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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt
(2012/2259(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie "Hernieuwbare energie: een belangrijke speler 
op de Europese energiemarkt" en de begeleidende werkdocumenten (COM(2012)0271),

– gezien artikel 194, lid 1, van het VWEU,

– gezien de mededeling van de Commissie over het Stappenplan Energie 2050 
(COM(2011)0885),

– gezien 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,

– gezien Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor 
energie,

– gezien Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/54/EG,

– gezien Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/55/EG,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A7-0000/2012),

A. overwegende dat het aandeel van hernieuwbare energie (RES) in de Europese energiemix 
op de korte, middellange en lange termijn stijgt;

B. overwegende dat binnen het energiebeleid altijd een evenwicht gevonden moet worden 
tussen de doelstellingen voorzieningszekerheid, rentabiliteit en milieuvriendelijkheid;

C. overwegende dat de Unie met haar energiebeleid onder meer beoogt de ontwikkeling van 
nieuwe en hernieuwbare energiebronnen te stimuleren, in een geest van solidariteit tussen 
de lidstaten bij de totstandbrenging van de interne markt, waarbij rekening wordt 
gehouden met het feit dat het milieu gespaard en schoner gemaakt moet worden;

D. overwegende dat de keuze van de energiemix krachtens de Verdragen tot de bevoegdheid 
van de lidstaten behoort;
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E. overwegende dat de EU op dit moment goed op schema ligt om haar doelstelling om 
uiterlijk in 2020 20% van haar energie uit RES op te wekken, te bereiken;

F. overwegende dat de economische en schuldencrisis in Europa nog niet is overwonnen en 
de overheidsbegrotingen nog altijd onder grote druk staan;

G. overwegende dat investeerders ook na 2020 zekerheid en continuïteit voor hun 
toekomstige investeringen nodig hebben;

Voor de bruikbaarheid van hernieuwbare energie

1. deelt de mening van de Commissie dat RES in de toekomst een toenemend aandeel zal 
hebben in de Europese energievoorziening, zowel in de elektriciteitsvoorziening als in het 
verwarmen, het koelen en het vervoer, en Europa minder afhankelijk zal maken van 
conventionele energie;

2. onderstreept dat betrouwbare, betaalbare en milieuvriendelijke energievoorziening 
onmisbaar is voor het concurrentievermogen van de Europese industrie; benadrukt 
daarom dat de reorganisatie van het energievoorzieningssysteem met het oog op een 
groter RES-aandeel kostenefficiënt moet verlopen en tegelijkertijd geen nadelige 
gevolgen mag hebben voor de betrouwbaarheid van de energievoorziening;

3. stelt vast dat de lidstaten de ontwikkeling van RES momenteel zelfstandig en onder zeer 
uiteenlopende administratieve voorwaarden bevorderen, en dat de lidstaten door hun 
natuurlijke omstandigheden een verschillend ontwikkelingspotentieel hebben;

4. stelt vast dat de maatschappelijke en politieke acceptatie van hernieuwbare energie niet 
overal hetzelfde is en dat de beschikbaarheid van publieke en private financiële middelen 
die voor de bevordering van RES worden ingezet, sterk varieert;

5. is bezorgd over het feit dat tot dusver slechts een deel van RES kan concurreren op de 
energiemarkt waar ook andere technologieën de marktprijzen benaderen; is het eens met 
de Commissie dat alle beschikbare middelen gebruikt moeten worden om de kosten te 
drukken, zodat RES de concurrentie aan kan gaan;

Hernieuwbare energie op de Europese energiemarkt

6. merkt op dat de interne markt voor gas en elektriciteit uiterlijk 2014 moet worden 
voltooid; is ingenomen met het voornemen van de Commissie op korte termijn verslag uit 
te brengen over de stand van zaken met betrekking tot de voltooiing van de energiemarkt;

7. stelt vast dat de circa 170 verschillende stimuleringsmechanismen voor RES binnen de 
Europese Unie leiden tot aanzienlijke vormen van inefficiëntie in de 
grensoverschrijdende handel in elektriciteit, aangezien deze mechanismen bestaande 
ongelijkheden bestendigen of zelfs uitvergroten en daarmee de voltooiing van de 
energiemarkt tegenwerken;

8. merkt op dat de voltooiing van de interne markt voor energie vooral voor consumenten 
voordelig is; is het met de analyse van de Commissie eens dat ook bij RES concurrentie 
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gestimuleerd moet worden, aangezien concurrentie innovatie aanzwengelt en leidt tot 
kostendalingen;

9. neemt met bezorgdheid kennis van het feit dat de door Richtlijn 2009/28/EG ingestelde 
samenwerkingsmechanismen tot nu toe vrijwel niet benut worden; verwijst naar 
bevindingen van de Commissie, waaruit blijkt dat betere benutting van de bestaande 
samenwerkingsmogelijkheden aanzienlijke voordelen zou opleveren; is ingenomen met 
het voornemen van de Commissie richtsnoeren te formuleren voor samenwerking binnen 
de EU; roept de lidstaten op meer gebruik te maken van de mogelijkheden tot 
samenwerking en de onderlinge communicatie te verbeteren;

10. onderstreept dat RES zo snel mogelijk in alle lidstaten volledig moet worden geïntegreerd 
in de Europese energiemarkt en op langere termijn de functies en taken voor de stabiliteit 
van het systeem moet vervullen die tot nu toe door de conventionele energiebronnen 
worden vervuld;

Eisen op het gebied van infrastructuur

11. stelt vast dat voor de dikwijls decentrale, ver van de afnemers verwijderde en 
weersafhankelijke toevoer van energie uit RES andere infrastructurele voorzieningen 
nodig zijn dan de huidige, die alleen op basis van conventionele energiebronnen 
ontwikkeld is;

12. stelt vast dat een tot nu toe niet aanwezige reservecapaciteit van conventionele energie 
nodig is voor de ontwikkeling van RES met haar fluctuerende toevoer, zodat een 
betrouwbare energievoorziening kan worden gegarandeerd; merkt op dat de opbouw van 
reservecapaciteit hoge kosten met zich meebrengt; neemt kennis van het feit dat steeds 
vaker steun wordt aangevraagd om de opbouw of het behoud van conventionele reserves 
economisch aantrekkelijker te maken; keurt een subsidiewedloop tussen energiebronnen 
af en verlangt dat een op de beginselen van de markteconomie georiënteerd ontwerp van 
de energiemarkt wordt opgesteld;

13. onderstreept dat RES, indien zij een hoog aandeel in de energiemix heeft, de huidige 
netinfrastructuur onder grote druk zet; stelt vast dat de grotere toevoer van RES zeer 
nadelige gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid van de energievoorziening in sommige 
lidstaten; is bezorgd over het feit dat blijkens ENTSO-E 80% van alle knelpunten in de 
Europese energienetwerken direct of indirect samenhangen met de toevoer van RES;

14. stelt vast dat de beste en meest concurrerende locaties voor RES in de EU vaak op grote 
afstand van de verbruikscentra liggen; constateert dat gebruik van deze locaties alleen 
mogelijk is wanneer de transmissiesystemen worden aangepast;

15. stelt vast dat de intensieve ontwikkeling van RES en haar weersafhankelijke en ver van 
de verbruikers verwijderde toevoer ongecoördineerde grensoverschrijdende 
energiestromen in andere lidstaten (loop flows) kan veroorzaken, die in toenemende mate 
sturing van de vraag noodzakelijk maken om de voorzieningszekerheid in stand te 
houden, wanneer de ontwikkeling van RES niet gepaard gaat met de noodzakelijke 
aanpassing van het net; is bezorgd over de aanpassing van de netinfrastructuur in de 
lidstaten;
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16. onderstreept dat technologieën voor de opslag van elektriciteit noodzakelijk zijn om RES 
te integreren in de energievoorziening; wijst er nogmaals op dat nader onderzoek naar de 
opslag van energie dringend noodzakelijk is;

17. is ervan overtuigd dat de rol van ICT bij de toekomstige energievoorziening en de 
regulering van RES belangrijker zal worden; verzoekt de Commissie tijdig voorstellen te 
doen voor de ontwikkeling, de bevordering en de normalisatie van intelligente 
elektriciteitsnetwerken en meters; benadrukt dat daarbij niet alleen zekerheid bij de 
planning voor de exploitant, maar ook aanvaarding door de consument en 
gegevensbescherming een belangrijke rol moeten spelen;

18. onderstreept dat verdere ontwikkeling van RES het Europese landschap blijvend zal 
veranderen; stelt vast dat maatschappelijke acceptatie van RES alleen kan worden bereikt 
door bij de ruimtelijke ordening, de bouw en de verstrekking van vergunningen 
transparante procedures te volgen, waar alle belanghebbenden aan deelnemen;

Internationale samenwerking en handel

19. is zich ervan bewust dat de wereldmarkten voor RES groeien, hetgeen positieve effecten 
heeft voor de kosten en de verdere ontwikkeling van bestaande technologieën;

20. onderstreept dat onrechtmatige concurrentieverstoringen op de markt onacceptabel zijn; 
roept de Commissie op lopende mededingingsprocedures zo spoedig mogelijk af te 
ronden; onderstreept dat vrije wereldmarkten de beste voorwaarden bieden voor groei van 
RES; beklemtoont dat handelsbelemmeringen verder teruggedrongen moeten worden; 
verzoekt de Commissie geen nieuwe handelsbelemmeringen op te werpen voor 
eindproducten of bestanddelen van technologieën die voor RES worden gebruikt;

21. benadrukt dat een intensievere samenwerking op het gebied van energiebeleid met de 
buurlanden van de EU noodzakelijk is; merkt op dat vooral het mediterrane gebied grote 
mogelijkheden biedt voor elektriciteitsopwekking via RES; herinnert aan de 
mogelijkheden die projecten als Desertec, Helios en de verdere ontwikkeling van 
waterkracht in Noorwegen en Zwitserland bieden;

Innovatie en onderzoek en ontwikkeling

22. stelt vast dat Europa op het gebied van RES in technologisch opzicht een leidende positie 
heeft; onderstreept dat in het bijzonder het MKB daartoe bijdraagt; beklemtoont dat 
alleen innovatie door middel van onderzoek en ontwikkeling kan garanderen dat Europa 
haar leidinggevende positie op het gebied van technologie op de markten voor RES-
technologie kan behouden;

23. is bezorgd dat onderzoek en ontwikkeling in delen van de RES-industrie is verwaarloosd, 
wat gedeeltelijk tot economische problemen heeft geleid; onderstreept dat geïnvesteerd 
moet worden in de verdere ontwikkeling van bestaande technologieën, zodat de EU 
concurrerend kan blijven of worden;
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24. is ingenomen met het voornemen van de Commissie in 2013 een mededeling over 
energietechnologiebeleid te publiceren; verzoekt de Commissie in deze mededeling de 
nadruk te leggen op opslagtechnologieën;

Een Europees kader voor de stimulering van hernieuwbare energie

25. onderstreept dat de lidstaten momenteel ongeveer 170 verschillende soorten 
stimuleringsmechanismen gebruiken; onderstreept dat deze stimulering tot sterke groei 
heeft geleid, maar dat sommige stimuleringsmechanismen zeer duur zijn en ten dele een 
aanzienlijke financiële belasting voor de consument vormen, waarbij de consument 
vooraf geen keuze heeft kunnen maken; stelt vast dat RES, ondanks deze subsidies, tot 
dusver alleen concurrerend is gebleken in bepaalde deelgebieden of in voordelige 
geografische situaties in vergelijking tot de conventionele methoden voor het opwekken 
van energie;

26. onderstreept dat in sommige lidstaten de prijzen voor eindverbruikers en de industriële 
elektriciteitstarieven verhoudingsgewijs hoog zijn door beïnvloeding van overheidswege; 
herinnert aan het feit dat in 2010 22% van de huishoudens in de EU vreesde de 
elektriciteitsrekening niet te kunnen betalen en neemt aan dat deze situatie inmiddels 
erger is geworden; onderstreept dat energiearmoede vermeden moet worden en dat het 
concurrentievermogen van de industrie niet mag worden ondermijnd;

27. waarschuwt ervoor dat te hoge subsidies door overcompensatie een remmende uitwerking 
op technologische vooruitgang kunnen hebben en de marktintegratie niet ten goede 
komen, aangezien de stimulans tot ontwikkeling van innovatieve en goedkope producten 
zo wordt verlaagd;

28. is ingenomen met het voornemen van de Commissie richtsnoeren op te stellen voor goede 
praktijken en voor de hervorming van nationale stimuleringsregelingen voor RES; roept 
de Commissie op deze richtsnoeren zo spoedig mogelijk te presenteren; is er echter 
tegelijkertijd van overtuigd dat richtsnoeren voor goede praktijken slechts een eerste stap 
zijn en dat uiteindelijk moet worden gestreefd naar afschaffing van de nationale 
stimuleringsmechanismen; meent echter dat deze mechanismen niet met terugwerkende 
kracht gewijzigd of opgeschort kunnen worden omdat hier desastreuze signalen voor 
investeerders van uitgaan;

29. is ervan overtuigd dat de mogelijkheden van RES met slechts één Europees 
stimuleringsmechanisme ten volle benut kunnen worden binnen het meest 
kostenefficiënte kader; ziet cruciale voordelen in een technologisch neutrale Europese 
markt voor RES, waarbij de energieleveranciers van tevoren vastgestelde delen van hun 
energieopwekking uit RES moeten halen, en deze delen ook kunnen behalen door 
certificaten te verhandelen op een daarvoor bestemde markt; stelt vast dat uit de 
ervaringen in de lidstaten blijkt dat bij niet-naleving hoge boetes moeten worden 
opgelegd om te garanderen dat deze delen worden behaald;

30. roept de Commissie op zo snel mogelijk een voorstel in te dienen voor een Europees 
stimuleringsmechanisme, op grond waarvan de verschillende technologieën binnen heel 
Europa met elkaar in concurrentie kunnen treden dankzij een certificatenmarkt voor 
hernieuwbare energie;
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31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


