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Energieprijsstijging 
Resolutie van het Europees Parlement over de macro-economische gevolgen van de 
energieprijsstijging (2006/2247(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het verslag van de Commissie: "Europese energie en transport. Scenario’s inzake 
hoge olie- en gasprijzen", gepubliceerd in september 2006,

– gezien de mededeling van de Commissie: "Actieplan voor energie-efficiëntie – Het 
potentieel realiseren" (COM(2006)0545),

– gezien de conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad van Göteborg van 15 
en 16 juni 2001, en de Europese Raad van Brussel van 23 en 24 maart 2006 en van 15 en 16 
juni 2006,

– gezien de conclusies van de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders 
van de EU,  op 27 oktober 2005 gehouden te Hampton Court, die het  begin markeerde van 
het nieuwe energiebeleid van de EU,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 februari 2004 over de situatie van de Europese 
economie, verslag over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2006 inzake de zekerheidstelling van de 
energievoorziening in de Europese Unie2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 juni 2006 inzake energie-efficiënte, ofwel meer 
doen met minder3, met name met betrekking tot zijn oproep tot energie-efficiënte 
actieplannen van de Commissie en de nationale overheden,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 december 2006 over een Europese strategie voor 
duurzame, concurrerende en continu geleverde energie voor Europa - Groenboek4,

– gezien het geïntegreerde energie- en klimaatveranderingspakket ter vermindering van de 
uitstoot in de 21e eeuw, dat de Commissie op 10 januari 2007 heeft gepubliceerd,

– gezien het Stern-rapport: The Economics of Climate Change, gepubliceerd in oktober 2006,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement van Orde,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Commissie internationale handel en de Commissie industrie, onderzoek en energie 
(A6-0001/2007),

  
1 PB C 98 E van 23.4.2004, blz. 162.
2 PB C 292 E van 1.12.2006, blz. 112.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0243.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0603.



A. overwegende dat de olieprijsstijgingen gevolgen hebben voor de EU als netto importeur van 
olie en leiden tot een afname van de groei van het bruto nationaal product (BNP), 
werkgelegenheid en investeringen, en een stijging van de inflatiedruk en de rentetarieven,

B. overwegende dat hogere olieprijzen de prijs van andere brandstoffen ongetwijfeld omhoog 
zullen drijven, wat de ongunstige macro-economische gevolgen van stijgende olieprijzen 
zou versterken;

C. overwegende dat abrupte stijgingen van de olieprijs in het verleden werden veroorzaakt 
door belangrijke verstoringen van de olieaanvoer, terwijl de huidige stijging van de olieprijs 
voornamelijk wordt veroorzaakt door de aanzienlijke groei van de vraag naar olie in Azië en 
de Verenigde Staten en door geopolitieke onstabiliteit in de olie-exporterende regio’s,

D. overwegende dat onzekerheden met betrekking tot het evenwicht tussen vraag en aanbod 
van olie de olieprijzen verder hebben doen stijgen en de volatiliteit van de markt hebben 
doen toenemen,

E. overwegende dat goedkope olieprijzen de wereldeconomie voor meer dan 50 jaar vorm 
hebben gegeven, en dat het vooruitzicht van voortdurende hoge prijzen reeds bijdragen tot 
fundamentele wijzigingen in de economie, overwegende dat, indien er geen maatregelen 
worden genomen, de mate van Europa’s afhankelijkheid van energie-importen kan 
toenemen van 50% nu tot 70% in 2030, waarbij 94% van de olie wordt geïmporteerd,

F. overwegende dat in maatregelen van de EU die haar minder afhankelijk moeten maken van 
olie-importen de klimaatverandering in aanmerking moet worden genomen; overwegende 
dat in bovenvermeld Stern-rapport nog eens wordt bevestigd dat het energiepakket van de 
EU een sleutelrol zal spelen in de strijd tegen klimaatverandering; en overwegende dat in 
het Stern-rapport tevens wordt belicht welke enorme economische mogelijkheden er voor 
de EU zouden zijn wanneer zij het voortouw neemt in de strijd tegen de klimaatverandering,

1. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de ontwikkeling van de olieprijzen in de afgelopen 
jaren werd gekenmerkt door een grote volatiliteit en door een abrupte stijging van het 
niveau van 12 USD per vat vóór 2000, naar 79 USD op 8 augustus 2006, hetgeen de kracht 
van het economisch herstel in Europa vermindert; onderstreept dat de recente prijsstijging in 
reële termen gelijk is aan veranderingen in de vorige fase van halverwege de jaren zeventig 
tot halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw, maar dat er nu ook andere 
omstandigheden en uitdagingen meespelen;

2. is van oordeel dat deze inzichten nog verder zijn versterkt door vrees met betrekking tot de 
toekomstige toereikendheid van reserves, waarbij door een aantal analisten wordt voorspeld 
dat er problemen dreigen met betrekking tot de fysieke reserves, terwijl anderen, 
voornamelijk binnen de olie-industrie, een geruststellend beeld schetsen met betrekking tot 
de oliereserves; merkt op dat de inzichten met betrekking tot toekomstige schaarste van 
invloed zijn op de marktprijzen voor de lange termijn;

3. stelt vast dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe oliebronnen te vinden en dat elk nieuw 
vat duurder wordt in termen van exploratie en productie; stelt verder vast dat enorme 
investeringen in de oliesector nodig zijn om de capaciteit voor productie en raffinage te 
vergroten teneinde te voorzien in de steeds grotere vraag;

4. is zich bewust van het feit dat de huidige olieprijsstijging in karakter verschilt van de 



olieprijsstijgingen in het verleden, die veroorzaakt werden door de aanbodkant en van 
voorbijgaande aard waren; stelt vast dat de huidige olieprijsstijging voor een aanzienlijk 
deel wordt veroorzaakt door de snel groeiende vraag bijv. in China, maar ook door het hoge 
verbruik in de VS, naast onzekerheden in de olieproducerende regio’s en het wegvallen van 
aanbod als gevolg van onvoldoende investeringen in de infrastructuur; alsmede van het feit
dat de recente prijsstijging dan ook in belangrijke mate een permanent karakter zal hebben;

5. vreest dat de vraag naar olie niet alleen in de energiesector toeneemt, maar ook in andere 
sectoren, zoals de petrochemische sector; is van mening dat olie niet moeten worden 
gebruikt voor het opwekken van elektriciteit;

6. neemt kennis van de zeer uiteenlopende ramingen en meningen omtrent de resterende 
oliereserves en het moment dat de oliepiek zal worden bereikt; dringt er in dit verband op 
aan de transparantie van de energiestatistieken te blijven verbeteren, met name wat betreft 
de voorraadniveaus van olie; benadrukt echter dat Europa nog sterker het hoofd zal moeten 
bieden aan de uitdaging van permanente hoge en volatiele olieprijzen en de daarmee 
gepaard gaande economische gevolgen, en dat nieuwe voorraden over het algemeen kleiner 
zijn en moeilijker te exploiteren omdat ze steeds vaker onder de zeebodem liggen, en de 
kosten van exploratie, ontwikkeling en productie zullen toenemen, waardoor het urgenter 
wordt om op alternatieve energiebronnen over te schakelen en energiebesparende en 
hernieuwbare technologieën te ontwikkelen;

Recessieve effecten

7. onderstreept het tastbare effect van olieprijsstijgingen voor de EU als netto importeur van 
olie, met als gevolg een afname van de groei van het BNP, investeringen en 
werkgelegenheid, en een stijging van de inflatiedruk en de rentetarieven;

8. onderstreept dat, afhankelijk van de verschillen in de mate van olieafhankelijkheid en 
productiestructuren, de gevolgen van de olieprijsstijgingen verschillen per lidstaat en dat die 
gevolgen het meest worden gevoeld in landen die in hoge mate afhankelijk zijn van olie-
import, zoals enerzijds de eurozone, waar het BNP volgens schattingen is gedaald met ten 
minste 0,5%, en anderzijds de nieuwe lidstaten, vanwege de grotere energie-intensiteit van 
hun economieën;

9. is bezorgd over de opwaartse druk van hogere energieprijzen op de consumptieprijzen, 
waardoor het geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen in de eurozone en de 
EU stijgt naar 2,3%, wijst op de stijging van de industriële productieprijzen met 5,9% in juli 
2006 in de eurozone, terwijl de secondaire effecten van de overspannen olieprijzen op de 
lonen met gematigde loonstijgingen grotendeels achterwege blijven; spreekt zijn 
bezorgdheid uit over de negatieve effecten van de olieprijsstijging op de vraag van de 
huishoudens vanwege het afgenomen beschikbare inkomen;

10. uit zijn bezorgdheid over de sociale gevolgen van stijgende kosten voor huisvesting, 
verwarming en vervoer, met name voor die delen van de bevolking die een laag inkomen 
hebben of arm en kwetsbaar zijn, en dringt bij de lidstaten aan op gepaste maatregelen om 
deze diensten betaalbaar en toegankelijk te houden ondanks de stijging van de olieprijs, 
teneinde de mobiliteit te waarborgen en sociale uitsluiting en verarming te voorkomen;

11. merkt op dat de ECB sinds december 2005 de rentetarieven reeds zesmaal heeft verhoogd, 
spreekt zijn bezorgdheid uit over de toenemende onvoorspelbaarheid voor KMO’s van de 



kosten van leningen en de negatieve gevolgen voor investeringen en werkgelegenheid in de 
EU; betreurt het feit dat door de inflatiedruk vanwege de stijging van de olieprijzen en de 
eventuele daarmee samenhangende doorberekeningseffecten strakkere wereldwijde 
liquiditeit uiteindelijk onvermijdelijk kan worden;

12. wijst in verband met deze stijging op het gevaar dat de rentetarieven toenemen terwijl het 
herstel nog fragiel is en vestigt de aandacht op de gevaren die zijn verbonden aan de 
ontwikkeling van de eurokoers en de olieprijs, factoren die ertoe hebben bijgedragen dat de 
groei in 2005 zwak was vanwege hun invloed op de koopkracht van de huishoudens; stelt 
voor om na te gaan of het in de eurozone haalbaar en mogelijk is de prijs van olie en 
olieproducten in euro’s in plaats van in dollars uit te drukken;

13. constateert dat onzekerheid over de toekomstige verhouding tussen vraag en aanbod 
stimulansen heeft gecreëerd voor nieuwe instrumenten op de financiële markten, zoals 
hedging of afgeleide financiële producten in verband met olie- of andere energieprijzen; 
merkt op dat wordt erkend dat deze activiteiten in sommige gevallen tendensen wellicht 
nadelig hebben versterkt, maar dat zij anderzijds kunnen bijdragen tot het toevoegen van 
liquiditeit aan de markt waardoor de volatiliteit van de markt vermindert; stelt voor dat naar 
geschikte manieren wordt gezocht om de transparantie van deze activiteiten te vergroten ten 
einde de bezorgdheid over de huidige ontwikkeling ervan weg te nemen;

De transportsector

14. merkt op dat de gevolgen van de olieprijsstijging aanzienlijk verschillen per sector, waarbij
de transportsector, die 56% van de totale olieconsumptie in de EU voor zijn rekening neemt, 
en de huisvestingsector de sectoren zijn die het meest zijn getroffen, terwijl andere sectoren 
er met succes in zijn geslaagd om hun olieafhankelijkheid te verminderen door middel van 
verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie en wijziging van het brandstofmengsel; 
onderstreept dat de belangrijkste uitgavenposten van huishoudens vallen in de twee sectoren 
van vervoer en huisvesting en dat olieprijsstijgingen koopkrachtverschillen vergroten ten 
nadele van de huishoudens met de laagste inkomens;

15. dringt aan op een alomvattende strategie van de EU om het gebruik van fossiele 
brandstoffen in de vervoersector geleidelijk uit te bannen, hetgeen zou leiden tot een 
geleidelijke vermindering van de afhankelijkheid van de Europese Unie van olie en het 
geleidelijke gebruik van schone energiebronnen in het vervoer;

16. is van oordeel dat de levering van brandstoffen voor de vervoersector kan worden 
uitgebreid door bevordering van de productie van niet-conventionele brandstoffen in de 
vorm van olie of andere vloeistoffen op basis van aardgas of steenkool, wanneer dit 
economisch redelijk is; steunt de ontwikkeling en de productie van alternatieve brandstoffen
en voertuigen, zoals biobrandstoffen, waterstof-/brandstofcelvoertuigen en hybride 
voertuigen; steunt tevens inspanningen gericht op het vinden van innovatieve oplossingen 
voor het beheer van vervoerssystemen in het algemeen, met inbegrip van maatregelen 
betreffende de energie-efficiëntie van voertuigen;

Handelsbalans; gebrek aan evenwicht op wereldniveau

17. wijst op het ongunstige effect van de olieprijsstijging voor de handelsbalans van olie-
importerende landen, waarbij sprake is van het verleggen van rijkdom naar de olie-
exporterende landen, dat van hen belangrijke spelers maakt in de context van het gebrek aan 



evenwicht op wereldniveau en het recyclen van oliedollars, hetgeen reeds resulteert in de 
accumulatie van aanzienlijke buitenlandse activa;

18. verwelkomt het feit dat het recyclen van oliedollars door de olie-exporteurs, met een 
positief effect op de buitenlandse investeringen en een gestegen vraag naar goederen en 
diensten uit de eurozone, ten goede is gekomen aan de eurozone, hetgeen een gedeeltelijk 
tegenwicht vormt voor het ontmoedigend effect van de olieprijsstijging;

Mededinging

19. herinnert aan de dringende noodzaak om ervoor te zorgen dat de energieprijzen op de 
binnenlandse energiemarkten eerlijk zijn; merkt in deze context op dat energiemarkten op 
grote schaal nationaal blijven en door een paar – particuliere en publieke - bedrijven worden 
gedomineerd, die vaak ook eigenaar zijn van de infrastructuur; doet beroep op de 
Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten en wetgevers om speciale aandacht te 
besteden aan de energiebedrijven;

20. vraagt om de voltooiing van de interne energiemarkt door middel van het uitvoeren van 
maatregelen om de heersende verschillen te overwinnen met betrekking tot de 
bevoegdheden van de wetgevers, het ontbreken van een Europese reguleringsinstanties voor 
energiezaken die zich kan bezighouden met grensoverschrijdende aangelegenheden, het 
ontbreken van een prioritair netkoppelingsplan, regels voor de netten en regelingen voor de 
vereffening en gasopslag;

21. onderstreept dat het essentieel is dat de infrastructuur wordt losgekoppeld van de 
leveranciers om de nationale markten en de interne markt goed te laten functioneren en om 
aan te zetten tot investeringen in infrastructuur;

22. merkt verder op dat een toenemende concentratie op de interne markt bestaande 
verstoringen kan verergeren, waardoor het noodzakelijk wordt het reguleringsvermogen van 
de lidstaten en de EU te verbeteren teneinde de consumentenrechten en overeenstemming 
met de EU-doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie te kunnen waarborgen;

23. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om een hoog niveau aan energie-
efficiëntie op te nemen in de selectiecriteria voor overheidsaanbestedingen; is van oordeel 
dat in het kader van de herziening van de communautaire richtsnoeren inzake 
overheidssubsidies voor milieubescherming verdere stappen moeten worden gezet naar het 
stimuleren van investeringen in energie-efficiëntie en diversificatiemaatregelen;

Europa moet nu handelen

24. onderstreept dat, als er nu geen maatregelen worden genomen, Europa’s afhankelijkheid 
van energie-import zal toenemen van 50% naar 70% in 2030, waarvan 94% wordt gevormd 
door olie-import, hetgeen leidt tot een verergering van de negatieve gevolgen van de 
olieprijsstijgingen en de volatiliteit van de economie van Europa;

25. verzoekt de Commissie om bij de evaluatie van de staatssteun rekening te houden met de 
investeringsbehoeften ten bate van innovatie die vereist is vanwege de energiesituatie, en 
ervoor te zorgen dat de nieuwe vormen van steun niet leiden tot concurrentievervalsing;

26. wijst op de noodzaak van omvangrijke investeringen in de energie-infrastructuur en aanvoer



in de komende jaren, vraagt om een diepgaand communautair debat over verschillende 
energiebonnen, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de kosten die verband 
houden met energieproductie, opslag, distributie, transport, consumptie en 
voorzieningsveiligheid, maar ook met aspecten aangaande veiligheid en afval en de bijdrage 
aan klimaatverandering, met name voor wat betreft CO2 emissies; doet een beroep op de 
Commissie zich bezig te houden met effectrapportages over verschillende energiebronnen 
en portefeuillecombinaties in overeenstemming met deze parameters;

27. herinnert aan zijn resolutie van 26 februari 2004, waarin reeds de nadruk werd gelegd op het 
belang om de afhankelijkheid van de olie-import van Europa te verminderen, die vanuit het 
oogpunt van de politiek en de prijsvolatiliteit een zware last vormt en waarin 
technologieplatforms zoals het Europees partnerschap voor een waterstofeconomie werden 
verwelkomt en waarin verdere investeringen in de meest kosteneffectieve vormen van 
hernieuwbare energie werden aangemoedigd, die de volatiliteit van de kosten per eenheid 
energie zouden verminderen, de zekerheid van de energieaanvoer zouden vergroten, minder 
schadelijk voor het milieu zouden zijn en mogelijk de aanleiding zou zijn voor een 
industriële revolutie vergelijkbaar met de IT-geleide industriële revolutie in de VS;

28. onderstreept dat met name de opkomende landen, ontwikkelingslanden en landen in een 
overgangsfase zwaar worden getroffen door de olieprijsstijging omdat die economieën zeer 
energie-intensief en weinig energie-efficiënt zijn, en benadrukt het belang van de agenda 
voor duurzame ontwikkeling in het EU-beleid op het gebied van buitenlandse politiek, 
handel en ontwikkeling;

29. wijst met het oog op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie verhogende technologieën 
op het potentieel van de veelbelovende markten; onderstreept de positieve groei en de 
werkgelegenheidscijfers van de hernieuwbare energiesector; en waarschuwt voor het risico 
om het marktleiderschap op het gebied van milieutechnologieën kwijt te raken aan de VS en 
aan hooggeschoolde opkomende economieën; wijst met betrekking tot energiebesparing op 
het grote belang van CO2-saneringsprogramma’s voor gebouwen;

30. stelt vast dat er nog steeds Europese oliebronnen bestaan; is van mening dat een maximale 
exploitatie van eigen bronnen moet worden gezien als een belangrijk (zij het tijdelijk) 
instrument om de toename van de hoeveelheid in Europa geïmporteerde olie tegen te gaan;

31. wijst op de noodzaak om de energie-infrastructuur af te stemmen op 
warmtekrachtkoppeling en decentrale energieopwekking;

32. doet een beroep op de Commissie en de Raad om een gedetailleerd plan op te stellen voor 
het verminderen van de afhankelijkheid van de EU van olie-import en het overstappen naar 
schone energie, bepleit het aannemen van maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie; herinnert eraan dat energie-efficiëntie doorgaans verreweg de goedkoopste 
manier is om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen en de continuïteit van de 
energieaanvoer zekerder te stellen; 

33. juicht het actieplan inzake energie-efficiëntie van de Commissie toe als een essentiële 
bijdrage aan energiebesparing en daardoor aan de vermindering van de 
energieafhankelijkheid;

34. onderstreept dat voor beleid en maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie op 
adequate wijze gebruik dient te worden gemaakt van de structuur- en cohesiefondsen en het 



Kaderprogramma voor concurrentie en innovatie1; verwelkomt het voorstel in het actieplan 
inzake energie-efficiëntie om via deze instrumenten particuliere financiering aan te trekken;

35. dringt met het oog op de zekerheid van de energieaanvoer aan op een geïntegreerd EU 
noodmechanisme, waarbij de minimale olievoorraad in de EU wordt verhoogd van 90  naar 
120 consumptiedagen en een minimale gasvoorraad wordt aangelegd van ten minste 90 
dagen; betreurt het in dit verband dat de Commissie in het kader van haar geïntegreerde 
energie- en klimaatveranderingspakket van 10 januari 2007 niet heeft voorgesteld de 
noodvoorraad olie en gas uit te breiden en gezamenlijk te gebruiken;

36. wijst erop dat het wekelijks bekendmaken (op basis van openbare gegevens zoals in de 
Verenigde Staten) van de Europese voorraden van aardolie en aardolieproducten, alsmede 
de importen en exporten per type product (ruwe olie, benzine, diesel, huisbrandolie en 
andere) de spanningen die heersen op de wereldmarkt beter in beeld zou brengen, het niveau 
van de Europese consumptie zichtbaar zou maken, ervoor zou zorgen dat de 
marktdeelnemers minder reflexmatig kijken naar de Amerikaanse voorraden, en derhalve 
zou bijdragen tot een geringere volatiliteit van de prijzen van aardolie.

37. herinnert aan zijn verzoek om multilaterale banken en publieke financiële instellingen 
energie-efficiëntiefondsen te laten creëren, waaruit subsidies voor energie-
efficiëntieprojecten worden betaald; is van mening dat energie-efficiëntiedoelstellingen ook 
in ander sectoraal beleid moeten worden geïntegreerd, met name in fiscaal, transport- en 
cohesiebeleid; is van mening dat innovatieve financieringsregelingen en contractuele 
instrumenten, zoals microkredieten en joint ventures tussen particuliere bedrijven en 
gemeenten, dienen te worden aangemoedigd om lokale partners en besluitvormers actief in 
te schakelen;

38. onderstreept de belangrijke rol van de Europese Investeringsbank (EIB) bij het bevorderen 
van investeringen in schone energie; verwelkomt de betrokkenheid van de EIB bij het 
versterken van zijn bijdrage aan infrastructuurinvesteringen, waaronder energiezekerheid en 
hernieuwbare energie en transeuropese netwerken, en het verdubbelen van het aandeel van 
investeringen in projecten voor hernieuwbare energie van 7 naar 15 %; benadrukt de 
dringende noodzaak van een diversificatie van energiebronnen en de betrokkenheid van de 
EU bij duurzame ontwikkeling en zijn internationale verplichting van nakoming van het 
Verdrag van Kyoto; moedigt de EIB aan om de criteria met betrekking tot CO2-emissies in 
zijn selectiecriteria te integreren en een nog ambitieuzer doel voor hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntieprojecten aan te nemen;

Belastingheffing

39. heeft kennis genomen van de stijging van de belastinginkomsten op energie vanwege de 
recente olieprijsstijgingen; onderstreept het belang van een adequaat fiscaal beleid, 
waaronder in de huisvestingsector, als middel om de economische afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen te verminderen, de klimaatverandering aan te pakken en stimulansen 
te creëren ter verhoging van investeringen in en het positief discrimineren van energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en milieuvriendelijke producten; benadrukt dat 
belastingsystemen ook het beginsel van de 'vervuiler betaalt' moeten hanteren;

  
1 Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot 

vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) (PB L 
310 van 9.11.2006, blz. 15).



40. benadrukt dat de transportsector verantwoordelijk is voor 56% van de totale olieconsumptie 
in de EU en de gevolgen van de olieprijsstijging het hardst voelt; vraagt om een 
kaderrichtlijn voor energie-efficiëntie in transport; benadrukt dat een verschuiving in 
vervoerswijzen een belangrijk middel is om het olieverbruik te verminderen; moedigt de
harmonisatie aan van wetgeving op het gebied van personenauto’s, inclusief een 
communautair geharmoniseerde op CO2 gebaseerde voertuigbelasting met certificatie- en 
etiketteringsprocedures en fiscale prikkels voor het diversifiëren van energiebronnen; vraagt 
om een allesomvattende strategie voor het geleidelijk stopzetten van het gebruik van 
fossiele brandstof in de transportsector, en voor het bevorderen van de marktpenetratie van 
lage CO2 emissies, het gebruik van de laatste technologie biobrandstof en/of biowaterstof-
brandstof voertuigen;

Gemeenschappelijk energiebeleid: energiediplomatie

41. verwelkomt de dialoog en samenwerking van de EU met de olie-exporterende landen om de 
onzekerheden aan zowel de vraag- als de aanbodkant te verminderen, om aan beide kanten 
investeringen en economische en energiediversificatiebesluiten te vergemakkelijken en om 
een klimaat van vertrouwen en betrouwbaarheid te creëren;

42. merkt op dat energiebeleid, en in het bijzonder zekerheid van energieaanvoer, integraal deel 
moet gaan uitmaken van het gemeenschappelijke buitenlands-, handelsontwikkelings- en 
veiligheidsbeleid van de EU en vraagt om een gemeenschappelijke strategie voor het 
veiligstellen en diversifiëren van de aanvoer en doorgangsroutes waarbij solidariteit binnen 
de EU gewaarborgd is; stelt voor dat partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten met 
olieproducerende regio’s worden gebruikt voor het creëren van een stabiel maar open 
reguleringskader in aanvoerlanden, voor het aanmoedigen van investeringen in de 
exploitatie- en transportinfrastructuur en voor het veiligstellen van aanvoer op lange 
termijn;

43. onderstreept het belang om in de nieuwe energiediplomatie van de EU een constructieve 
dialoog over energie-efficiëntie en energiebesparing op te nemen met olie-exporterende 
landen, landen die een onderdeel zijn van een doorgangsroute en alle belangrijke 
energieconsumenten en in het bijzonder met opkomende en zich ontwikkelende 
economieën, teneinde voor wereldwijde goederen minimale efficiëntienormen vast te 
stellen, solidariteit op het gebied van energiebeleid te ontwikkelen en milieuverontreiniging 
en klimaatverandering te bestrijden;

44. herinnert eraan dat het van cruciaal belang is dat wat de EU-energieaanvoer betreft 
zekerheid en duurzaamheid zijn gewaarborgd; onderstreept de tweeledige rol die adequate 
marktregulering en energiediplomatie dienen te vervullen om tot een stabiel kader voor de 
energievoorziening te komen.

45. doet een beroep op de Commissie om onderzoek te doen naar maatregelen om de weerslag 
van de oliepiek voor de burgers van de EU te verminderen, met inbegrip van een analyse 
van beleidsvoorstellen, zoals een protocol inzake de uitputting van de olievelden, die de 
overgang naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen zouden kunnen helpen 
vergemakkelijken;

46. verwelkomt de rol die de communautaire regeling voor de handel in emissierechten speelt 
bij het geven van stimulansen om het energieverbruik te verminderen; dringt aan op de 
uitbreiding van deze regeling tot de luchtvaartsector en verzoekt de Commissie een rol te 



spelen bij de totstandkoming van een wereldwijde regeling voor de handel in 
emissierechten;

47. erkent dat langdurig hogere energieprijzen de productieprocessen die afhankelijk zijn van 
grondstoffen die betrokken worden uit verschillende verafgelegen locaties, onder druk 
zullen zetten; verzoekt de Commissie als onderdeel van haar werkzaamheden op het gebied 
van handel en concurrentie een volledige analyse te verschaffen van de invloed van de 
hogere energieprijzen en de oliepiek op de handelsstromen;

48. onderstreept het belang van het cultiveren van een goed functionerende wereldmarkt in olie 
en gas, in het bijzonder door middel van de regels en richtsnoeren van de WTO; is van 
oordeel dat een dergelijke benadering een belangrijke bijdrage aan energie-efficiëntie 
mogelijk zou maken, en zodoende de opwaartse druk op de energieprijzen zou verminderen;

49. onderstreept de noodzaak van een actievere betrokkenheid van de Wereldhandelsorganisatie 
bij het energiebeleid en de noodzaak te streven naar een overeenkomst tussen de Europese 
Unie en de leden van de Organisatie van olie-exporterende landen met als oogmerk een 
beheersing van de stijging van de energieprijzen;

50. dringt aan op de invoering van een echte Euromediterrane energiemarkt die een centrale rol 
toebedeeld krijgt; neemt met belangstelling kennis van de wens van de Commissie, 
uitgesproken ter gelegenheid van de conferentie over extern energiebeleid op 20 en 
21 november 2006, om ervoor te zorgen dat Noord-Afrika en het Midden-Oosten een 
belangrijke positie innemen in haar externe energiebeleid, en hoopt dat deze verklaring zal 
worden gevolgd door concrete maatregelen;

°

° °

51. verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


