en van criteria voor het aanwijzen van 
investeringen met een sleutelfunctie voor de ontwikkeling van de interne 
energiemarkt; 
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(c) duidelijke criteria en richtsnoeren over overheids- en EU-financiering voor energie-
infrastructuur aan de lidstaten geven;

(d) uitbreiding van de financiële steun tot de uitvoeringsfase van projecten;

(e) ontwerp van een model voor grensoverschrijdende kostenverdeling, met name in 
termen van een gecoördineerde ontwikkeling van infrastructuur een hernieuwbare 
energiebronnen;

16. meent dat in de nieuwe Financiële Vooruitzichten de beleidprioriteiten van de EU 
zoals vermeld in de 2020-strategie tot uiting moeten komen, wat betekent dat een 
groter deel van de begroting aan het energiebeleid, waaronder de infrastructuur, zal 
moeten worden toegewezen;

17. is van mening dat innovatieve financiële instrumenten (zoals voorzieningen en 
leningprogramma’s voor risicodeling van particuliere banken) belangrijk kunnen zijn 
voor de ondersteuning van investeringen in energie-infrastructuur en energie-
efficiency; vraagt de Commissie daarom de traditionele leningen meer en meer door 
dit soort instrumenten te vervangen; is een sterk voorstander van het voorstel de activa 
op de EU-begroting in te zetten als leninggarantie ter aanmoediging van particuliere en 
PPP-investeringen;

18. onderstreept dat sommige lidstaten extra steun van de Unie voor infrastructuur nodig 
hebben die de markten alléén niet kunnen fourneren, onder meer voor de vervanging 
van oude energiecentrales, elektriciteitsnetwerken en voorzieningsnetwerken;

19. stelt voor coördinatiemechanismen in te stellen die ervoor moeten zorgen dat de 
programmering van de ontwikkeling van elektriciteitsnetwerken door de diverse 
lidstaten spoort met het tienjarenplan voor netwerkontwikkeling;

20. wijst erop dat de Commissie aan de hand van de conclusies van de werkgroep slimme 
elektriciteitsnetwerken op EU-niveau voor een gunstig regelgevingskader voor zulke 
netwerken moet zorgen, met voor de gehele EU geldende gemeenschappelijke 
ontwikkelingsnormen; steunt proefprojecten voor de invoering van slimme meters;

21. vraagt de Commissie om voor het einde van het jaar een beoordeling te geven van de 
toekomst van de wereldmarkt en de EU-markt voor gas, met inbegrip van de gevolgen 
van de reeds geplande gasinfrastructuurprojecten (Nabucco), nieuwe LNG-terminals, 
de gevolgen van schaliegas voor de VS-markt (vooral voor de importvraag naar LNG) 
en de gevolgen van eventuele schaliegasontwikkelingen in de EU voor de toekomstige 
continuïteit van de gasvoorziening en voor de prijzen;

Een beter gebruik van de efficiencykansen van de EU
22. is van oordeel dat energie-efficiency en energiebesparing de voornaamste plaats in 

iedere strategie voor de toekomst moeten innemen, omdat zij een kosteneffectieve 
oplossing bieden voor de beperking van de afhankelijkheid van de EU op 
energiegebied, bijdragen aan het creëren van banen, de bestrijding van de 
klimaatverandering, het tegengaan van de verhoging van energietarieven en aan de 
vooruitgang naar een economie die efficiënt met haar hulpbronnen omspringt;
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23. is verheugd over de herziening van het actieplan energie-efficiency; doet een beroep 
op de Commissie rekening te houden met het advies van het Europees Parlement;

24. is van oordeel dat het streven naar meer energie-efficiency gepaard moet gaan met een 
sterke gerichtheid op het gebruik van primaire energie, met inbegrip van de omzetting, 
transmissie, distributie en voorziening, naast het industrieel en huishoudelijk verbruik;

25. ondersteunt de invoering van verdere niet-fiscale marktmechanismen ter verbetering 
van de energie-efficiency als een manier om de concurrentiepositie van de EU-
economie te stimuleren;

26. vraagt de lidstaten het eens te worden over een gemeenschappelijke methodiek voor 
het meten van de nationale energie-efficiency en besparingsdoelstellingen en tevens 
voor het toezicht op de vooruitgang bij het bereiken van deze doelstellingen; wijst 
erop dat bindende doelen alleen in de wet kunnen worden verankerd als er een 
akkoord over een gemeenschappelijke methodiek bestaat;

27. is voorstander van een gedecentraliseerde benadering op meerdere niveaus van het 
energiebeleid en de energie-efficiency en steunt het smart cities-initiatief;

28. vraagt de Commissie met een mededeling te komen die de vraag moet beantwoorden 
hoe de verspreiding van hernieuwbare energiebronnen binnen de EU wellicht 
efficiënter kan verlopen met behulp van een stelsel van gemeenschappelijke 
stimulansen die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aanmoedigen en 
waarmee een bepaald type hernieuwbare energie op die plaatsen in de EU wordt 
verspreid waar dit het meest kosteneffectief is en derhalve voor lagere 
elektriciteitsprijzen kan zorgen;  is van oordeel dat op de middellange termijn 
regionale marktgroepen voor hernieuwbare energie kunnen worden opgezet;

29. verzoekt de Commissie om een analyse van de respectieve door de lidstaten 
gepresenteerde nationale actieplannen voor hernieuwbare energie; wenst dat zij zo 
nodig actie onderneemt om lidstaten bij de verbetering van hun plannen bij te staan; 
vraagt de Commissie gebruik te maken van de samenwerkingsmechanismen waarin de 
richtlijn voorziet om hulp te bieden aan de lidstaten die daaraan behoefte hebben;

Waarborgen van de continuïteit van de energievoorziening 
30. is van oordeel dat de Commissie er in samenwerking met de EDEO voor moet zorgen 

dat de Unie in energiezaken met één stem spreekt;

31. is van oordeel dat voor alle pijpleidingen uit derde landen en andere energienetwerken 
die het grondgebied van de Europese Unie binnenkomen transparante overeenkomsten 
moeten gelden en dat zij onder de regels van de interne markt moeten vallen, onder 
meer de regelingen inzake de toegang van derden en bestemmingsclausules; vraagt de 
Commissie ervoor te zorgen dat bij toekomstige akkoorden over pijpleidingen en 
commerciële overeenkomsten rekening wordt gehouden met de Europese regelgeving 
op energiegebied en zo nodig actie te ondernemen; 

32. dringt aan op een verdere uitbreiding van het lidmaatschap van de 
energiegemeenschap met meer aan de EU grenzende landen; onderstreept dat de 
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Commissie moet zorgen voor een tijdige en strikte uitvoering van de 
energievoorschriften van de EU door de lidstaten, met name door de voorwaarde te 
stellen dat EU-fondsen slechts beschikbaar zijn als de Verdragsverplichtingen worden 
nagekomen;

33. is van oordeel dat het energiehoofdstuk in iedere overeenkomst voor politieke en 
technologische samenwerking met naburige landen concreter moet worden ingevuld, 
met name door meer gewicht toe te kennen aan programma’s voor energie-efficiency 
en aan de voorschriften voor de interne markt;  

34. is er verheugd over dat Rusland opnieuw deelneemt aan de bijeenkomsten van de 
Energiehandvest-Conferentie; verzoekt de Commissie ernaar te streven het Verdrag 
inzake het Energiehandvest tot verdere landen uit te breiden en zich in het forum van 
de Energiehandvest-Conferentie te richten op een na onderhandelingen tot stand 
gekomen schikking die tot volledige ratificatie van het verdrag en de bijbehorende 
protocollen door Rusland leidt; onderstreept dat de energie een centraal thema moet 
zijn in de na de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst met Rusland te 
sluiten overeenkomst, die ook als basis moet dienen voor de betrekkingen van de 
individuele lidstaten met Rusland;

35. vraagt de Commissie erop toe te zien dat de verordening betreffende continuïteit in de 
gasvoorziening na inwerkingtreding volledig wordt toegepast, vooral wat de 
mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing van deze verordening betreft;

36. verzoekt de Commissie en de bij het project betrokken lidstaten de aanleg van de 
Nabucco-pijpleiding voort te zetten, die voor een grote verbetering van de continuïteit 
in de gasvoorziening van de Europese Unie zou kunnen zorgen; wenst dat in de 
vacature van EU-Nabucco-coördinator zo spoedig mogelijk wordt voorzien;

37. dringt aan op een speciale energiedialoog met de landen van het Kaspische gebied en 
is ingenomen met de werkzaamheden aan de Kaspische ontwikkelingssamenwerking;

38. roept op tot bevordering van de initiatieven DESERTEC en Mediterraan plan voor 
zonne-energie door steun te geven aan gedecentraliseerde zonnekrachtcentrales in de 
Noord- Afrikaanse regio en de aansluiting daarvan op het netwerk;

39. is van oordeel dat de vaststelling van minimumnormen van de EU voor 
vergunningafgifte en ontwerpcertificatie van nieuwe kerncentrales nuttig zou zijn;

40. geeft zijn steun en aanmoediging aan de aanleg van LNG-terminals, vooral in landen 
die het meest kwetsbaar zijn voor onderbrekingen van de gasvoorziening;

Bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie
41. dringt aan op een nauwkeurig toezicht op de uitvoering van het SET-plan en het 

signaleren van belemmeringen die particuliere investeringen in de weg staan;

42. steunt de ontwikkeling van kosteneffciënte nieuwe technieken voor de opslag van 
elektriciteit, waaronder de toepassing van waterstofcellen en andere brandstofcellen, 
waarmee een verhoging van het aandeel variabele hernieuwbare energiebronnen 
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mogelijk zou zijn;

43. verzoekt de Commissie om bevordering en financiële steun van EU-proefprojecten 
voor de exploitatie van niet-conventionele binnenlandse energiebronnen, waaronder 
schaliegas; vraagt haar de lidstaten te helpen bij de uitvoering van geologisch 
onderzoek ter vaststelling van de omvang van de in de Unie beschikbare hulpbronnen 
en wenst dat dit gegeven wordt meegenomen in de langetermijnstrategie van de Unie;

44. is ervan overtuigd dat conventionele en onconventionele aardgasbronnen op de 
middellange termijn de snelste en gemakkelijkste weg naar lagere kooldioxide-
emissies bieden alvorens wordt overgeschakeld op een economie die geen gebruik 
maakt van fossiele brandstoffen, verlangt daarom dat SET-initiatieven inzake het 
afvangen en opslaan van kooldioxide zich ook richten op energiecentrales met 
gasverbranding en de emissies van andere biobrandstoffen;

45. wijst erop dat steenkool, zoals vermeld in de tweede strategisch toetsing van het 
energiebeleid, nog steeds een uiterst belangrijke binnenlandse energiebron is en dat de 
Unie daarom het onderzoek naar schone steenkooltechnologieën als kolenvergassing 
en –liquefactie moet voortzetten;

46. steunt een verdere samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie om de nodige 
stimulansen te ontwikkelen voor een duurzame markt voor biomassa en daarbij 
rekening te houden met de punten biodiversiteit en voedselproductie;

47. is van oordeel dat onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van innovatie op het gebied 
van de energietechnologie absolute prioriteit moet krijgen in het achtste 
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling en dat daarom de aan deze 
subprogramma’s toegewezen fondsen een aanzienlijke verhoging verdienen;

48. herinnert eraan dat onderzoek in de energiesector niet alleen moet bijdragen aan een 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en handhaving van de continuïteit in 
de energievoorziening, maar ook aan de versteviging van de concurrentiepositie van 
het Europese bedrijfsleven; is in dit verband de mening toegedaan dat samenwerking 
bij het vaststellen van normen met de strategische partners van de EU (zoals China, 
Japan, India, Rusland en de VS) op het gebied van nieuwe technologieën in de 
energiesector, zoals elektrisch aangedreven voertuigen, van levensbelang is opdat 
Europese innovaties volledig op de internationale markt geaccepteerd worden;

Het voordeel voor burger en consument als middelpunt van het EU-beleid
49. is van mening dat slimme meters en energieprojecten in het algemeen 

bewustmakingscampagnes vereisen om de voordelen ervan aan burgers uit te leggen; 
onderstreept dat het van cruciaal belang voor het succes van slimme meters is als het 
publiek over de voordelen wordt geïnformeerd;

50. wenst dat de Commissie toeziet op en verslag uitbrengt over de uitvoering van het 
derde pakket ten behoeve van de interne markt op het punt van nationale maatregelen 
ter voorkoming van “energiearmoede” en herinnert de lidstaten aan hun verplichtingen 
op grond van de bestaande wettelijke voorschriften;
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51. herinnert de energiesector aan zijn verplichting op grond van het derde energiepakket 
ten aanzien van de invoering van duidelijke en begrijpelijke energiefacturen; is van 
oordeel dat de factuurmodellen van het Energieforum voor de burger van de 
Commissie gebruikt dienen te worden als basis voor gestandaardiseerde 
energiefacturen voor de gehele Unie;

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

De Europese Unie ziet zich op het punt van haar energievoorziening met een groot aantal 
problemen geconfronteerd. De strijd die Europa voor zijn energietoekomst moet leveren, is een 
moeizaam gevecht. De EU wordt steeds afhankelijker van uit het buitenland aangevoerde 
energie.  Wij hebben een energiesysteem dat grote investeringen vergt terwijl Europa nog steeds 
worstelt met de gevolgen van een economische crisis. En bovendien hebben wij nagelaten onze 
eigen energiewetgeving uit te voeren.

Het Verdrag van Lissabon was de eerste stap om een antwoord op deze vraagstukken te vinden. 
Het geeft de Unie een aantal duidelijke doelen: een functionerende interne energiemarkt, 
continuïteit in de voorziening, energie-efficiency en de bevordering van energienetwerken en 
hernieuwbare energiebronnen. De Unie beschikt nu ook over een stevig rechtskader en een 
solide rechtsgrond (artikel 194) om energiebeleid te voeren.

Met het Verdrag begin teen nieuw tijdperk voor de Unie. Nu is het moment gekomen om onze 
doelen en strategieën aan te passen om het Verdrag volledig uit te voeren. Daarom gelooft de 
rapporteur van het Europees Parlement dat er behoefte is aan strategische begeleiding en een 
nieuwe energiestrategie om de doelen van artikel 194 en ons 20-20-20 klimaatpakket te bereiken. 
De maatregelen van de EU kunnen op verscheidene punten worden versterkt. Een daarvan is een 
betere spreiding van de kredieten van de EU-begroting over de beleidsvormen ten behoeve van 
energie en klimaat. Een andere is de invoering van meer kosteneffectieve manieren van 
ondersteuning van de verdere ontwikkeling en modernisering van pan-Europese 
energienetwerken, en de ontwikkeling van energiesystemen met een geringe kooldioxide-
uitstoot. Het is van cruciale betekenis om meer synergie te creëren tussen de interne en externe 
dimensies van het EU-energiebeleid. Uw rapporteur is van oordeel dat er een uitgesproken 
politieke wil aanwezig is voor meer actie ten behoeve van dit energiebeleid op EU-niveau.

Uw rapporteur is het volkomen eens met de Commissie dat “het huidige uitvoeringsstadium van 
de Europese energiewetgeving over het algemeen slecht is”, zelfs afgezet tegen wetgeving uit 
het verleden, zoals het tweede pakket voor de interne energiemarkt dat in 2003 werd 
goedgekeurd. De Commissie heeft ook volkomen gelijk als zij sterk de nadruk legt op de 
uitvoering van beleid waarover sinds 2007 overeenstemming is bereikt. Bovendien is het juist 
dat zij waarschuwt dat “zulke maatregelen, hoewel verdere stappen moeten worden genomen, 
niet geloofwaardig of doeltreffend zullen zijn als de bestaande wetgeving en programma’s niet 
volledig ten uitvoer worden gelegd”.

Strategische doelstellingen. Bij nieuwe maatregelen moet worden vastgehouden aan de drie 
meest prominenten energiedoelstellingen van de EU:
1. afkoersen op een energiestelsel met een geringe uitstoot van kooldioxide (het onderwerp van 
de eerste strategische toetsing van het energiebeleid en het klimaatpakket van de Commissie).
2. het waarborgen van continuïteit in de energievoorziening voor allen (zwaartepunt van de 
tweede strategische toetsing van het energiebeleid van 2008) tijdens de ontwikkeling van een 
energiestelsel en een economie met een geringe kooldioxide-uitstoot.
3. ervoor zorgen dat op weg naar bovengenoemde doelen tevens de concurrentiepositie van de 
EU verbetert en alle consumenten tegen betaalbare prijzen van energie worden voorzien.

Het is mogelijk - en dit werd ook gedaan - het eerste doel in termen van 
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emissiebeperkingsstreefcijfers vast te stellen, met ondergeschikte doelen voor het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen en biobrandstof in de energievoorzieningsmix. Het is echter 
moeilijk en ook niet wenselijk net zo exact te zijn over de andere componenten van de 
energiemix (aardolie, steenkool, gas en kernenergie). Moeilijk omdat de prijzen van deze 
energiebronnen fluctueren op de wereldmarkten, zodat hun gebruik wisselt. Niet wenselijk 
omdat het aandeel van de energie uit hernieuwbare bronnen bepalend moet zijn voor het aandeel 
van fossiele brandstoffen en omdat dit aandeel niet vooraf kan en mag worden vastgesteld. Het is 
redelijk om een doel te stellen voor het aandeel van hernieuwbare energiebronnen (ongeacht het 
te gebruiken soort hernieuwbare energie) in de totale energiemix om een tegenwicht te bieden 
aan de groeiende afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen en om CO2-
emissiebeperkingsdoelen te bereiken. Maar meer in het algemeen gesproken moet de energiemix 
worden overgelaten aan de marktdeelnemers en bedrijven die hun eigen calculaties zullen 
moeten maken op grond van een duidelijk beleid, stimulansen en sancties die door de EU zijn 
ontworpen.

Op de lange duur zal het eerste doel, een economie met een geringe uitstoot van kooldioxide, 
ook bijdragen aan het bereiken van het tweede doel, continuïteit in de energievoorziening, 
doordat de Europese vraag naar ingevoerde aardolie en importgas vermindert. Daarbij moet ook 
de aandacht uitgaan naar de concurrentiepositie van de EU en het punt dat energie betaalbaar 
moet blijven voor bedrijfsleven en consument.

Begrotingsfondsen EU. Een ernstige omissie in het huidige EU-energiebeleid is, dat wordt 
nagelaten EU-fondsen te dirigeren naar een terrein dat ondanks de recessie nog steeds tot een van 
de topprioriteiten voor de Europese regeringen en burgers moet worden gerekend. Zoals de 
Commissie zegt, “hebben de EU-energiesystemen miljarden euro’s aan investeringen nodig in 
energienetwerken, productie- en transportcapaciteit en schone technologieën. Dit moet een 
kernpunt van de toekomstige energiestrategie zijn”.

Uw rapporteur gelooft dat Europa nu moet kunnen beschikken over de middelen om zijn 
verklaarde beleidsdoelstellingen te bereiken, waaronder de 20-20-20-streefcijfers en de doelen 
die in de artikelen van het Verdrag van Lissabon over energiezekerheid zijn vermeld.  In het 
kader van de energiestrategie moeten meer EU-kredieten besteed worden aan het energie- en 
klimaatbeleid, om te beginnen met de Financiële Vooruitzichten voor de tijd na 2013.

Traditioneel was de Europese bijdrage aan het energiebeleid meer van regelgevende dan 
financiële aard (met uitzondering van de financiering van onderzoek en ontwikkeling). De 
Europese regelgeving richtte zich op energienetwerken en energieproducten. De drie 
achtereenvolgende pakketten EU-wetgeving voor de interne energiemarkt waren alle gericht op 
het wegnemen van discriminatie in elektriciteitsnetwerken en gasleidingen en het omvormen van 
transmissiesysteembeheerders tot universele transporteurs van energie door heel Europa. De 
theorie was dat, als de transmissiesysteembeheerders de juiste stimulansen kregen, zij en hun 
gebruikers de gehele noodzakelijke netwerkinfrastructuur zouden financieren. Nu echter wordt 
duidelijk dat dit niet snel genoeg gebeurt om de nieuwe netverbindingen tot stand te brengen die 
op afgelegen plaatsen nodig zijn voor energie uit hernieuwbare bronnen of slimme netwerken die 
voor meer interactie moeten zorgen tussen de elektriciteitsproducenten en de klant, en een beter 
beheer van de vraag naar energie.  De Commissie waarschuwt ook hiervoor: “niet alle 
infrastructuurinvesteringen zullen door de markt alleen worden opgebracht, vooral niet wanneer 
de kostenverdeling onder lidstaten  wordt bemoeilijkt door het grensoverschrijdende karakter 
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van sommige netwerken”.

Uw rapporteur is van mening dat de Commissie moet bijdragen aan investeringen in de 
infrastructuur. Zij dient een strategische infrastructuur voor de gehele EU te ontwikkelen die de 
integratie van de EU- en regionale energiemarkten bevordert en de opnamecapaciteit voor 
energie uit hernieuwbare bronnen vergroot. In vergelijking met de investeringsbehoeften van 
Europa is echter zelfs de gehele EU-begroting van geringe omvang. Maar een redelijke bijdrage 
uit de begroting aan het energie- en klimaatbeleid zou:
 het mogelijk maken de begrotingsprioriteiten van de EU op één lijn met haar 
beleidsprioriteiten te krijgen;
 hulp kunnen bieden aan de nieuwe lidstaten uit Centraal- en Oost-Europa met een groot 
potentieel op het gebied van emissiebeperking en de productie van energie uit hernieuwbare 
bronnen;
 voor uitkomst en stimulansen kunnen zorgen als de marktmechanismen niet toereikend 
zijn om de energiedoelstellingen van de EU te halen.

Omdat de EU-begroting een betrekkelijk geringe omvang heeft moet volgens uw rapporteur naar 
manieren worden gekeken om haar zo aan te wenden dat een grote hefboomwerking wordt 
bereikt. Een van die manieren zou kunnen zijn met de Europese begroting garant te staan voor 
leningen ter aanmoediging van particulieren en ppp-investeringen, zoals nu gedaan is  met de 
energiefondsen van het Europese economische herstelplan. Zulke faciliteiten met risicoverdeling 
en leningenprogramma’s van overheidsbanken zouden een instrument kunnen zijn om steun te 
verlenen aan investeringen in de energie-infrastructuur en ze zouden steeds meer op innovatieve 
wijze de plaats van traditionele leningen kunnen innemen. 

Steun aan energie uit hernieuwbare bronnen kosteneffectiever maken. Sommige nationale 
financiële steunprogramma’s zijn veel omvangrijker dan alle EU-inspanningen samen. Een 
manier om meer steun te geven aan hernieuwbare energiebronnen zou echter de samenkoppeling 
van deze grotere nationale fondsen tot een pan-Europees programma kunnen zijn. Daartoe zou 
men bij de nieuwe energiestrategie moeten overwegen terug te keren naar het oorspronkelijke 
Commissievoorstel voor een pan-Europees systeem voor de handel in hernieuwbare energie of in 
oorsprongsgaranties. Hierdoor zouden schaalvoordelen in geheel Europa kunnen worden behaald 
en zouden de investeringen zich gaan bewegen naar de toepassingen waar het beste rendement 
kan worden behaald. Op de middellange termijn zou Europa zich, op weg naar de pan-Europese 
markt voor energie uit hernieuwbare bronnen, ook in de richting van regionale hernieuwbare 
energiemarkten kunnen bewegen.

Energie-efficiëntie. Veel betrokkenen zien een nieuwe energiestrategie als de gelegenheid voor 
een versterking van het niet-bindende doel van het 20-20-20-plan: het doel de energie-efficiëntie 
vóór 2020 met 20% te verbeteren. Uw rapporteur denkt echter dat het moeilijk zal zijn een 
juridisch bindend doel voor energie-efficiëntie op te leggen en dat de nadruk meer moet liggen 
op kosteneffectieve acties om een beter gebruik te maken van het nog niet aangeboorde 
energiebesparingspotentieel van de EU. Het is een goede zaak dat de Commissie er bij de 
lidstaten op aandringt hun in 2008 voorgelegde nationale programma’s voor energie-efficiëntie 
te verbeteren, die volgens de Commissie nog “zeer veel ruimte voor verbetering” vertonen. 

Innovatie. Het is duidelijk dat de EU meer moet doen om de resultaten op het gebied van 
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onderzoek en ontwikkeling van haar 27 lidstaten samen te brengen en er een maximaal 
rendement uit te halen. Dit kan op drie manieren gebeuren: door het bijeenbrengen en 
coördineren van de onderzoekinspanningen (zoals de EU doet met de Energy Industrial 
Initiatives), door vaststelling van techniek- en rechtsnormen voor nieuwe technieken (zoals 
gedaan is met het opvangen en opslaan van kooldioxide) en door financiering (zoals via het 
kaderprogramma voor onderzoek). In haar Strategic Energy Technology (SET)-plan zegt de 
Commissie echter dat de investeringen van de overheid en particulieren in technologie die tot 
geringe kooldioxide-emissies leidt vanaf nu tot 2020 van 3 miljard euro per jaar tot 8 miljard 
euro per jaar moet worden verhoogd. Uw rapporteur denkt dat wij een nieuwe manier moeten 
vinden om particuliere investeringen in het SET-plan aan te trekken en tevens in het achtste 
kaderprogramma de nadruk meer op energie te leggen.

Extern beleid op energiegebied. Het Commissiedocument bevat een opsomming van het grote 
aantal energiedialogen van de EU met internationale organisaties, buitenlandse partners en 
leveranciers. Tegen de zo belangrijke achtergrond van een gegarandeerde ononderbroken 
energievoorziening zijn de belangrijkste externe initiatieven die welke zich richten op:
 de uitbreiding van de interne energiemarktvoorschriften van de EU tot naburige landen; 
en 
 het streven naar diversifiëring van de bronnen en routes van ingevoerde energie. 

Uw rapporteur vindt dat het eerste moet worden gedaan door middel van een uitbreiding van de 
energiegemeenschap en een sterk engagement met Rusland binnen het forum van de 
Energiehandvest-conferentie en in de context van de onderhandelingen over een nieuw 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Rusland. Moldavië verdient te worden 
gelukgewenst met de voltooiing van zijn ratificeringsprocedure, de aanpassing van de 
gasvoorschriften van het land aan de EU-regelgeving en zijn toetreding tot de 
energiegemeenschap in mei 2010.  Dezelfde taak wacht Oekraïne, dat in December 2009 
voorwaardelijk toetrad en dat er nog voor moet zorgen dat zijn wettelijke gasvoorschriften aan 
de EU-regelgeving worden aangepast. 

Het tweede punt moet worden ondersteund door de aanleg van nieuwe LNG-terminals waarmee 
uit alle delen van de wereld gas naar Europa kan worden aangevoerd. LNG-terminals kunnen 
zowel nieuwe bronnen als nieuwe routes voor de gasinvoer aan de reeds bestaande toevoegen. 
Met de ontwikkeling van de zuidelijke corridor door middel van projecten als de Nabucco-
pijpleiding kan Europa ook nieuwe bronnen en routes voor zijn gasimport aanboren. De 
rapporteur looft de Commissie voor haar creatief denken over “eventuele mechanismen om een 
hefboomwerking aan de koopkracht van de EU te geven” en haar studie van nieuwe 
instrumenten als de Kaspische ontwikkelingsmaatschappij voor het zodanig bundelen van de 
Europese vraag naar energie dat Centraal-Aziatische gasproducenten worden aangemoedigd hun 
product aan Europa te verkopen.

Met eventueel als uitzondering het Nabucco-project is uw rapporteur van mening dat kredieten 
ter vergroting van Europa’s bestendigheid tegen externe energieschokken in het algemeen beter 
binnen de EU dan daarbuiten besteed kunnen worden. De reden daarvan is dat nieuwe 
grensoverschrijdende interconnecties en opslag voor gas binnen de EU een blijvende bijdrage 
aan de energie-infrastructuur van Europa vormen en tevens de uitdrukking in de praktijk zijn van 
de solidariteit op energiegebeid tussen de lidstaten. De lopende herziening van de verordening 
betreffende continuïteit in de gasvoorziening zal aan dit proces bijdragen. De werkzaamheden 
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ten behoeve van een verder geïntegreerde gasmarkt moeten echter doorgaan in de periode die 
door de nieuwe energiestrategie wordt bestreken. De rapporteur hoopt daarom dat de Commissie 
hier een synergie tussen de interne en externe aspecten van het energiebeleid tot stand zal 
brengen.


