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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over energie-infrastructuurprioriteiten voor 2020 en daarna
(2011/2034(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Prioriteiten voor energie-
infrastructuurprojecten voor 2020 en verder - Een blauwdruk voor een Europees 
geïntegreerd energienetwerk" (COM(2010)0677),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie over de opmaak van een 
effectbeoordeling met betrekking tot de "Prioriteiten voor energie-infrastructuurprojecten 
voor 2020 en verder - Een blauwdruk voor een Europees geïntegreerd energienetwerk" 
(SEC(2010)1395),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Energie 2020 – Een strategie voor een 
concurrerende, duurzame en continu geleverde energie" (COM(2010)0639),

– gezien de Mededeling van de Commissie getiteld "Europa 2020 – Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Energie uit hernieuwbare bronnen -
Voortgang naar de 2020-doelstelling" (COM(2011)0031),

– gelet op Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 
over de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende 
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 2001/77/EG en 2003/30/EG1,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Analyse van de opties voor een 
broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van 
koolstoflekkage" (COM(2010)0265),

– gelet op het derde wetgevingspakket betreffende de interne markt op het gebied van 
energie dat is verschenen onder de titel "Energising Europe: A real market with secure 
supply"2,

– gelet op Verordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 
oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering3,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Efficiënt gebruik van hulpbronnen -
Vlaggenschipinitiatief in het kader van de Europa 2020-strategie" (COM(2011)0021),

– gelet op Beschikking nr. 1364/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 
september 2006 tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de 
energiesector en houdende intrekking van de Beschikkingen 96/391/EG en 

                                               
1 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16.
2 PB L 211 van 14.8.2009.
3 PB L 295 van 12.11.2010, blz. 1.
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1229/2003/EG1,

– gezien het rapport van de Commissie over de tenuitvoerlegging van het programma inzake 
de trans-Europese energienetwerken in de periode 2007-2009 (COM(2010)0203),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 november 2010 over een nieuwe 
energiestrategie voor Europa 2011-20202,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 december 2010 over de herziening van het 
actieplan inzake energie-efficiëntie3,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 16 juni 20104 en 17 februari 20115 over Europa 
2020,

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

– gelet op artikel 170 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat 
bepaalt dat de Unie bijdraagt aan de vaststelling en ontwikkeling van trans-Europese 
netwerken op de gebieden vervoer, telecommunicatie en energie-infrastructuur,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en van de Commissie 
regionaal beleid (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de voornaamste uitdagingen waarmee wij ons op energiegebied 
geconfronteerd zien, bestaan in de bestrijding van de klimaatverandering, het verwerven 
van meer onafhankelijkheid op energiegebied en tegelijkertijd verminderen van de import 
van fossiele brandstoffen, de verwezenlijking van een concurrentiebestendige interne 
markt voor energie en de waarborging van universele toegang tot duurzame, betaalbare en 
veilige energie,

B. overwegende dat het Verdrag van Lissabon voorziet in een specifieke rechtsgrondslag 
voor de ontwikkeling van een EU-energiebeleid dat de voor de verwezenlijking van de 
andere energiebeleidsdoelstellingen van de EU (een beter functionerende energiemarkt, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, continuïteit van de energievoorziening) 
noodzakelijke interconnectie van energienetwerken ten goede komt,

C. overwegende dat, wanneer de Unie haar energie-infrastructuur niet tijdig moderniseert en 
bijstelt in de zin van een duurzamer energieproductie- en energiegebruiksmodel, haar 
capaciteit om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te verwezenlijken kan 

                                               
1 PB L 262 van 22.9.2006, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0441.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0485.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0223.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0068.
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worden aangetast en dat de langetermijndoelstelling van de EU om haar 
broeikasgasemissies met 80 à 95% terug te brengen daardoor dreigt te worden 
ondermijnd,

D. overwegende dat een open, geïntegreerde en concurrentiegerichte Europese energiemarkt 
nodig is om concurrerende energieprijzen, energiezekerheid en duurzaamheid te 
bewerkstelligen, en dat de verwezenlijking van een dergelijke markt nog steeds een zware 
uitdaging is,

E. overwegende dat de interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten over het algemeen nog 
steeds onvoldoende is, en dat bepaalde regio's zich nog steeds in een geïsoleerde positie 
bevinden,

F. overwegende dat alternatieve aan- en doorvoerroutes en nieuwe interconnecties van 
belang zijn om de solidariteit tussen de lidstaten concreet gestalte te kunnen geven,

G. overwegende dat de energie-infrastructuurvoorzieningen die vandaag worden gepland, 
moeten sporen met de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor de lange termijn,

H. overwegende dat energie-efficiëntie een krachtig en kosteneffectief instrument is voor het 
verwezenlijken van een duurzame energietoekomst en de noodzaak om in energie-
infrastructuur te investeren gedeeltelijk kan ondervangen,

I. overwegende dat intelligente energienetten en slimme meters een belangrijk middel 
kunnen zijn om een effectieve relatie te leggen tussen energieproductie en -transmissie 
enerzijds en de consument anderzijds,

J. overwegende dat de langdurige vergunningsprocedures en het gebrek aan coördinatie 
tussen administratieve instanties hebben geleid tot grote vertragingen en extra kosten, met 
name bij grensoverschrijdende projecten,

K. overwegende dat de kwaliteit van het publieke debat moet worden gewaarborgd en dat de 
Europese milieuwetgeving daarbij naar behoren in acht moet worden genomen,

L. overwegende dat marktgerichte instrumenten de basis moeten blijven vormen voor de 
financiering van energie-infrastructuur, en dat er wellicht een beperkte mate van 
overheidsfinanciering noodzakelijk zal zijn voor de financiering van bepaalde projecten 
die strikt genomen niet commercieel levensvatbaar zijn,

I. Strategische planning van energie-infrastructuur

1. onderstreept het cruciale belang van tijdige en volledige tenuitvoerlegging van de 
bestaande wetgeving, met inbegrip van de regelgevingswerkzaamheden die nodig zijn met 
het oog op het derde interne energiemarktpakket;

2. is van mening dat er behoefte is aan een EU-brede aanpak om volledig te kunnen 
profiteren van de voordelen van nieuwe infrastructuur, en onderstreept de noodzaak tot 
ontwikkeling van een geharmoniseerde methode voor de selectie van 
infrastructuurprojecten op basis van Europese en regionale perspectieven en voor de 
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optimalisering van de sociaaleconomische en milieueffecten die daarmee worden beoogd;

3. benadrukt dat het referentiescenario voor de beoordeling van de tegen 2020 benodigde 
energie-infrastructuur moet stroken met de algemene energiebeleidsdoelstellingen en met 
de routekaart van de EU voor 2050 en andere beleidsvormen van de EU (zoals het 
vervoer-, het bouw- en het emissierechtenhandelsbeleid), inclusief het energie-
efficiëntiebeleid (met name wat betreft de tenuitvoerlegging van het nieuwe actieplan voor 
energie-efficiëntie (APEE)), en dat daarbij ook het potentiële effect van technologische 
vorderingen en van de implementatie van "smart cities"-initiatieven in aanmerking moet 
worden genomen;

4. onderstreept dat er een rangorde van belangrijkheid moet worden vastgesteld om te 
bepalen op welke punten bestaande infrastructuur kan worden verbeterd of 
gemoderniseerd, waar er nieuwe infrastructuur nodig is en kan worden gebouwd naast de 
bestaande infrastructuur of waar de aanleg daarvan kan worden vermeden met behulp van 
energie-efficiëntiemaatregelen;

5. is van mening dat zich bij de ontwikkeling van elektriciteitsinfrastructuur tussen de EU en 
derde landen een koolstoflekkagerisico kan voordoen of dat dit kan worden vergroot waar 
het reeds voorhanden is; verzoekt de Commissie waar nodig met maatregelen in de vorm 
van een "mechanisme voor doorberekening van de CO2-kosten" te komen om dit 
probleem aan te pakken dan wel om conformiteit met EU-Richtlijn 2009/28/EG te 
verlangen;

6. onderstreept dat meer het accent moet komen te liggen op interne transmissiesystemen die 
de integratie van de energiemarkten krachtig helpen bevorderen en op het wegwerken van 
zgn. "energie-eilanden" en van transmissieknelpunten;

7. is ingenomen met de bemoeiingen van de Commissie om de regionale samenwerking te 
bevorderen en dringt aan op nadere advisering met betrekking tot dergelijke regionale 
initiatieven;

II. Een breed geconcipieerd infrastructuurontwikkelingsscenario

8. is van mening dat in het tienjarenplan voor netwerkontwikkeling (TYNDP) weliswaar een 
aantal relevante elektriciteitsinfrastructuurprojecten worden gedefinieerd, maar dat daarin 
ook de prioriteiten moeten worden vastgelegd die moeten worden aangehouden om de 
energie- en klimaatsdoelstellingen van de EU te kunnen verwezenlijken;

9. roept de Commissie er met het oog op een beter beheer van de toekomstige elektriciteits-
en gasinfrastructuurplanning toe op met een concreet voorstel te komen ter verbetering 
van de transparantie en de publieke betrokkenheid bij de uitstippeling van de EU-
prioriteiten binnen een breder proces voor nauwere participatie van belanghebbenden, 
waarbij zowel de energiesector als onafhankelijke deskundigen, consumentenorganisaties 
en ngo's moeten worden betrokken;

10. is van mening dat het TYNDP de basis moet vormen voor een doorlopend programma 
voor de ontwikkeling van Europese elektriciteitstransmissie-infrastructuur, dat moet 
worden ingepast in een Europees planningperspectief voor de lange termijn en waarop 
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toezicht moet worden uitgeoefend door het Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) en de Commissie;

11. wijst er met nadruk op dat het stimuleren van de aanleg van op efficiënte en intelligente 
integratie van hernieuwbare energie gerichte infrastructuur van cruciaal belang is voor de 
succesvolle verwezenlijking van de algehele energiedoelstellingen en is verheugd over het 
feit dat het "Noordzeegrid" prioriteit krijgt als een essentieel onderdeel van een 
toekomstig Europees supernetwerk; verzoekt de Commissie daarbij alle relevante 
belanghebbenden te raadplegen om sneller werk te kunnen maken van de kartering van 
Europese elektriciteitssnelwegen en het Europees Parlement daarvoor tegen 2014 een 
ontwerp te presenteren;

12. onderschrijft het belang van efficiënte gasinfrastructuren voor de verdere diversificatie en 
continuïteit van de voorziening en voor het verminderen van de energieafhankelijkheid; 
wijst erop dat de flexibiliteitseisen op het stuk van gasinfrastructuur moeten worden 
aangescherpt, met name om het gebruik van keerstromen mogelijk te maken, en benadrukt 
dat de gasinfrastructuur verder moet worden uitgebouwd, waarbij alle nodige ruimte moet 
worden gelaten voor de inbreng van LNG/CNG-terminals;

13. is van mening dat de ontwikkeling van infrastructuur voor onconventionele gasbronnen 
van de Commissie nog niet de nodige aandacht heeft gekregen wat betreft juridische 
aspecten, levenscyclusanalyse en milieueffecten; verzoekt de Commissie hiervan een 
uitvoerige evaluatie op te maken;

14. onderstreept het belang van een geïntegreerde energie-infrastructuurplanning voor de 
exploitatie van energiebronnen in de agrarische en kleinschalige plattelandssfeer, om zo 
meer plaats in te ruimen voor gedecentraliseerde energieproductie en 
plattelandsontwikkeling;

15. onderstreept het belang van infrastructuurvoorzieningen op distributieniveau en de rol die 
prosumenten en distributiesysteembeheerders (DSB's) vervullen bij de integratie van 
decentrale energieproducten in het systeem;

16. dringt er bij de Commissie op aan tegen 2012 met concrete initiatieven te komen om de 
ontwikkeling te bevorderen van de beschikbare energieopslagcapaciteiten (inclusief 
polyvalente gas/waterstoffaciliteiten, waterkracht, solaire hogetemperatuuropwekkings- en 
andere technologieën);

17. is van mening dat de tot dusver door de Commissie ontwikkelde CO2-afvang- en 
transportinfrastructuurprojecten moeten worden voortgezet; verzoekt de Commissie met 
een tussentijds evaluatierapport te komen over de vooruitgang die bij door de EU 
gesubsidieerde projecten op dit gebied is gerealiseerd;

18. dringt bij de Commissie aan op een kritische evaluatie en – zo nodig – herziening van de 
in de mededeling over energie-infrastructuurprioriteiten becijferde investeringsbehoeften, 
en verzoekt haar bij de Raad en het Parlement verslag uit te brengen over de naar 
verwachting benodigde investeringen;

III. Slimme netwerken
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19. is van mening dat energie-infrastructuren zich meer op de eindgebruiker moeten richten, 
waarbij sterker de nadruk moet komen te liggen op de interactie tussen 
distributiesysteemcapaciteiten en verbruik; wijst op de voordelen van een nieuw 
elektriciteitssysteem waarin moderne technologieën en diensten zijn geïntegreerd, zoals 
slimme meters, intelligente netwerken en interoperabele, ICT-aangestuurde voorzieningen 
voor het reguleren van energieaanbod en -vraag;

20. is van mening dat slimme netwerken en energiebeheersystemen een unieke gelegenheid 
bieden om het concurrentievermogen van de Europese industrie te stimuleren, met name 
in de mkb-sector; verzoekt de Commissie met een nieuw voorstel te komen dat o.a. 
voorziet in de verplichte installatie van slimme meters bij alle niet-huishoudelijke 
afnemers tegen 2014;

21. dringt er bij de lidstaten op aan, in samenwerking met de Europese normalisatie-
instellingen en het bedrijfsleven in versneld tempo toe te werken naar technische normen 
voor elektrische voertuigen en slimme netwerken en meters, zodat deze werkzaamheden 
tegen 2012 kunnen worden voltooid;

22. wijst erop dat de lidstaten nu reeds verplicht zijn bij ten minste 80% van hun 
eindverbruikers tegen 2020 slimme meters te installeren; onderstreept dat de lidstaten 
overeenkomstig het derde energiemarktpakket een toereikend aantal proefprojecten voor 
huishoudelijke verbruikers zouden moeten ondersteunen ter bevordering van het 
innovatieproces; dringt aan op de vaststelling van duidelijke privacy- en 
gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de bestaande EU-wetgeving;

IV. Vaststelling van duidelijke en transparante criteria voor prioritaire projecten

23. is ingenomen met de door de Commissie in kaart gebrachte prioritaire corridors en is het 
ermee eens dat de beperkte middelen die daarvoor beschikbaar staan, optimaal moeten 
worden benut; dringt aan op het hanteren van een duidelijke en transparante methodiek 
voor het in kaart brengen van prioritaire projecten die voorzien in de dringende Europese 
behoeften wat betreft handhaving van de beginselen van veiligheid, duurzaamheid en 
ontwikkeling van de interne markt;

24. benadrukt dat de selectie van projecten van Europees belang (PEB's) moet plaatsvinden op 
basis van objectieve en transparante criteria en dat daarbij alle belanghebbenden moeten 
worden betrokken; onderstreept dat alle PEB's moeten bijdragen aan de verwezenlijking 
van de energiebeleidsdoelstellingen van de EU en is van mening dat daarbij aan de 
volgende criteria moet worden voldaan:

– met de projecten moet een essentieel Europees belang gediend zijn,

– de noodzaak ervan moet worden aangetoond op basis van de vigerende infrastructurele 
hiërarchie,

– de projecten moeten stroken met de klimaats- en milieudoelstellingen,

– zij moeten in overeenstemming zijn met het voor de lange termijn uitgestippelde 
energiebeleid van de EU (dat voorziet in flexibele en multifunctionele toepassing en 
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vermijding van lock-in-effecten),

– zij moeten gebruik maken van bewezen technologieën zoals ICT en slimme 
netwerken;

25. is van mening dat, al naargelang de aard van de betreffende infrastructuur en om verdere 
prioritering van projecten mogelijk te maken, de volgende criteria daarbij toonaangevend 
moeten zijn:

– de mate waarin zij bijdragen aan het wegwerken van "energie-eilanden",

– hun kosteneffectiviteit,

– de looptijd van de projecten,

– de mate waarin zij het niet-gebruik van hernieuwbare energiebronnen zouden kunnen 
tegengaan,

– de milieueffecten ervan,

– de vraag in hoeverre het openbaar belang ermee gediend is;

26. onderstreept dat moet kunnen worden vastgesteld of er sprake is van potentiële 
belemmeringen voor de marktgestuurde ontwikkeling van energie-infrastructuur;

27. benadrukt dat de transparantie moet worden verbeterd door het publiek duidelijk te 
informeren omtrent het doel van elk project; verlangt dat wordt nagetrokken in hoeverre in 
het kader van de publieksraadplegingen aan de criteria is voldaan;

V. Snellere en transparantere vergunningverleningsprocedures

28. is het ermee eens dat moet worden gegarandeerd dat PEB's tijdig worden uitgevoerd en is 
ingenomen met het voorstel van de Commissie om de coördinatie van 
vergunningverleningsprocedures te stroomlijnen en te verbeteren, op voorwaarde dat aan 
het subsidiariteitsbeginsel wordt voldaan;

29. verwelkomt de oprichting van een nationaal contactpunt voor elk project van Europees 
belang (een zogenaamde "onestopshop") bij wijze van unieke administratieve interface 
tussen de ontwikkelaars en de respectieve instanties die betrokken zijn bij de 
autorisatieprocedure; is met betrekking tot grensoverschrijdende projecten van mening dat 
voor nauwere coördinatie tussen de nationale "onestopshops" moet worden gezorgd en dat 
de Commissie daarbij een grotere rol moet vervullen;

30. verzoekt de Commissie te bepalen of de mogelijkheid bestaat om gezamenlijke of 
gecoördineerde procedures op te zetten tot vaststelling van concrete sleutelmaatregelen 
(regelmatige uitwisseling van informatie, tijdige kennisgeving van besluiten, gezamenlijke 
probleemoplossingsmechanismen, enz.); spoort de Commissie ertoe aan na te gaan in 
hoeverre bepaalde aspecten van het nationale administratieve recht voor herziening in 
aanmerking komen;
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31. is ingenomen met de invoering van termijnen waarbinnen de relevante uitvoerende 
instanties tot een definitief besluit moeten zien te komen; verzoekt de Commissie dit 
initiatief nader te bestuderen, onder inachtneming van het gevarieerde scala aan specifieke 
projectkenmerken en van de geografische karakteristieken van de bewuste projecten, en 
om de geschiktheid van arbitrageprocedures als ultiem besluitvormingsinstrument te 
beoordelen;

32. spoort aan tot het volgen van een meer op participatie gerichte benadering en onderkent 
dat de plaatselijke bevolking ter wille van een bredere acceptatie van energie-
infrastructuurprojecten in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van deze 
projecten moet worden betrokken; dringt erop aan ook het maatschappelijk middenveld bij 
het raadplegingsproces over projecten van Europees belang te betrekken;

33. verzoekt de Commissie nader te bestuderen of de toepassing van 
compensatiemechanismen van pas zou kunnen komen bij de goedkeuring van 
grensoverschrijdende projecten die geen voordelen opleveren voor bepaalde 
(transit)regio's, maar niettemin noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de EU-
doelstellingen op energiegebied;

VI. Financieringsinstrumenten 

34. merkt op dat netwerkinvesteringen van cyclische aard zijn en moeten worden bekeken 
vanuit een historisch perspectief; wijst erop dat een groot deel van de infrastructuur die de 
afgelopen decennia is gebouwd met het oog op de interconnectie van gecentraliseerde 
elektriciteitscentrales in de komende jaren verouderd zal raken; wijst erop dat de 
samenleving verwacht dat de kosten voor de installatie van nieuwe infrastructuur worden 
geoptimaliseerd;

35. benadrukt dat het grootste deel van de infrastructuurinvesteringskosten door de markt 
moet worden gefinancierd en dat daarbij moet worden uitgegaan van het principe dat de 
gebruiker betaalt; is van mening dat met het oog op de financiering van sleutelprojecten 
die niet aantrekkelijk zijn voor de markt, maar waarvan de ontwikkeling niettemin 
noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te bereiken, bij wijze van hefboom voor het 
aantrekken van meer particuliere investeringen overheidsmiddelen moeten worden 
gebruikt middels het opzetten van een innovatiegerichte mix van 
financieringsinstrumenten;

36. onderstreept dat een stabiel, voorspelbaar en adequaat regelgevingskader van cruciaal 
belang is voor de bevordering van investeringen;

37. onderstreept voorts dat zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van 
marktconforme instrumenten zoals projectobligaties, leninggaranties, 
risicodelingsfaciliteiten, stimulansen voor de financiering van publiek/private 
partnerschappen, samenwerkingsverbanden met de EIB en de inkomsten uit 
emissiehandel, een en ander overeenkomstig de energie- en klimaatdoelstellingen van de 
EU;

38. wijst eens te meer op het belang van transparante en niet-discriminerende tarieven met het 
oog op een adequate toerekening van de kosten voor grensoverschrijdende investeringen, 
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billijke consumentenprijzen en verbetering van het concurrentievermogen;

39. verwelkomt het initiatief van de Commissie om in 2011 met een voorstel te komen voor 
de toerekening van de kosten van technologisch complexe of grensoverschrijdende 
projecten;

40. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de lidstaten.


