
PA\662251NL.doc PE 388.334v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

VOORLOPIGE VERSIE
2007/2000(INI)

11.4.2007

ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie buitenlandse zaken

naar een gemeenschappelijk Europees buitenlands energiebeleid
(2007/2000(INI))

Rapporteur voor advies: Umberto Guidoni



PE 388.334v01-00 2/4 PA\662251NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\662251NL.doc 3/4 PE 388.334v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. is ingenomen met de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 
Brussel (8/9 maart 2007) waarin duidelijk werd gesteld dat "de klimaatverandering (...)
een uitdaging (is) die metterdaad en met spoed moet worden aangegaan.";

2. beklemtoont dat de productie en het gebruik van energie de belangrijkste oorzaken zijn 
van broeikasgasemissies, en merkt op dat een geïntegreerde aanpak van milieu en energie 
noodzakelijk is om de doelstellingen te verwezenlijken van een duurzaam energiebeleid 
voor Europa, namelijk:

- te streven naar verwezenlijking van milieudoelstellingen en bestrijding van 
klimaatverandering, als door het Parlement reeds beklemtoond in zijn resolutie van 14 
februari 20071;

- de veiligheid van de energievoorziening te vergroten en een halt toe te roepen aan de 
stijging van energieprijzen;

- samenwerking tussen de Europese economieën en de economieën van buurlanden te 
bevorderen;

3. wijst nogmaals op het belang van een geïntegreerde aanpak die van beslissende betekenis 
is ter verzekering van coherentie tussen de interne en externe aspecten van het 
energiebeleid, en tussen energiebeleid en andere aanverwanten vormen van beleid;

4. wijst nogmaals op de noodzaak een meer onderling verbonden en geïntegreerde interne 
markt voor aardgas en elektriciteit tot stand te brengen met het oog op een doeltreffend en 
gemeenschappelijk Europees buitenlands energiebeleid;

5. verzoekt de lidstaten een aanzienlijke toeneming van de energie-efficiëntie en de 
uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen als het meest doeltreffende beleid te 
bevorderen;

6. verzoekt de Europese Unie het initiatief te nemen tot een gemeenschappelijk 
internationaal optreden gericht op het terugdringen van niet-duurzame groei van de vraag 
naar energie, en het overstappen op een economie met een gering gebruik van 
koolwaterstoffen; een dergelijk optreden zou moeten bijdragen tot de verwezenlijking van 
de navolgende doelstellingen:

- het vaststellen van zeer ambitieuze gekwantificeerde streefcijfers voor elke relevante 
sector met betrekking tot energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en het 
gebruik van biobrandstoffen, hetgeen de Europese Unie in staat zou stellen om een 
voortrekkersrol te vervullen bij de bestrijding van klimaatverandering en wereldleider 

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0038



PE 388.334v01-00 4/4 PA\662251NL.doc

NL

te worden met betrekking tot de ontwikkeling van milieuvriendelijke en baanbrekende 
energietechnologieën;

- het ondersteunen van de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen (wind, zon, biomassa, water, aardwarmte) in de Europese Unie en in 
derde landen, hetgeen waarborgen zou bieden voor een billijke overdracht van 
technologieën, en voordelen zou opleveren in termen van leiderschap bij de 
ontwikkeling van internationale markten;

7. verzoekt de Europese Unie een bijzondere dialoog met ontwikkelingslanden tot stand te 
brengen met betrekking tot energievraagstukken, en communautaire instrumenten (zoals 
het recentelijk goedgekeurde Wereldfonds voor energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie) aan te wenden teneinde aanvullende financiële middelen aan te boren ter 
bevordering van de gedecentraliseerde winning van hernieuwbare energiebronnen, 
toegankelijkheid van energiebronnen en duurzaamheid in die regio's, alsmede van energie-
infrastructuur van gemeenschappelijk belang.


