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Maatregelen tegen de stijgende olieprijzen

1. INLEIDING

In het afgelopen decennium heeft de wereld een langdurige periode van groei gekend. Door 
de mondialisering en de ontwikkeling van grote opkomende economieën zoals China en India 
hebben miljoenen mensen zich aan de armoede ontworsteld en de weg naar de welvaart 
ingeslagen. Deze ontwikkeling heeft ook voordelen opgeleverd voor de EU, door de expansie 
van haar markten voor goederen en diensten en het scheppen van nieuwe banen voor de 
inwoners van Europa. Deze groei was echter grotendeels gebaseerd op de hypothese dat de 
nodige grondstoffen om de groeiende consumptie te schragen ook in de toekomst makkelijk 
en overvloedig verkrijgbaar zouden zijn. Het wordt echter steeds duidelijker dat vele 
grondstoffen niet onuitputtelijk zijn en dat de druk van de toegenomen vraag de prijzen van 
schaarse grondstoffen de hoogte in zal duwen. Dit besef is onlangs pijnlijk duidelijk 
geworden door de escalatie van de voedsel- en olieprijzen. Hoewel het ongetwijfeld nodig is 
dat de regeringen op korte termijn maatregelen nemen om het effect op de kwetsbaarste 
geledingen van onze samenleving op te vangen, is het evenzeer noodzakelijk dat op langere 
termijn duurzamere productie- en consumptievormen worden ontwikkeld. Door haar 
oproepen om maatregelen tegen de klimaatverandering te treffen heeft de EU het voortouw 
genomen om deze boodschap te verspreiden. Vanuit veiligheids-, economisch, sociaal en 
ecologisch oogpunt bestaan er goede redenen om de energie-efficiëntie te bevorderen en 
duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen te ontwikkelen. Het doel van deze 
mededeling is de grondslagen te leggen voor een bespreking in de Europese Raad en met de 
partners en actoren in de EU over hoe wij ons in de komende jaren aan de hogere olieprijzen 
kunnen aanpassen. Er bestaat een duidelijk verband tussen de analyse en de aanbevelingen in 
dit document en in de recente mededeling van de Commissie over de voedselprijzen1. Samen 
vormen zij een kader om de lidstaten te helpen de directe gevolgen van de scherpe 
prijsstijgingen te verwerken en bieden zij middelen om zich op middellange en lange termijn 
aan de nieuwe voorzieningsschaarste aan te passen en zodoende problemen om te buigen in 
kansen.

De internationale olieprijzen hebben onlangs een historisch record bereikt. Volgens de 
ramingen zullen de huidige hoge olieprijzen langetermijneffecten op de economie van de EU 
hebben, de groei vertragen en de inflatie verhogen. Als gevolg van de hogere productie- en 
vervoerkosten leiden de hoge brandstofprijzen ook tot een stijging van de voedselprijzen. 
Deze hoge prijzen tasten de koopkracht van alle EU-burgers aan, waarbij de gezinnen met de 
laagste inkomens het hardst getroffen worden, en oefenen druk uit op het bedrijfsleven. De 
energie-intensieve sectoren alsook vervoer en landbouw en met name de visserij, worden het 
sterkst getroffen en maken een moeilijk aanpassingsproces door. Wereldwijd leiden de hogere 
olieprijzen tot een aanzienlijke inkomensoverdracht van olieverbruikende naar 
olieproducerende landen, in dit geval van de EU naar een klein aantal derde landen. Zo 

                                               
1 COM(2008)321.
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bijvoorbeeld zou de stijging van de gemiddelde olieprijzen dit jaar vergeleken met 2007 een 
stijging van de jaarlijkse overdracht van EU-inkomsten naar olieproducerende landen met 
circa 80 miljard euro inhouden.

Het aandeel van de energiekosten in het BBP van de EU is weliswaar afgenomen, maar de 
Europese economie is vandaag sterker afhankelijk van ingevoerde olie dan in 19952 en is dus 
kwetsbaarder voor het effect van prijswijzigingen. Prijspieken in het verleden waren meestal 
het gevolg van tijdelijke factoren, maar de hoge olieprijzen vandaag zijn het gevolg van een 
structurele verschuiving in het evenwicht tussen vraag en aanbod voor olie in de 
wereldeconomie, zodat de hoge olieprijzen op middellange tot lange termijn waarschijnlijk 
zullen aanhouden.
De EU heeft op deze structurele verschuiving geanticipeerd door haar beslissing om meer 
energiebesparende maatregelen te nemen, hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen en 
zich te ontwikkelen tot een koolstofarme economie met een hoog energierendement, die 
minder afhankelijk is van ingevoerde brandstof. Door thans krachtdadig op te treden zal de 
EU haar concurrentievermogen en flexibiliteit op de gemondialiseerde markt voor producten, 
diensten en grondstoffen kunnen handhaven. Daardoor zullen ook de bedrijven in de EU 
kansen krijgen op het gebied van onderzoek, innovatie en investeringen.

De beleidsrespons op de huidige sterke olieprijzenschok moet deze aanpassingen bevorderen 
en de EU-economieën voorbereiden op een aanpassing aan de nieuwe olieprijzen. Dit proces 
moet gepaard gaan met doeltreffende maatregelen om de kortetermijngevolgen van deze 
aanpassingen voor de kwetsbaarste geledingen in onze samenleving op te vangen. Wij moeten 
echter ook lessen trekken uit de fouten van het verleden en onze maatregelen zodanig 
toespitsen dat nieuwe distorsies worden vermeden. Tegelijk moet de zekerheid van de 
energievoorziening van de EU gegarandeerd blijven teneinde de kwetsbaarheid voor 
mogelijke verdere prijsschommelingen op de internationale markt te verminderen.

2. PIEKENDE OLIEPRIJZEN

In de afgelopen maanden hebben de olieprijzen een scherpe en abrupte stijging vertoond, 
zodat zij in reële termen het hoogste peil sinds het eind van de jaren zeventig hebben 
bereikt. Eind mei beliep de prijs van een vat Brent crude oil circa 132 USD, meer dan het 
dubbele van een jaar geleden. De gemiddelde olieprijs in de eerste vijf maanden van 2008 
bedroeg 105 USD, vergeleken met een gemiddelde prijs van circa 73 USD per vat in 2007, 
toen de prijzen al driemaal zo hoog lagen als in 2002 (25 USD). De 
wisselkoersschommelingen en in het bijzonder de waardevermindering van de dollar hebben 
het effect van deze stijgingen op de EU-economie enigszins afgezwakt. Toch lagen in mei 
2008 de prijzen in euro nog 90% hoger dan begin 2007.

De consumentenprijzen voor brandstof in de EU zijn scherp gestegen in aansluiting op de 
tendens van de ruwe olieprijzen. Hoewel de procentuele stijging als gevolg van het aandeel 
van de belastingen lager ligt voor de consumentenprijzen, zijn de gemiddelde 
consumentenprijzen in de EU-27 sinds het begin van het jaar met 6% gestegen voor benzine 
(Euro-super 95), met 14% voor diesel en met 17% voor stookolie. In bepaalde sectoren zoals 
scheepsbrandstof en brandstof voor de luchtvaart, waarover geen belasting wordt geheven, 
zijn de procentuele stijgingen nog hoger.

                                               
2 In 2007 is de energieafhankelijkheid van de EU voor olie gestegen tot 82,2% tegenover 74,4% in 1995. 

Eurostat, Energy, transport and environment indicators, uitgave 2007.
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De kolen- en gasprijzen hebben deze tendens gevolgd en zijn in de afgelopen 
twaalf maanden even snel als of nog sneller dan de olieprijzen gestegen. Dit betekent dat de 
hoge olieprijzen hebben geleid tot hoge energieprijzen, waardoor de nutsbedrijven in Europa 
onder druk staan om hun prijzen te verhogen.

De huidige reële prijzen liggen hoger dan de piek in het begin van de jaren tachtig. Uit de 
ontwikkeling van de prijzen van ruwe olie3 blijkt dat hoge prijzen geen zeldzaamheid zijn. In 
2001 begonnen de reële prijzen, die tot dan gedurende meer dan een decennium constant 
waren gebleven, aan een gestadige klim, met een scherpe versnelling in 2007. Analisten 
voorspellen dat het prijspeil in de komende maanden hoog kan blijven of nog kan stijgen.

3. WAAROM ZIJN DE PRIJZEN GESTEGEN? EEN COMPLEXE INTERACTIE TUSSEN 
VRAAG EN AANBOD

3.1. De huidige scherpe stijging van de olieprijzen is grotendeels het resultaat van 
een belangrijke structurele verschuiving van vraag en aanbod op de oliemarkt 
in de mondiale economie.

Het constante of zelfs licht inkrimpende olieaanbod heeft het moeilijk om gelijke tred te 
houden met de stijgende mondiale vraag. De eerdere olieprijsschokken zoals in de jaren 1970 
waren het gevolg van voorzieningsbeperkingen door de productielanden. Thans doet zich een 
interactie voor tussen een complexe reeks vraag- en aanbodfactoren, waardoor de prijzen de 
hoogte ingaan.

Het olieverbruik in de OESO-landen neemt af. Vertraging van de economische groei, hogere 
prijzen en energie-efficiëntiemaatregelen verklaren de dalende vraag in de OESO-landen 
sinds 2005. Het Internationale Energieagentschap verwacht dat deze tendens zich in 2008 zal 
doorzetten.

De stijgende vraag in de rest van de wereld doet zich in de eerste plaats voor in opkomende 
economieën, met name China en India. De netto-olie-invoer in deze twee landen samen zal 
volgens de vooruitzichten stijgen van 5,4 miljoen vaten per dag in 2006 naar 19,1 miljoen 
vaten per dag in 2030, meer dan de huidige invoer van de Verenigde Staten en Japan samen4. 
De vraag groeit ook snel in productielanden in het Midden-Oosten en Azië. In 2008 bedraagt 
de groei van de vraag in niet-OESO-landen 3,7% of 1,4 miljoen vaten per dag. Deze stijging 
is het gevolg van economische groei en extra inkomsten uit de olie-uitvoer.

Bovendien wordt de vraag in vele landen ondersteund door de bestaande 
brandstofsubsidies, die tot doel hebben de binnenlandse consumenten tegen sterke 
prijsstijgingen te beschermen. Deze subsidies leiden tot hoge kosten voor de 
overheidsfinanciën en onttrekken middelen aan het langetermijnbeleid voor ontwikkeling en 
groei. Sommige landen hebben het voornemen bekendgemaakt om hun prijscontroles of 
subsidies stop te zetten of te beperken (Maleisië, India, Indonesië, Taiwan en Thailand). 
China handhaaft voorlopig maximumprijzen om de inflatie te beperken.

In het licht van het bovenstaande is het onwaarschijnlijk dat de olieproductie op korte 
termijn gelijke tred met de aanhoudende sterke vraag kan houden.

                                               
3 De OPEC-prijzenmand, die de kosten van de ruweaardolievoorziening in de EU-27 sterk benadert.
4 Internationaal Energieagentschap, World Energy Outlook 2007.
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Hoeveel reservecapaciteit in productie kan worden gebracht en hoe snel dat kan gebeuren, 
wordt beïnvloed door een hele reeks beperkingen en onzekerheden. Vele bestaande 
olievelden zijn gerijpt en hebben een dalende productiecapaciteit. Het Internationaal 
Energieagentschap raamt dat jaarlijks 3 miljoen vaten per dag extra nodig zijn om de daling 
van de bestaande voorziening te compenseren.

Er is een daling van het aantal nieuwe olievelden en de omvang daarvan. De stabiele lage 
prijzen in het verleden en onzekerheid over het toekomstige peil van de vraag hebben geleid 
tot een daling van de opsporing van nieuwe olievelden en de technologische investeringen 
beperkt. Nieuwe olievelden boren en in productie brengen is duur en vereist een lange 
aanlooptijd. De ontwikkelingskosten van een olieveld liggen vandaag tweemaal zo hoog als 
drie jaar geleden. Vele potentiële nieuwe velden zijn gelegen in "onconventionele lagen" in 
moeilijk te bereiken gebieden zoals teerzand of oliehoudende schalie. Ook de hoge 
productiebelastingen in sommige producerende landen kunnen een rem vormen op nieuwe 
upstreaminvesteringen. Met andere woorden: de huidige prijsverhogingen zijn nodig om de 
ontwikkeling van nieuwe voorzieningskanalen te ondersteunen. Afgezien van het 
kostenelement zou de exploitatie van "onconventionele lagen" vergeleken met conventionele 
bronnen duidelijk negatieve milieueffecten hebben, zoals bijvoorbeeld hogere 
broeikasgasemissies. Een bijkomende complicatie is het tekort aan uitrusting en personeel met 
de nodige technologische kwalificaties en kennisengineering om nieuwe velden op te sporen.

Het grootste potentieel voor een verdere expansie van de olieproductie is geconcentreerd in 
het Midden-Oosten en de OPEC-landen, waar overheidsbedrijven de winning en productie 
domineren. Genationaliseerde bedrijven reageren minder sterk op de marktwerking en zijn 
minder bereid om in technologische ontwikkelingen te investeren. OPEC heeft een zeer 
terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van de mogelijke uitbreiding van de 
ruweaardolievoorziening en grote investeringen in het verhogen van de productiecapaciteit.

Ook knelpunten in de raffinaderijen en capaciteitsbeperkingen hebben een negatieve 
invloed op het voorzieningspeil gehad. De totale raffinagecapaciteit is in de voorbije jaren 
niet verhoogd, aangezien dergelijke investeringen niet renderend werden geacht toen de 
olieprijzen laag waren. Bovendien zijn de bouwkosten van nieuwe installaties sterk gestegen. 
Door de recente raffinageproblemen na de schade veroorzaakt door de orkanen Katrina en 
Rita in de VS en de Golf van Mexico is de productiecapaciteit nog verder gedaald. In Europa 
is de totale capaciteit weliswaar voldoende, maar zijn de raffinaderijen niet uitgerust om 
bepaalde oliesoorten, met name diesel, in voldoende hoeveelheden te verwerken. Daardoor is 
Europa voor de afname van zijn benzineoverschot afhankelijk van de VS en voor de levering 
van diesel om het tekort van de Europese dieselproductie te compenseren, van Rusland.

3.2. Een aantal andere tijdelijke factoren heeft de prijstendens verscherpt

Verschillende factoren bemoeilijken een volledige productie in sommige gebieden van de 
wereld. Het gaat onder meer om de regelmatige sabotage van pijpleidingen of de dreiging van 
gewapende conflicten in Nigeria en Irak, de verstoring van de productiecapaciteit door slechte 
weersomstandigheden in de Golf van Mexico en veiligheidsproblemen in de ruime zone van 
de Perzische Golf.

De verzwakking van de dollar heeft bijgedragen tot de druk op de olieprijzen, aangezien 
investeren in olie werd beschouwd als een nuttige afremming van verdere ontwaarding van de 
dollar en de opkomende inflatie.



NL 6 NL

Net zoals op andere grondstoffenmarkten hebben investeerders op zoek naar alternatieven 
vanwege de ernstige onrust op de financiële markten vers kapitaal in de mondiale 
oliemarkten geïnjecteerd. De kapitaalinstroom in de grondstoffenmarkten in het eerste 
kwartaal van 2008 is geraamd op 70 miljard dollar, wat wijst op een duidelijke versterking
van een tendens die al verschillende jaren zichtbaar was. Het is echter op dit punt nog 
onduidelijk in welke mate de verhoogde activiteit van niet-commerciële investeerders de 
olieprijzen beïnvloedt. Er zijn aanwijzingen dat verbanden tussen de termijn- en de 
contantmarkt hebben geleid tot de recente groeiende prijsschommelingen op korte termijn, 
hoewel deze ontwikkelingen nog verder moeten worden onderzocht.

3.3. Wat de vooruitzichten betreft, moet de stijging van de olieprijzen worden 
beschouwd als een onderdeel van een structurele verschuiving en niet als een 
tijdelijk verschijnsel.

In de World Energy Outlook 2007 van het Internationaal Energieagentschap werd de aandacht 
gevestigd op de stijgende vraag van niet-OESO-landen, met name China en India, naar 
energievoorziening en werd voorspeld dat bij voortzetting van het huidige energiebeleid de 
mondiale vraag naar energie in 2030 50% hoger zou kunnen liggen dan in 2007. Daarbij 
zouden fossiele brandstoffen nog steeds de eerste plaats in het brandstoffenaanbod innemen 
en verantwoordelijk zijn voor 84% van de totale groei van de vraag naar primaire energie
tussen 2005 en 2030. Er wordt verwacht dat de wereldolievoorraden in de groeiende vraag 
zullen kunnen voorzien, maar hiertoe zijn voldoende investeringen nodig om de 
ondercapaciteit in de oliewaardeketen te corrigeren en moet het productieaandeel van de 
OPEC-landen stijgen. De reservecapaciteit zal naar verwachting laag blijven.

Indien de ombuiging van het beleid waartoe de Europese Raad heeft besloten uitblijft, zullen 
fossiele brandstoffen verder in de groeiende energiebehoeften van de EU blijven voorzien, 
zodat de afhankelijkheid van de invoer nog groter wordt. De basisscenario's van de Europese 
Commissie5 voor 2030 voorzien dat de totale energiebehoeften van de EU-27 in 2030 11% 
hoger zouden liggen dan in 2005, ondanks een lichte verbetering van de totale energie-
intensiteit van de EU-economieën6. Olie zou de belangrijkste brandstof blijven, hoewel het 
olieverbruik in 2030 slechts 6% hoger zou liggen dan het huidige peil. Het aandeel van 
fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik zou tegen 2030 slechts marginaal dalen, als 
gevolg van een beperkte daling van het verbruik van vaste brandstoffen en olie gecombineerd 
met een stijging van het verbruik van aardgas, dat naar verwachting sterk zal stijgen tot 2030.

Indien de beslissingen van de Europese Raad niet worden uitgevoerd, zal het aandeel van de 
hernieuwbare energiebronnen in het primaire energieverbruik in 2030 naar verwachting 
slechts 12% vormen. Dit zou bijna 60% vertegenwoordigen van de stijging van het primaire 
energieverbruik met zo'n 200 miljoen ton olie-equivalent tussen 2005 en 2030, maar zou 
duidelijk onvoldoende zijn om het voor 2020 vastgestelde streefcijfer van 20% van het 
eindverbruik van energie te bereiken, tenzij de overeengekomen aanvullende maatregelen 
worden genomen. Zonder nieuwe investeringsbeslissingen zou het aandeel van de kernenergie 
in het totale energieverbruik licht dalen, van 14% in 2005 naar slechts 10% in 2030. Zonder 
de stimulans van nieuwe beleidsbeslissingen zou het totale aandeel van inheemse en 
koolstofvrije energiebronnen marginaal stijgen, van 21% in 2005 naar 22% in 2030. 

                                               
5 Europese Commissie, European Energy and Transport, Trends to 2030 – update 2007.
6 Dit stemt overeen met een stijging van het eindverbruik van energie van 20,5%, in het bijzonder voor de 

sectoren vervoer en industrie. De huishoudelijke vraag naar energie zal naar verwachting slechts met 
12% toenemen als gevolg van wijzigingen in demografie en levensstijl.
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Bijgevolg zou de afhankelijkheid van de invoer met 14 procentpunten stijgen en in 2030 
oplopen tot 67%. Europa zou voor zijn olieverbruik voor 95% afhankelijk zijn van de invoer. 
Ook de gasinvoer zou van het huidige peil van 58% stijgen naar 84%. Volgens dit scenario, 
waarbij alleen maar de huidige tendensen worden geprojecteerd zonder de besluiten van de 
Europese Raad in te calculeren, zouden de energiegerelateerde CO2-emissies in de EU-27 
sterk toenemen: in 2020 zouden zij 5,1% hoger liggen dan in 1990 en in 2030 5,4% hoger. Uit 
deze projecties blijkt duidelijk dat de door de Europese Raad vastgelegde doelstellingen voor 
2020 snel moeten worden vastgesteld en uitgevoerd.

4. EFFECTEN OP DE ECONOMIE VAN DE EU

4.1. Inflatie

De stijging van de olieprijzen leidt tot inflatie in de EU. De recente toenemende inflatie was
grotendeels te wijten aan de hogere energie- en voedselprijzen, die gemiddeld respectievelijk 
circa 10% en 20% van de huishoudelijke uitgaven voor hun rekening nemen. De bijdrage van 
de energie-inflatie tot de stijging van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen in 
het vierde kwartaal van 2007 bedroeg gemiddeld 0,8% in de eurozone. Ook de prijzen van een 
aantal landbouwproducten zoals tarwe, zuivelproducten en vlees, zijn sterk de hoogte 
ingegaan. In de EU bestaan er echter flinke verschillen in het aandeel van de voedsel- en 
energieprijzen in de totale inflatie, doordat de relatieve percentages van de totale 
huishoudelijke uitgaven voor voedsel en energie sterk verschillen en in sommige landen 
gereguleerde prijzen voor vloeibare brandstoffen en elektriciteit bestaan. De mate van 
concurrentie op de energiemarkten kan ook van invloed zijn op de prijsontwikkelingen in de 
afzonderlijke landen. Uit ramingen voor de landen van de uitgebreide eurozone blijkt dat het 
directe effect van een stijging van de olieprijzen met 10 euro een inflatiestijging van circa 0,6 
tot 0,8 procentpunten in het eerste jaar na de stijging zou zijn.

Algemeen beschouwd zullen de olieprijzen op lange termijn waarschijnlijk hoog blijven. De 
armere gezinnen, voor wie energie een groter aandeel in de uitgaven vertegenwoordigt, zullen 
het hardst worden getroffen.

4.2. Effecten op de gezinnen

Het aandeel van de energiekosten in de huishoudelijke uitgaven ligt hoog en zal 
waarschijnlijk in de toekomst nog stijgen. Dit betekent dat de inwoners van Europa extra 
middelen zullen moeten besteden om hun energierekening te betalen. Het tempo van de 
prijsstijging van vloeibare brandstoffen voor huishoudelijk gebruik en privévoertuigen tussen 
april 2007 en april 2008 lag heel wat hoger dan de algemene geharmoniseerde index van 
consumentenprijzen in dezelfde periode. Op Europees niveau zijn de consumentenprijzen 
gestegen met 3,6%, de prijzen van vloeibare brandstoffen voor huishoudelijk gebruik met 
35,2% en de prijzen van brandstof voor vervoer met 12,7%. De stijgingen van de 
brandstofprijzen treffen de verschillende lidstaten evenwel niet in dezelfde mate. Het hoogste 
percentage werd genoteerd in het Verenigd Koninkrijk (69,1%), en ook in een aantal andere 
lidstaten (België, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Finland) lag het 
stijgingspercentage boven het Europese gemiddelde.

De groeicijfers voor brandstofprijzen voor privévoertuigen lagen veel dichter bij elkaar, met 
als hoogste cijfer 25,1% voor Estland en als laagste 4,8% voor Slovenië. Bovendien doet zich 
een domino-effect op andere belangrijke posten van het huishoudbudget voor zoals uitgaven 
voor het vervoer van goederen.
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4.3. Sectorale effecten van de stijging van de olieprijzen

In de sector visserij worden de brandstofkosten tegen de huidige prijzen geraamd op meer 
dan 2,4 miljard euro per jaar, dat wil zeggen meer dan 30% van de waarde van de visaanvoer 
in de EU. Sommige ondernemers, vooral trawlervissers, zijn het hardst getroffen doordat hun 
brandstofkosten tot 50% van hun inkomen kunnen vertegenwoordigen. Daartegenover staat 
dat de visprijzen in de afgelopen jaren gestagneerd of zelfs gedaald zijn. Bijgevolg is de 
trawlersector tegen de huidige brandstofprijzen verlieslatend of slechts marginaal 
winstgevend. Voor de visserijsector komt de verhoogde externe economische druk van de 
gestegen brandstofprijzen bovenop de bestaande druk van de overcapaciteit van de vloot en de 
uitholling van het visbestand door overbevissing.

De hoge olieprijzen kunnen een sterke weerslag op de rentabiliteit en het 
concurrentievermogen van de landbouwsector hebben. De impact op het inkomen van 
gezinsbedrijven zal uiteenlopen in de verschillende EU-lidstaten, naargelang van de 
kostenstructuur, maar ook de rentabiliteit van de landbouwsector. Het aandeel van de kosten 
dat het directe effect van de olieprijzen ondergaat (brandstof, meststoffen en 
gewasbescherming) in de totale bedrijfskosten verschilt aanzienlijk naargelang van het 
bedrijfstype.

Olie handhaaft haar dominante positie in de vervoerssector, waar zij 97% van het 
energieverbruik voor haar rekening neemt. De vervoerkosten van de industrie schommelen 
van 1 tot 10% van de eindwaarde van het product. Gezinnen geven 13,6% van hun totale 
eindverbruik uit aan vervoer. Een verdubbeling van de ruweolieprijzen zou dus een stijging 
van de vervoerkosten met 12 tot 15% betekenen, wat zou kunnen neerkomen op bijna 1% van 
het eindverbruik van de gezinnen. In de luchtvaart voorspelt de Internationale 
Luchtvaartvereniging (IATA) een verlies van 2,3 miljard USD in 2008, uitgaande van een 
olieprijs van 106,5 USD per vat.

Het valt te verwachten dat de stijging van de olieprijzen een groter effect zal hebben op 
industriesectoren die voor hun activiteit sterker afhankelijk zijn van brandstof. In de 
chemische basisindustrie zijn olie en gas de belangrijkste kostencomponenten, aangezien 
olie tegelijk de belangrijkste grondstof en energiebron is. De stijging van de olieprijs heeft 
directe gevolgen voor de prijs van de meeste chemische tussenproducten die voor het 
vervaardigen van kunststof en rubber worden gebruikt.

In de automobielsector zullen de stijgingen van de olieprijzen waarschijnlijk een stimulans 
vormen voor meer research en marketing van energiezuinige voertuigen en investeringen in 
rendabele brandstoffen. Op dit ogenblik worden de meeste inspanningen gericht op het 
verminderen van het effect van het energieverbruik van traditionele brandstoffen. Bij het 
huidige niveau van de benzineprijzen verschuift de aandacht van de consument meer naar de 
gebruikskosten, wat de sector een verkoopsargument biedt om het brandstofrendement te 
verbeteren en de marketingstrategieën aan te passen.

Hoge olieprijzen kunnen ook kansen inhouden, doordat er een vraag bestaat naar nieuwe 
technieken en procédés, die zodoende concurrerend worden. Sectoren die hier profijt kunnen 
uit halen zijn hernieuwbare energiebronnen en sectoren die gespecialiseerd zijn in 
energiezuinige technologieën. Er bestaat duidelijk behoefte aan meer research naar 
efficiëntere en zuinigere ecotechnologieën, een terrein waarop de EU een flinke voorsprong 
heeft. Er kan worden verwacht dat de huidige marktomstandigheden zullen leiden tot een 
stijging van de vraag naar energiebesparende en energiezuinige producten en systemen en 
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naar niet-fossiele brandstoffen, en dus tot een overeenkomstige stijging van de vraag naar de 
vereiste energietechnologieën. In het licht hiervan kunnen de lidstaten ook besluiten de positie 
van kernenergie binnen hun energieaanbod te herzien.

5. MACRO-ECONOMISCHE EFFECTEN IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN

De hogere voedsel- en olieprijzen dragen samen bij tot een sterke stijging van de inflatie van 
de consumentenprijzen in de meeste ontwikkelingslanden. Indien deze tendens resulteert in 
een algemene verhoging van de lonen en prijzen, zou de stijging van de inflatiepercentages 
een blijvender karakter krijgen. Naarmate de olieprijzen stijgen, wordt de in sommige 
ontwikkelingslanden gehanteerde subsidiëring van energieprijzen hoe langer hoe meer
onhoudbaar vanuit een oogpunt van overheidsfinanciën.

In ontwikkelingslanden die netto-olie-importeurs zijn, komen de hogere brandstofprijzen
bovenop de problemen als gevolg van de hoge voedselprijzen, waardoor de allerarmsten het 
nog moeilijker hebben. De verslechtering van de ruilvoet leidt in die landen tot een groter 
tekort op de lopende rekening en de noodzaak van aanvullende externe financiering. De 
hogere prijzen van de olie-invoer hebben een negatief effect op de handelsbalans en, indien zij
niet door andere externe transacties worden gecompenseerd, op de lopende rekening van de 
betalingsbalans. De correctie moet worden gezocht in een waardevermindering van de 
ruilvoet om de invoer te verlagen en de uitvoer te bevorderen, waardoor de prijs van de olie-
invoer verder zal stijgen, en/of hogere  rentevoeten om de verlaging van de 
nettodeviezenreserves op te vangen of bijkomende externe financiering aan te trekken. 
Hogere rentevoeten en kleinere deviezenreserves kunnen de groei afremmen en de financiële 
kwetsbaarheid van de economie verhogen.

Voor ontwikkelingslanden die netto-olie-uitvoerders zijn leiden de hogere olie-inkomsten 
tot een substantiële deviezeninstroom, die een waardestijging van de reële wisselkoers 
bevordert en het externe concurrentievermogen van het niet op grondstoffen gebaseerde 
handelsverkeer vermindert. Deze absorptieproblemen houden specifieke uitdagingen voor het 
macro-economisch beleid in, die bovenop het vaak zwakke beheer van de olie-inkomsten 
komen. Vele olie-exporterende ontwikkelingslanden hebben fondsen voor de olie-inkomsten 
opgericht, die de inkomsten herinvesteren en in de toekomst zo nodig kunnen worden 
aangesproken om de economie te stabiliseren.

6. BELEIDSRESPONS VAN DE EU

Het antwoord van de EU op de recente stijgingen van de olieprijzen moet worden gebaseerd 
op de hypothese dat de prijzen op middellange tot lange termijn waarschijnlijk hoog
zullen blijven. Dit impliceert de noodzaak van structurele aanpassingen, die moeten worden 
versneld om zo spoedig mogelijk positieve effecten op te leveren. Tegelijk moeten de 
kortetermijneffecten op sommige kwetsbare groepen worden opgevangen, zodat zij worden 
geholpen om zich aan de nieuwe marktsituatie aan te passen. Voorstellen om de stijging van 
de olieprijzen door belastingverlagingen te compenseren moeten echter met grote 
terughoudendheid worden bekeken . Een dergelijke werkwijze zou zeer waarschijnlijk tot 
gevolg hebben dat inkomsten van de consumenten naar de olielanden worden overgeheveld, 
waardoor het mondiale onevenwicht nog zou worden versterkt. Dat zou kunnen worden 
gevolgd door verdere prijsstijgingen en zou de werking van de interne markt verstoren, 
waardoor de inspanningen van de EU voor verbetering van de energie-efficiëntie zouden 
worden uitgehold.
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De belangrijkste beleidsrespons moet erin bestaan dat de EU overschakelt op een efficiënter 
energiegebruik en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen wordt. Deze aanpak wordt 
toegepast in het maatregelenpakket inzake klimaatverandering en hernieuwbare energie, dat 
tot doel heeft de energiezekerheid van de EU te verbeteren door onze afhankelijkheid van 
ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen en door diversificatie van de voorziening, 
ontwikkeling van de hernieuwbare energie en een grotere energie-efficiëntie. De EU is zo 
vooruitziend geweest om voor zichzelf de doelstelling van een koolstofarme toekomst vast te 
leggen, te bepalen op welk punt zij zich tegen 2020 wil bevinden, en regeringen, bedrijven en 
gezinnen in staat te stellen de juiste combinatie van investeringen, stimulansen en 
verplichtingen uit te werken om die doelstelling te kunnen bereiken. Deze aanpak zal ook het 
concurrentievermogen van de industrie in de EU verbeteren doordat zij minder kwetsbaar 
voor schommelingen van de olieprijzen zal worden. Het akkoord om de volgende belangrijke 
stappen in de opbouw van een werkelijke interne energiemarkt te zetten, zal ook de 
kwetsbaarheid van de EU en haar lidstaten voor prijsschommelingen verminderen.

6.1. Onmiddellijke stappen: opvangen van de gevolgen voor de consument

De Europese gezinnen worden getroffen door de gevolgen van de huidige scherpe 
prijsstijgingen. De lidstaten kunnen het effect op de kwetsbaarste bevolkingsgroepen 
opvangen.

 De recente prijsstijgingen komen het hardst aan bij de consumenten voor wie de 
energie-uitgaven een proportioneel groter deel van het inkomen 
vertegenwoordigen. Steun voor de armste gezinnen kan verantwoord en 
noodzakelijk zijn, maar moet gericht worden verstrekt en de aanpassing aan 
permanent hogere olieprijzen bevorderen. Er moet in het bijzonder voor worden 
gezorgd dat de steun geen artificiële compensatie vormt die de nodige structurele 
aanpassing vertraagt of de noodzakelijke verlaging van de vraag naar energie 
belemmert. Compenserende maatregelen op korte termijn moeten van de 
eigenl i jke  energieprijs worden losgekoppeld en worden gericht op 
inkomensoverdrachten om het verlies aan reëel inkomen als gevolg van hoge 
energieprijzen te verminderen. Directe inkomensmaatregelen moeten de voorkeur 
krijgen boven maatregelen zoals de uitreiking van brandstofbonnen, die het door 
de hogere energieprijzen uitgezonden signaal zouden afzwakken.

 Het is niet aan te bevelen de belastingregeling voor olie te wijzigen, omdat dit tot 
verdere prijsverhogingen zou kunnen leiden. Verlaging van de belastingen zou
ertoe kunnen leiden dat olieproducenten en -markten het verkeerde signaal 
ontvangen dat de consument verdere prijsstijgingen zou kunnen en willen 
opvangen indien de regeringen besluiten tot belastingverlaging over te gaan. De 
lidstaten mogen niet de indruk geven dat de schatkist de stijging van de 
energieprijzen zal compenseren. Op de recente bijeenkomst van de Raad ECOFIN 
is de in 2005 in Manchester bereikte overeenstemming herhaald dat "verstorende 
fiscale en andersoortige beleidsinterventies moeten worden vermeden, aangezien 
zij een hindernis vormen voor de noodzakelijke aanpassingen door de 
economische actoren. Maatregelen die kunnen worden overwogen om het effect 
van de hoge olieprijzen op de armere bevolkingslagen te verzachten, moeten 
kortlopend en gericht blijven en er moet voor worden gezorgd dat zij geen 
verstorend effect hebben".
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 Een topbijeenkomst op hoog niveau van de olieverbruikende en 
olieproducerende landen: een evenwichtige oliemarkt is in het belang van zowel 
olieproducenten als olieconsumenten en kan worden bevorderd door alle relevante 
aspecten in een dialoog op mondiaal niveau te behandelen. De EU zou de 
organisatie van een bijeenkomst op hoog niveau tussen olieproducenten en 
-verbruikers kunnen bevorderen om een brede reeks onderwerpen in verband met 
olie te bespreken, met inbegrip van voorspellingen van de vraag, de noodzaak van 
nieuwe investeringen en een meer gecoördineerde aanpak.

 De EU zou ook de internationale gemeenschap kunnen stimuleren om aanvullende 
middelen aan olie-invoerende landen te verstrekken met het oog op structurele 
aanpassingen van hun economie door het mobiliseren van middelen uit nieuwe 
bronnen, onder meer energieproducenten, solidariteitsfondsen in de oliesector en 
particuliere investeerders.

6.2. Structurele respons op middellange termijn

 De dialoog tussen de EU en belangrijke olieleveranciers zoals Noorwegen, 
Rusland en de OPEC-landen moet worden versterkt. De Commissie herinnert 
eraan hoe belangrijk het is dat de EU en haar lidstaten binnen de externe 
betrekkingen op energiegebied één enkel standpunt innemen en hun activiteiten 
coördineren. In het kader van deze dialoog moet verder werk worden gemaakt van 
het creëren van nieuwe mogelijkheden voor investeringen en de ontwikkeling van 
de productie en moet worden gezorgd voor efficiëntere en transparantere markten 
aan de vraag- en aanbodzijde. De Commissie zal verder blijven onderzoeken 
welke mogelijkheden deze dialoog voor de versterking van de energiezekerheid 
van de EU biedt.

 De concurrentie bij de verwerking, de productie en de verkoop van olie en 
aardolieproducten moet worden gecontroleerd. In periodes van hoge prijzen is 
het des te belangrijker ervoor te zorgen dat de prijszetting onder normale 
concurrentievoorwaarden plaatsvindt. De Commissie zal de ontwikkelingen in de 
sector blijven observeren en passende maatregelen nemen indien 
concurrentiedistorsies worden geconstateerd.

 Tegelijk zouden door grotere transparantie en betrouwbaarheid en het 
frequenter publiceren van gegevens over commerciële olievoorraden de 
prijsschommelingen binnen de perken kunnen worden gehouden. De Commissie 
zal nagaan of zij het voorbeeld van sommige van haar handelspartners kan volgen 
door informatie over commerciële voorraden algemeen bekend te maken.

 In haar tweede strategische toetsing van het energiebeleid aan het eind van het 
jaar zal de Commissie zich concentreren op de zekerheid van de voorziening en 
het externe energiebeleid. De toetsing zal voorstellen omvatten om de efficiency 
van het externe energiebeleid van de EU te verbeteren met het oog op de 
algemene energiezekerheid van de EU.

 De tweede strategische toetsing van het energiebeleid zal vergezeld gaan van een 
voorstel om de bestaande wetgeving van de Unie inzake noodvoorraden van olie 
te herzien teneinde een eenvoudig en geïntegreerd kader en dus grotere 
transparantie te creëren. Dat voorstel moet betrekking hebben op verplichte 
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voorraden, nalevingsopties, coördinatie van de afzet, rapportage en 
beschikbaarheid van gegevens. Onvoldoende of ondoeltreffende 
raffinagecapaciteit in de EU zal eveneens worden opgespoord. De activiteiten van 
de waarnemingspost van de Commissie voor de energiemarkt worden verder 
ontwikkeld teneinde de nodige marktinformatie en passend advies te verstrekken.

 Er zal worden onderzocht of belastingmaatregelen kunnen worden genomen om 
de overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen en te bevorderen.
De Commissie onderzoekt mogelijkheden om de richtlijn inzake energiebelasting 
te herzien. Die herziening zou ertoe moeten bijdragen dat de energiebelastingen 
zo doeltreffend mogelijk en met minimale verstoringseffecten worden geheven 
teneinde de externe kosten te internaliseren en de bredere doelstellingen van het 
energiebeleid van de EU te ondersteunen. Evenzo zou de doeltreffendheid van de 
autobelasting kunnen worden verhoogd door de consument aan te sporen
zuinigere auto's te kiezen.

 Onverwachte winst in de oliewinningssector moet worden geïnvesteerd. 
Sommige lidstaten overwegen belasting op die winst te heffen. Enkele Europese 
landen (Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk) belasten de inkomsten van olie- en 
gasbedrijven via een speciale winstheffing. Olie- en gasbedrijven gebruiken hun 
winst evenwel om nieuwe voorraden aan te boren en vele bedrijven investeren 
ook in koolstofvrije technologieën, die in de toekomst de druk op de olieprijzen 
zullen verlichten. Er moeten middelen worden gevonden om investeringen aan te 
moedigen in fossiele en niet-fossiele energietechnologieën en in exploratie en 
distributie. Er moet in ieder geval worden voorkomen dat de 
langetermijngevolgen van nieuwe belastingen of andere regelingen leiden tot een 
daling van de investeringen in exploratie, winning en nieuwe technologieën.

 De EU zal haar energiedialoog met haar buurlanden en ontwikkelingspartners 
opvoeren om hen te helpen bij het opvoeren van investeringen in
energie-infrastructuur, met inbegrip van het versterken van de focus op 
hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie. Zij zal ook de aandacht 
vestigen op het feit dat brandstofsubsidies de stimulansen voor de overschakeling 
naar een groter brandstofrendement verstoren.

6.3. Structurele respons op lange termijn

 Overeenkomstig hun besluiten op de Europese voorjaarsraden van 2007 en 2008
moeten de lidstaten hun analyse van de Commissievoorstellen van januari 2008 
betreffende hernieuwbare energie en klimaatverandering afronden met een 
engagement om tegen het eind van het jaar een politiek akkoord over deze 
voorstellen te bereiken. Indien de voorgestelde doelstellingen volledig juridisch 
bindend worden gemaakt, zullen de investeerders de nodige garanties krijgen die
tot de vereiste wijziging van het energieaanbod zullen leiden en het huidige 
probleem van de hoge olieprijzen tot een kans voor de EU zullen ombuigen. De 
Commissie dringt er daarom bij de lidstaten en het Europees Parlement op aan dat 
zij hun inspanningen prioritair richten op de elementen van het energiepakket 
waarvoor verdere besprekingen noodzakelijk zijn.

 Aanvullende verbeteringen van de efficiency en aanpassingen van de vraag zijn 
noodzakelijk. De stijgende energieprijzen vormen een onvermijdelijke 
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tegenhanger van de economische en regelgevingsinstrumenten ter bevordering 
van de energie-efficiëntie. Hoge prijzen vereisen een gedragswijziging: energie is 
een schaars goed dat op verantwoordelijke en efficiëntere wijze moet worden 
gebruikt. De EU heeft ten opzichte van andere delen van de wereld het voordeel
van een efficiënter energiegebruik, maar zij moet grotere vorderingen maken om 
de doelstelling van 20% energiebesparing te halen die in het actieplan 2006 inzake 
energie-efficiëntie is vastgesteld. Krachtens de richtlijn inzake ecologisch 
ontwerp, die thans wordt omgezet, moeten voorschriften betreffende 
energie-efficiëntie worden vastgesteld voor energieverbruikende producten die in 
de Europese Unie in de handel worden gebracht7. Er is gebleken dat de gezinnen 
en de industrie voordeel kunnen halen uit investeringen in energiebesparende 
voorzieningen en gewoonten. Zo bijvoorbeeld raamt de Energy Saving Trust 
(energiebesparingsfonds) in het VK dat indien de spouwmuren in iedere geschikte 
woning in het VK zouden worden geïsoleerd, de CO2-emissies met circa 
zes miljoen ton zouden dalen en meer dan 700 miljoen pond per jaar zou worden 
bespaard. De Europese Commissie zal later dit jaar voorstellen de richtlijn 
betreffende de energieprestatie van gebouwen uit te breiden8.

 Uit de analyse door de Commissie van de actieplannen van de lidstaten voor 
energie-efficiëntie9 blijkt dat er een kloof gaapt tussen het politieke engagement 
voor energie-efficiëntie en de voorstellen om de problemen aan te pakken. De 
lidstaten moeten ernstig werk maken van het opvo e r e n  van hun 
energiebesparingscampagnes, onder meer door subsidies voor de eigenaars van 
privéwoningen en grotere gebouwen om de nodige verbeteringen uit te voeren. 
Voorbeelden zoals de energiebesparingspartnerschappen in de stad Berlijn voor de 
renovatie van openbare en particuliere gebouwen tonen aan hoe de jaarlijkse 
verbetering van de energie-efficiëntie (26%) de renovatiekosten kan financieren.

 De energie-efficiëntie van energie-intensieve bedrijfstakken moet worden 
verhoogd. Op middellange en lange termijn zullen de vooruitzichten van 
energie-intensieve sectoren, zowel als gevolg van de hogere energieprijzen als van 
duidelijke doelstellingen inzake klimaatverandering afhangen van de vraag of zij 
hun energieverbruik en hun CO2-emissies kunnen terugdringen. De maatregelen 
die in het kader van de EU-handel in emissierechten ten gunste van deze sectoren 
zullen worden genomen, moeten worden uitgewerkt met deze doelstelling voor 
ogen. De herziene richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming10, die 
de Commissie in januari 2008 heeft gepubliceerd, bieden de lidstaten de 
mogelijkheid steun te verlenen voor investeringen in energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energiebronnen, bepaalde soorten biobrandstoffen en het 
milieuvriendelijk maken van productieprocessen. Door de hoge energieprijzen 
worden deze investeringen alleen maar rendabeler.

 Er zijn structurele en technologische wijzigingen nodig om de 
energie-efficiëntie van de vervoerssector te verhogen. De externe kosten van het 
vracht- en personenvervoer moeten worden geïnternaliseerd. De Commissie zal 
een herziening van de eurovignetrichtlijn voorstellen om de lidstaten de 

                                               
7 Richtlijn 2005/32/EG.
8 Richtlijn 2002/91.
9 COM(2008)11.
10 2008/C 82/01, Publicatieblad C 82 van 1.4.2008.
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mogelijkheid te bieden deze internalisering te kiezen voor zware vrachtwagens.
De bestrijding van de hoge oliekosten vereist ook een overschakeling op meer 
energie-efficiënte vervoertakken. Sommige daarvan zoals scheepvaart, 
spoorvervoer en busvervoer zijn efficiënter omdat zij de schaalvoordelen van 
gemeenschappelijk vervoer bieden. De Commissie implementeert bovendien haar 
nieuwe strategie voor de verlaging van de CO2-emissies en de verbetering van het 
brandstofrendement van personenwagens11. In het kader daarvan heeft de 
Commissie onlangs een wetgevingsvoorstel ingediend om de CO2-emissies van 
nieuwe auto's tegen 2012 tot gemiddeld 130 g/km te verlagen12 alsook een 
voorstel om de met autobanden verband houdende CO2-prestatie te verbeteren13.

 Er zullen begeleidende maatregelen voor de herstructurering van de visserij 
worden genomen. De noodzakelijke herstructurering van de visserijsector moet 
zodanig worden beheerd dat de economische en sociale gevolgen worden 
opgevangen. Het Europese visserijfonds kan het nodige kader en de nodige 
financiering voor de ondersteuning van het aanpassingsproces bieden, op basis 
van plannen voor herstructurering en buitenbedrijfstelling met het oog op 
inkrimping van de vloot, modernisering en energie-efficiëntie alsook sociale of 
omschakelingsmaatregelen. Ook andere maatregelen om de aanpassing van de 
sector te ondersteunen, worden overwogen. Deze steunmaatregelen mogen niet 
direct aan de brandstofprijzen worden gekoppeld teneinde concurrentiedistorsies 
te vermijden.

 De Commissie onderzoekt thans ook het mogelijke effect van instrumenten zoals 
directe belastingstimulansen, directe subsidies of verlaagde BTW-tarieven als 
middel om energiebesparingen in gezinnen aan te moedigen. De Commissie zal 
in de herfst verslag over de resultaten uitbrengen. Sommige lidstaten hebben al 
maatregelen ingevoerd om de gezinnen aan te moedigen zuiniger apparaten te 
kopen, onder meer in de vorm van directe subsidies en de mogelijkheid van 
belastingaftrek voor de uitgaven voor energiebesparing.

 De hoge prijzen van olie, kolen en gas maken een grotere diversificatie van de 
energievoorziening van de EU nodig. Door die hoge prijzen zullen ook de 
prijsverschillen tussen hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen kleiner 
worden. Er kan worden verwacht dat de marktprijzen voor biobrandstoffen, die 
naaste vervangproducten van benzine en diesel zijn, de ontwikkeling van de 
benzine- en dieselprijzen van nabij zullen volgen. Dit betekent dat een verhoogd
gebruik van duurzame biobrandstoffen het effect van de hogere olieprijzen op de 
energieverbruikers niet zal afzwakken, maar wel de zekerheid van de voorziening 
zal verbeteren als gevolg van diversificatie van de bronnen. Dit zal ertoe bijdragen 
de effecten van een eventuele toekomstige olieschaarste op te vangen, op 
voorwaarde dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het
brandstofaanbod kan worden verhoogd. Hoewel het iedere lidstaat toekomt te 
besluiten om al dan niet gebruik te maken van kernenergie, zouden de lidstaten 
ook opnieuw kunnen bekijken welke rol zij binnen hun energievoorziening aan de 
kernenergie wensen toe te kennen.

                                               
11 COM(2007)19.
12 COM(2007)856.
13 COM(2008)316.
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7. CONCLUSIES

De gestegen olieprijzen zouden voor de EU een stimulans moeten vormen om haar 
geïntegreerd beleid inzake energie en klimaatverandering ten uitvoer te leggen. Hoewel 
sommige bevolkingslagen in de EU op korte termijn moeilijkheden ondervinden om hun 
stijgende energiefactuur te betalen, kan een oplossing alleen maar worden geboden door een 
verschuiving van de vraag naar energie en het aanmoedigen van energie-efficiëntie in alle 
sectoren van de economie. De eventuele kortetermijnmaatregelen van de lidstaten om de 
negatieve gevolgen op te vangen, moeten duidelijk gericht zijn en mogen niet leiden tot 
distorsies van de interne markt.

In het licht hiervan beveelt de Commissie de Europese Raad aan:

 te bevestigen dat hij vastberaden is om tegen eind 2008 bindende maatregelen 
goed te keuren om uitvoering te geven aan zijn doelstellingen voor 2020 
betreffende hernieuwbare energiebronnen, biobrandstoffen en de verlaging van 
broeikasgasemissies, maatregelen die essentieel zijn om de energie-efficiëntie en 
de diversificatie van de energievoorziening van de EU substantieel te verbeteren;

 krachtdadiger maatregelen te nemen voor energie-efficiëntie in het bedrijfsleven 
en de gezinnen, zodat snellere en grotere besparingen overeenkomstig de 
vastgelegde doelstellingen kunnen worden bereikt;

 er nota van te nemen dat de komende strategische toetsing van het energiebeleid 
wat betreft de veiligheid van de voorziening en het externe energiebeleid ook de 
werking van de olie- en aardoliemarkten onder de loep zal nemen. Afgezien van 
een voorstel om de transparantie van de noodvoorraden van olie te verbeteren zal 
de Commissie ook verslag uitbrengen over de uitvoerbaarheid van een verplichte 
grotere transparantie in verband met commerciële olievoorraden;

 er nota van te nemen dat de Commissie opties voor de herziening van de richtlijn 
energiebelasting onderzoekt en binnenkort zal voorstellen de eurovignetrichtlijn te 
wijzigen in het kader van het bredere streven naar grotere energie-efficiëntie;

 nota te nemen van het voornemen van de Commissie om verslag uit te brengen 
over de mogelijke toepassing van belastingstimulansen om energiebesparing aan 
te moedigen, met inbegrip van verlaagde BTW-tarieven;

 zich te scharen achter de organisatie van een bijeenkomst op hoog niveau over de 
oliemarkten met deelneming van de belangrijkste olieproducerende en 
-verbruikende landen,en de bestaande regionale en bilaterale dialoog te versterken 
teneinde de markttoegang en de transparantie te verbeteren;

 ermee in te stemmen dat de lidstaten waar nodig gerichte steun aan kwetsbare 
gezinnen kunnen verlenen;

 ermee in te stemmen dat de lidstaten gerichte financiële steun aan de sterkst 
getroffen sectoren kunnen verlenen, op voorwaarde dat die steun wordt gebruikt 
ter ondersteuning van maatregelen voor industriële omschakeling, herscholing of 
herstructurering. Bovendien moeten de maatregelen om het onmiddellijke effect 
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van de hoge olieprijzen op te vangen, evenredig zijn en de aanpassing aan een 
lage koolstofeconomie op lange termijn versnellen;

 ermee in te stemmen dat de visserijsector moet worden geherstructureerd, 
rekening houdend met de economische en sociale effecten daarvan. De 
Commissie zal binnenkort voorstellen indienen voor dringende maatregelen om 
het voortbestaan van de kwetsbaarste segmenten van de Europese vloot te 
verzekeren;

 ermee in te stemmen de olie-invoerende ontwikkelingslanden bij te staan om de 
kortetermijneffecten van de hoge olieprijzen op te vangen, hun energie-efficiëntie 
te verbeteren en alternatieven voor fossiele brandstoffen te ontwikkelen in het 
kader van het algemene ontwikkelingsbeleid en de steunprogramma's van de EU 
en de lidstaten.
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