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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Stappenplan Energie 2050, een toekomst met energie
(2012/2103(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie "Stappenplan Energie 2050" en de bijbehorende 
werkdocumenten (COM(2011)0885),

– gezien de ontwerpresolutie over de impact van fotovoltaïsche zonnepanelen op het weiland 
(B7-0186/2012),

– gezien de ontwerpresolutie over de bouw van energiecentrales die gebruikmaken van golf- en 
getijdenenergie (B7-0192/2012), 

– gezien zijn resolutie van 12 juni 20121 over samenwerking op gebied van energiebeleid 
buiten onze grenzen: een strategische benadering van gegarandeerde, duurzame en 
concurrerende energievoorziening,

– gezien zijn resolutie van 15 maart 2012 over een routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050 (2011/2095(INI))2,

– gezien 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, de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming en de Commissie regionale ontwikkeling 
(A7-0000/2012),

Doelstellingen van het EU-Stappenplan Energie 2050

1. erkent dat voordelen zou opleveren voor de lidstaten als zij op dit moment zouden beginnen 
samen te werken voor een omvorming van het energiesysteem; steunt daarom het 
Stappenplan Energie 2050 van de Commissie als basis om wetgevings- en andere initiatieven 
te nemen inzake energiebeleid met als doel om voor 2030 een beleidskader te ontwikkelen, 
met inbegrip van mijlpalen en streefcijfers; merkt op dat er een pan-Europees bestuur nodig 
is om streefcijfers inzake energie voor 2050 te bepalen; streeft, in de geest van de Unie, een 
strategie na die de lidstaten toelaat samen te werken zonder zich door het stappenplan 
ingeperkt te voelen;

2. merkt op dat de voorgestelde strategieën niet deterministisch van aard zijn, maar eerder als 
basis dienen voor een constructieve dialoog over kwesties die verband houden met industrie, 
onderzoek en energie; 

3. benadrukt het belang van het energiebeleid van de EU in volle financiële crisis; beklemtoont 
de rol die energie mogelijk kan spelen in het stimuleren van groei en concurrentievermogen 
in de EU; roept de Commissie op strategieën voor na 2020 voor te stellen en te komen met 
een beleidskader voor het Europees energiebeleid voor 2030; moedigt de lidstaten aan hun 

                                               
1 Aangenomen teksten P7_TA(2012)0238.
2 Aangenomen teksten P7_TA(2012)0086.
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huidige inspanningen te versterken om de huidige streefcijfers voor 2020 op gebied van het 
energiebeleid van de EU te behalen;

4. benadrukt dat een duidelijk beleid en regelgevingskader de nodige investeringen voor 
koolstofarme energie zal stimuleren; onderstreept het belang van een energiestrategie die 
erop gericht is de energiezekerheid van de EU en het economisch concurrentievermogen te 
verhogen door maatregelen zoals diversificatie van toeleveringsroutes en energiebronnen en 
energie-efficiëntie;

5. herinnert eraan dat het de bevoegdheid van de lidstaten is hun eigen energiemix te bepalen; 
erkent dat het Stappenplan Energie 2050 de nationale, regionale en lokale inspanningen om 
de energievoorziening te moderniseren aanvult; erkent daarom dat de lidstaten samen moeten 
werken op basis van gemeenschappelijke doelstellingen, alsook dat de EU een belangrijke rol 
te spelen heeft; spoort de lidstaten en de Commissie aan mogelijkheden te blijven nastreven 
die aan de doelstelling van de EU kunnen voldoen om de sector op een economisch 
efficiënte, veilige en duurzame manier koolstofarm te maken, en inspanningen te blijven 
doen om het potentieel voor kosteneffectieve energiebesparingen ten volle te benutten, onder 
andere ondersteund door de beschikbare financiële instrumenten van de Unie; erkent 
tegelijkertijd de voordelen van het ontwikkelen van een gecoördineerde, en indien nodig, 
gemeenschappelijke Europese benadering;

6. erkent de conclusies van het Stappenplan Energie dat de overgang van de energiesector in de 
hele EU technisch en economisch haalbaar is en op lange termijn minder kostelijk kan zijn 
dan het voortzetten van het huidige beleid, op basis van bepaalde veronderstellingen;

Belangrijkste elementen van een langetermijnstrategie

7. erkent de conclusies van het Stappenplan Energie 2050 dat er gelijkenissen zijn tussen de 
acties die genomen moeten worden in de geanalyseerde scenario's om het energiesysteem 
van de EU om te vormen, ongeacht de specifieke weg die werd gekozen om tegen 2050 een 
koolstofarm energiesysteem te verwezenlijken; gelooft dat hernieuwbare energie, energie-
efficiëntie en energie-infrastructuur "no regrets" opties zijn;

8. erkent dat een cruciaal onderdeel van een duurzamer energiesysteem een groter aandeel van 
hernieuwbare energie na 2020 is; erkent verder dat alle scenario's om de sector koolstofarm 
te maken die in de mededeling van de Commissie werden onderzocht, uitgaan van een groter 
aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix van de EU van ongeveer 30 % van het 
bruto-eindverbruik van energie in 2030;

9. benadrukt dat een verbeterde energie-efficiëntie en energiebesparingen een essentiële rol 
zullen spelen in de omvorming van het energiesysteem en dat het behalen van de 
doelstellingen van 2020 een belangrijke basis vormen voor verdere vooruitgang tegen 2050; 
beveelt, in dit opzicht, aan dat energie-efficiëntie wordt opgenomen in de nationale 
onderwijscurricula in de lidstaten;

10. beklemtoont de dringende noodzaak van nieuwe, slimme en flexibele infrastructuur − met 
inbegrip van slimme netten en slimme meters − en een volledig geïntegreerde 
netwerkplanning om zoals onder andere nodig is gebleken de plaatselijke en meer afgelegen 
bronnen van hernieuwbare energie in de hele EU te integreren; benadrukt bovendien de
dringende noodzaak voor het inrichten van mechanismen die het de EU mogelijk maken 
infrastructuurprojecten van gemeenschappelijk belang te financieren;
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Hernieuwbare energie

11. benadrukt dat een meer Europese benadering van het beleid inzake hernieuwbare energie 
cruciaal is op middellange tot lange termijn; moedigt de lidstaten aan samen te werken om de 
kostenefficiëntie van de uitbreiding van hernieuwbare energie te optimaliseren en ervoor te 
zorgen dat investeringen daar worden gedaan waar ze het productiefst en efficiëntst zijn, 
rekening houdend met de specifieke kenmerken van lidstaten; beklemtoont in dit verband de 
belangrijke faciliterende rol van de Commissie; wijst erop dat hernieuwbare energie op lange 
termijn een centrale plaats zal gaan innemen in de energiemix van Europa, naarmate deze 
overschakelt van de technologische ontwikkeling naar massaproductie en verspreiding, van 
kleinschalig tot grootschaliger − waarbij plaatselijke en meer afgelegen hulpbronnen worden 
geïntegreerd − en van gesubsidieerd naar concurrerend; benadrukt dat de veranderende aard 
van hernieuwbare energie beleidswijzigingen vereist om tot een sterkere marktintegratie te 
komen; legt er de nadruk op dat deze steunregelingen geleidelijk moeten worden afgebouwd 
naarmate de technologieën en voorzieningsketens tot wasdom komen en 
markttekortkomingen opgelost raken;

Infrastructuur en de interne energiemarkt

12. benadrukt dat, aangezien de lidstaten energiezekerheid en energieafhankelijkheid nastreven, 
de klemtoon moet worden verschoven naar een model van onderlinge energieafhankelijkheid 
door ervoor te zorgen dat de interne energiemarkt van de EU en de supernetinfrastructuur die 
Noord en Zuid en Oost en West met elkaar verbindt, snel voltooid worden; beklemtoont dat 
het belangrijk is te waarborgen dat de ontwikkelingen van het beleid en de regelgeving in de 
lidstaten de laatste knelpunten in de infrastructuur oplossen en geen nieuwe hindernissen
opwerpen voor de integratie van de elektriciteits-, gas- en energiemarkt; wijst er verder met 
klem op dat de beslissingen inzake energiebeleid in elk nationaal stelsel in acht moeten 
nemen dat dergelijke beslissingen de andere lidstaten kunnen beïnvloeden;

13. benadrukt de noodzaak van een volledig geïntegreerde markt tegen 2014; duidt op het belang 
van de volledige uitvoering van de wetgeving inzake de interne energiemarkt in alle lidstaten 
en de noodzaak te waarborgen dat geen enkele lidstaat of regio geïsoleerd blijft van de 
Europese gas- en elektriciteitsnetwerken na 2015 of zijn energiezekerheid in gevaar gebracht 
ziet omdat de nodige verbindingen ontbreken; beklemtoont dat het nodig is rekening te 
houden met de maatschappelijke gevolgen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
energieprijzen de kosten beter weerspiegelen;

14. legt de nadruk op de nieuwe uitdagingen, zoals de behoefte aan flexibele hulpbronnen in het 
energiesysteem (bv. flexibele opwekking, opslag, vraagbeheersing), die zich zullen voordoen 
naarmate het aandeel van opgewekte variabele hernieuwbare energie groter wordt; benadrukt 
dat het nodig is voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening te waarborgen; onderstreept in dit verband dat 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten geen nieuwe hindernissen voor de integratie van de 
elektriciteits- of gasmarkt mogen opwerpen;

15. is bezorgd over de vertragingen die de voltooiing van de zuidelijke corridor oplopen; 
benadrukt dat energiezekerheid verwezenlijkt moet worden door middel van 
energiediversificatie; legt de nadruk op de mogelijkheid van een aanvullende lng-corridor in 
het oostelijke Middellandse Zeegebied die dient als een flexibele energiebron en een 
stimulans voor meer mededinging in de interne energiemarkt van de EU;
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16. herinnert eraan dat de markten de belangrijkste rol moeten blijven spelen in het financieren 
van investeringen in energie-infrastructuur, maar tegelijkertijd moeten erkennen dat sommige 
projecten beperkte overheidssteun nodig hebben om particuliere financiering aan te trekken; 
benadrukt dat elke bijdrage uit overheidsfinanciering gebaseerd moet zijn op duidelijke, 
transparante criteria, de mededinging niet mag verstoren en rekening moet houden met de 
belangen van de consumenten;

17. benadrukt de rol van een één-loket-benadering om de vereenvoudigingsdoelstellingen van de 
EU aan te vullen om de bureaucratische rompslomp te verminderen, waardoor de 
goedkeurings- en vergunningsprocedures versneld worden en de administratieve last voor 
bedrijven die een goedkeuring aanvragen voor de ontwikkeling van energie-infrastructuur, 
verlicht wordt en tegelijkertijd de eerbiediging van de geldende regels en regelgeving wordt 
gewaarborgd; roept de lidstaten in dit verband op hun procedures te herzien;

18. dringt er bij de lidstaten en de internationale gemeenschap op aan onderwijsinstellingen die 
geschoolde werkkrachten op gebied van energiezekerheid, veiligheid en afvalbeheer kunnen 
afleveren, te behouden;

De rol van specifieke energiebronnen

19. is het eens met de Commissie dat aardgas cruciaal zal zijn voor de omvorming van het 
energiesysteem, aangezien het een snelle en kostenefficiënte manier is om de afhankelijkheid 
van andere meer vervuilende fossiele brandstoffen te verminderen en daardoor de uitstoot 
van broeikasgassen te verlagen;

20. erkent de sleutelrol van gas in de overgang naar een koolstofarm energiesysteem, maar ook 
als een flexibele reserve, en om de capaciteit in evenwicht te houden wanneer de voorziening 
van hernieuwbare energie variabel is;

21. gelooft dat niet-conventioneel gas in de toekomst een rol te spelen heeft in de energiemix van 
de EU en roept de Commissie en de lidstaten op rekening te houden met de ontwikkelingen 
in verband met niet-conventioneel gas bij het formuleren van scenario's van toekomstige 
energieprognoses;

22. beklemtoont het belang van afvang en opslag van koolstofdioxide (CCS) op weg naar 2050 
en het koolstofarm maken van de sector; benadrukt dat CCS tegen 2030 klaar moet zijn 
indien fossiele brandstoffen een aanzienlijke aandeel van de energiemix zullen blijven 
uitmaken; beklemtoont dat CCS ook een belangrijke optie voor het koolstofarm maken van 
verschillende zware industrieën is en, in combinatie met biomassa, "koolstofnegatieve" 
waarden kan opleveren;

23. neemt er nota van dat een optimaal, veilig en duurzaam gebruik van binnenlandse 
energiebronnen en het concurrentievermogen van voor de stabiele levering van binnenlandse 
of ingevoerde energie vereiste infrastructuur, zoals raffinage, kunnen bijdragen tot een 
grotere energiezekerheid;

Mondiale uitdagingen op gebied van energie

24. beseft dat de EU in een mondiale context opereert, en herinnert aan de conclusies van de 
TTE Raad van november 2011 over het versterken van de externe dimensie van het 
energiebeleid van de EU, de behoefte aan een bredere en meer gecoördineerde EU-
benadering van de internationale betrekkingen op energiegebied om de mondiale 
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energieproblemen en de klimaatverandering aan te pakken, om een oplossing te vinden voor 
vraagstukken in verband met concurrentievermogen en koolstoflekkage, en de hoogste 
veiligheidsnormen inzake kernenergie te handhaven en te bevorderen en tegelijk te zorgen 
voor een veilige, zekere en gediversifieerde energievoorziening;

25. benadrukt dat het nodig is de energiezekerheid van de EU te waarborgen door middel van 
alternatieve energiebronnen en het verminderen van de invoerafhankelijkheid; beklemtoont 
daarom het groeiende belang van de exploratie van olie- en gasvelden in de Middellandse 
Zee en het Noordpoolgebied; gelooft dat er dringend een EU-beleid inzake olie- en 
gasboringen op zee ontwikkeld moet worden, met inbegrip van het afbakenen van exclusieve 
economische zones (EEZ's) van EU-lidstaten en relevante derde landen in overeenstemming 
met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Unclos), dat alle 
lidstaten van de EU en de EU zelf ondertekend hebben;

26. benadrukt dat het verlenen van licentieverleningsrechten voor boringen en de afbakening van 
EEZ's een bron van spanningen met derde landen zal worden; en dat de EU deze kwestie 
hoog op de politieke agenda moet houden; onderstreept dat energie als drijfveer voor vrede, 
samenwerking en stabiliteit gebruikt moet worden;

27. merkt het belang op van een brede samenwerking in het Noordpoolgebied, met name tussen 
de landen in het Euro-Atlantische gebied; roept de Commissie daartoe op te komen met een 
alomvattende beoordeling van de voordelen en risico's van EU-betrokkenheid in het 
Noordpoolgebied;

28. beklemtoont dat het belangrijk is de samenwerking en dialoog met andere strategische 
energiepartners te versterken; benadrukt hoe belangrijk het is dat de EU met één stem spreekt 
in haar betrekkingen met derde landen op het gebied van energiezaken; onderstreept de rol 
van de Commissie in het coördineren en ondersteunen van de acties van de lidstaten;

Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (ETS)

29. erkent dat de ETS het belangrijkste, maar niet het enige, instrument voor het verminderen 
van de industriële uitstoot en het stimuleren van investeringen in koolstofarme technologieën 
is; merkt op dat een verdere verbetering van de ETS nodig is; wijst erop dat elke verandering 
van de ETS vraagt om een zorgvuldige beoordeling van de gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen en het concurrentievermogen van energie-intensieve industrieën; roept de 
Commissie en de lidstaten op de ontwikkeling van innovatieve technologische oplossingen 
door Europese industrieën te vergemakkelijken;

30. roept de EU op een actieve rol te blijven spelen in de internationale onderhandelingen over 
een mondiaal klimaatakkoord; is van mening dat diplomatie op gebied van klimaat onder de 
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) moet vallen; benadrukt dat de EU moet weten 
wat de gevolgen zouden zijn indien het sluiten van een mondiale overeenkomst inzake 
klimaatverandering zou falen;

Onderzoek, nieuwe technologieën en alternatieve brandstoffen

31. gelooft dat prijzen een cruciale rol spelen in energiegerelateerde investeringen en 
energieproductie; merkt op dat het beleid van verschillende lidstaten om hernieuwbare 
energie te bevorderen zowel successen als problemen vertoont; is van mening dat de recente 
relatief hoge prijzen van fossiele brandstoffen de ontwikkeling van hernieuwbare energie 
bevorderen; merkt echter op dat in sommige lidstaten het stimuleren van hernieuwbare 
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energie door middel van financiële steun kan leiden tot hoge energieprijzen;

32. gelooft dat, hoewel de energiefacturen in Europa de voorbije jaren zijn gestegen; deze 
ontwikkeling een "slimme" benadering met betrekking tot energie-efficiëntie en 
energiebesparingen heeft doen ontstaan waarbij mensen hun gezond verstand gebruiken; 
gelooft desondanks dat de rol van ICT-technologieën steeds belangrijker is voor energie; 
beklemtoont in dit verband de rol van slimme meters om consumenten gegevens te 
verschaffen over het energieverbruik in huishoudens en bedrijven;

33. vraagt de Commissie te waarborgen dat met Horizon 2020 en de Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van de Innovatie-Unie prioriteit wordt gegeven aan de 
noodzakelijke ontwikkeling van allerlei duurzame koolstofarme technologieën om het 
concurrentievermogen van de EU te stimuleren, werkgelegenheidskansen te bevorderen en 
een ander consumptiegedrag te bewerkstelligen;

34. benadrukt het belang van verder onderzoek en ontwikkeling vanuit de sector naar het gebruik 
van aardgas in de maritieme en luchtvaartsectoren;

35. steunt verder onderzoek naar koel- en verwarmingssystemen om het ambitieuze beleid van de 
EU te verwezenlijken; roept de publieke autoriteiten op een beoordeling van het effect op de 
regionale bodem uit te voeren om de hulpbronnen optimaal te verdelen tussen geothermische 
energie, schaliegas en andere in de bodem aanwezige hulpmiddelen, om de voordelen voor 
de maatschappij te maximaliseren;

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


