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Inleiding 
 
Hoewel het energiebeleid de laatste jaren aanzienlijk is geëvolueerd en veel meer regelgevende 
initiatieven zijn genomen, slaagt de Europese Unie er nog altijd niet in om de belangrijkste 
doelstellingen van dit beleid in één keer met succes te verwezenlijken: de toegang tot energie tegen 
redelijke en stabiele prijzen garanderen, het concurrentievermogen van de EU-industrie op peil 
houden, zorgen voor een continue energievoorziening voor alle Europeanen (waar zij ook wonen) en 
voor het duurzaam produceren, vervoeren, distribueren, opslaan en gebruiken van energie, waarmee 
onmiskenbaar de weg naar een koolstofarme samenleving wordt ingeslagen. 
 
Nog te vaak geldt het energiebeleid als een heikel thema waarover enkel de lidstaten bevoegdheid en 
recht van spreken hebben. Nochtans waren de lidstaten voor energie nog nooit zo afhankelijk van 
elkaar op politiek, economisch en technisch vlak. Stilstaan of zelfs achteruitgaan zou bijzonder 
schadelijk zijn. Eenzijdige besluiten vergroten het gevaar van divergentie. Ook zijn prijsstijgingen 
mogelijk of regionale schommelingen in de productie en het gebruik van energie, om maar twee 
aspecten te noemen. Zoals onlangs nog is gebleken kunnen Europese landen autonome besluiten 
nemen over hun energievoorziening, maar dat heeft wel een keerzijde. Nationale belangen moeten 
opzij worden gezet. Zonder samenwerking met andere landen is heden ten dage geen enkel Europees 
land meer in staat om zijn burgers op continue basis van betaalbare energie te voorzien. 
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Er is een nieuwe aanpak nodig, gericht op verdere Europese integratie en solidariteit inzake energie. 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en Notre Europe hebben daarom de 
krachten gebundeld om op basis van een initiatief van Notre Europe het beleidsvoorstel voor een 
volwaardige Europese Energiegemeenschap verder uit te werken. Voor het EESC en Notre Europe 
moet de Europese Unie onverwijld werk maken van onderstaande kerndoelen en beleidsvoorstellen. 
 
 
Voltooien van een geïntegreerde, interne Europese energiemarkt 
 
 
1. Marktvoorwaarden harmoniseren. Nog lang niet alle mogelijkheden van de interne markt 

zijn benut om de continuïteit van de energievoorziening te verbeteren en de burgers 
toegevoegde waarde te bieden. De interne energiemarkt van de EU kan nog aanzienlijk 
worden verbeterd: harmonisering van de voorschriften inzake hernieuwbare energie, 
toewijzing van transmissiecapaciteit en verhandeling van elektriciteit. Er zijn transparante en 
consistente regels nodig om een gunstig investeringsklimaat te kunnen scheppen.  

 
2. Markten integreren via betere interconnectiviteit. Elektriciteit moet in de hele Europese 

Unie efficiënt geleverd kunnen worden en overal waar nodig continu beschikbaar zijn. De 
onderlinge aansluiting van netwerken moeten worden voltooid om de energiemarkten in de 
EU te integreren en de energievoorziening in de hele EU optimaal te verzekeren.  

 
3. Gezamenlijke planning van netwerken opstellen. Zeker in deze tijden van budgettaire 

soberheid moet worden gekozen voor de meest rationele en coherente 
infrastructuuroplossingen op nationaal en Europees niveau. Door energienetwerken via 
gezamenlijke planning te integreren kan de stap worden gezet van nationale markten naar een 
interne Europese markt. De gezamenlijke planning van netwerken moet gelden voor alle 
infrastructuur en niet alleen voor grensoverschrijdende infrastructuur. 

 

4. De energiemix via regionale integratie van energiemarkten gaandeweg "Europees 
maken" . Groepen lidstaten in een regio kunnen gaandeweg hun energiemix en infrastructuur 
integreren om de voordelen van de energiebronnen waarover elk beschikt, met elkaar te delen. 
Na integratie en harmonisering kunnen hun netwerken en markten productie- en 
verbruiksschommelingen beter opvangen en zijn ze beter in staat om gezamenlijk bij te 
dragen aan een continue energievoorziening voor de hele EU. 
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5. Het EU-beleid afstemmen op de behoeften van de eindgebruikers van energie. Voor haar 

legitimiteit is het cruciaal dat de initiatieven die de Europese Unie in coördinatie met de 
lidstaten neemt, voor de gebruikers tastbare voordelen opleveren. Een interne Europese 
energiemarkt moet eindgebruikers verzekeren van meer keuze en stabielere, aantrekkelijkere 
voorwaarden en tarieven voor hun energievoorziening. Gebruikers moeten hun 
energieleverancier vrij kunnen kiezen over nationale grenzen heen, en er mogen geen 
overdreven verschillen zijn tussen de lidstaten op het vlak van energietarieven of andere 
marktvoorwaarden. 

 
6. Consumentenrechten toepassen en ondersteunen. Consumenten moeten beter worden 

geïnformeerd over hun rechten zodat ze optimaal van de eengemaakte energiemarkt kunnen 
profiteren. Dergelijke informatie moet systematisch en rechtstreeks worden meegedeeld, 
bijvoorbeeld via de elektriciteitsfactuur. Een goed functionerende samenleving moet een 
prioriteit maken van het bestrijden van energiearmoede. 

 
 
Continue levering verzekeren en de positie van de EU ten opzichte van externe partners versterken 
 
7. EU-wetgeving beter doen gelden in externe energieovereenkomsten die een impact 

hebben op de interne Europese markt. Wanneer leverings- of 
infrastructuurovereenkomsten met derde landen gevolgen hebben voor de energievoorziening 
in de Unie en een impact op de interne Europese energiemarkt, moet de Europese Commissie 
verzekeren dat de interne EU-regels in deze externe overeenkomsten worden nageleefd. 

 
8. Evolueren naar een Europees energiebevoorradingssysteem. De Europese Unie heeft er 

alle baat bij om haar onderhandelingspositie ten opzichte van internationale 
energieleveranciers te verstevigen. Waar gezamenlijke actie de meest efficiënte aanpak is, 
moet de Raad de Europese Commissie het mandaat verlenen om namens de Unie te 
onderhandelen met externe leveranciers en doorvoerlanden, en nagaan welke voordelen de 
oprichting van inkoopcoöperaties voor fossiele brandstoffen op EU-niveau kan opleveren. De 
Unie kan bij onderhandelingen veel meer gewicht in de schaal leggen dan individuele 
lidstaten. Dit zou de energievoorziening voor de lidstaten aanzienlijk verbeteren, wat de 
solidariteit zou vrijwaren en het gebruik van middelen optimaliseren. 

 
9. Samen met buurlanden van de Unie netwerken koppelen en markten harmoniseren. De 

Europese Unie moet haar buurlanden in Oost- en Zuid-Europa ertoe aansporen een 
gezamenlijk energiebeleid voor de levering en doorvoer van energie te ontwikkelen. Dat 
vereist het onderling verbinden van netten en het harmoniseren van markten.             
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Dergelijke elementen van een gezamenlijk energiebeleid moeten in lijn zijn met de EU-
beginselen (bijv. inzake betrouwbare bevoorrading, marktvoorwaarden, transparantie, 
wederkerigheid, duurzame ontwikkeling en energie-efficiëntie) en met sociaaleconomische 
behoeften in de desbetreffende regio's. 

 

10. De Unie voor het Middellandse Zeegebied en het Oostelijk Partnerschap inzetten voor 
energiesamenwerking. De EU moet actieve samenwerking binnen de Unie voor het 
Middellandse Zeegebied en het Oostelijk Partnerschap nastreven om zijn aangrenzende 
partnerlanden te helpen energie uit duurzame bronnen te produceren, te gebruiken en te 
exporteren en hiervoor het adequate regelgevingskader te ontwikkelen. De doelstelling om de 
energievoorziening van de Unie veilig te stellen, moet deze landen helpen om in hun eigen 
energiebehoeften te voorzien en hun eigen investeringen te financieren. 

 
11. Ontwikkelingslanden steunen. De EU moet ontwikkelingslanden helpen om te investeren in 

eigen energie-infrastructuur, met name voor hernieuwbare energiebronnen, om duurzame 
economische groei te bevorderen. Tevens moeten een marktklimaat worden gecreëerd dat 
investeringen en handel van buitenaf bevordert, maar tegelijkertijd voor de armste geledingen 
van de samenleving de toegang tot energie garandeert. 

 
 
De transitie naar koolstofarme systemen tegen 2050 verwezenlijken 
 

12. Een samenhangende en brede strategie voor de energietransitie van Europa 
ontwikkelen. Klimaatverandering en de uitputting van fossiele brandstoffen vergen een 
radicale ommekeer in de productie en consumptie van energie. De ontwikkeling van 
alternatieve, duurzame energiebronnen en nieuwe koolstofarme technologieën is essentieel 
voor de transitie naar een duurzaam energiemodel. De omschakeling naar een koolstofarme 
energieproductie moet passen in een Europees kader om verschillende duurzame 
energiebronnen met een goede kosten-batenverhouding te bevorderen. De beschikbare 
financiële middelen moeten worden samengevoegd zodat kan worden afgestapt van de louter 
nationale, inefficiënte steunregelingen. In het huidige economische klimaat heeft het des te 
meer zin om de financiële krachten bundelen. 

 
13. Werkgelegenheid bevorderen. De omschakeling naar een koolstofarme economie zal 

enorme veranderingen met zich meebrengen die zowel positieve als negatieve gevolgen 
zullen hebben voor de arbeidsmarkt. Daarom moeten de juiste marktvoorwaarden worden 
geschapen zodat de herstructurering van de energiesector leidt tot nieuwe banen. 
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14. Het concurrentievermogen van de Europese energie-industrie verbeteren. De 
energietransitie moet worden aangegrepen om initiatieven te bevorderen en de 
energieproductie en het energiegebruik in grondig te evalueren. Het concurrentievermogen 
van Europa zal ook afhangen van betaalbare energiekosten en van het vermogen om onze 
energietechnologieën te vernieuwen en te exporteren. De Europese Unie en haar lidstaten 
moeten een gunstig klimaat scheppen voor grootschalige industriële projecten tussen 
Europese operatoren. De lidstaten moeten verder samenwerken aan hun energiemix via 
grootschalige projecten voor de productie (windturbines, zonnepanelen enz.) en transmissie 
(super- en smartgrids) van hernieuwbare energie. De geleidelijke integratie van hun 
energiemix kan eerst op regionaal niveau plaatsvinden. 

 
 
Het maatschappelijk middenveld bij de besluitvorming betrekken 
 
15. Het energiebeleid van de EU afstemmen op de burgers. Bij een actuele en 

maatschappelijke kwestie als het energievraagstuk moeten alle burgers worden betrokken. 
Met de ontwikkeling van een Europese Energiegemeenschap kunnen de Europeanen warm 
worden gemaakt voor een project dat hun echt iets oplevert. Het is cruciaal om de burgers 
hierbij te betrekken en de dialoog met het maatschappelijk middenveld aan te gaan, aangezien 
legitimiteit in de ogen van de burgers essentieel is om beleidsbeslissingen geloofwaardig te 
maken en de verregaande veranderingen die in het verschiet liggen, ingang te doen vinden. 

 

16. Een Europees forum van het maatschappelijk middenveld oprichten voor toezicht op 
energiekwesties. Het is uiterst verontrustend dat er geen structureel overleg plaatsvindt 
tussen beleidsmakers, besluitvormers en het Europees maatschappelijk middenveld. Het 
maatschappelijk middenveld moet systematisch worden betrokken bij de discussies over 
energiekwesties op regionaal, nationaal en Europees niveau. Het EESC en Notre Europa zijn 
bereid deze discussie op EU-niveau te ondersteunen via een Europees forum van het 
maatschappelijk middenveld waaraan vertegenwoordigers van onder meer 
consumentenverenigingen, milieu-ngo's, de industrie en vakbonden kunnen deelnemen. 

 
 
De Europese Unie passende bevoegdheden verlenen 
 
17. Een Europees pact voor energiesolidariteit sluiten. Het Verdrag van Lissabon bepaalt 

expliciet dat de lidstaten in een geest van solidariteit moeten samenwerken, maar in het 
huidige institutionele kader is dit vooralsnog dode letter. Energie heeft een steeds grotere 
politieke lading gekregen en de Europese Unie heeft in dit verband geen inspraak gehad. 
Solidariteit moet nu concreet vorm worden gegeven en de motor worden van een Europees 
energiebeleid, zodat conflicten over nationale soevereiniteit tot het verleden behoren.  
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18. De financiële middelen van de EU voor energie verhogen. De Europese Unie beschikt niet 

over de middelen om grootschalige maatregelen te financieren of keuzes voor energiebronnen 
op te leggen. Het jaarlijkse EU-budget voor energie valt in het niet bij wat de lidstaten 
hiervoor uitgeven. Daarom moet er meer geld worden vrijgemaakt via onafhankelijke en 
autonome middelen, zoals belastinginstrumenten en een energiefonds. Daarmee kunnen 
energie-infrastructuurwerken van gemeenschappelijk Europees belang, zoals 
gemeenschappelijke elektriciteits- en aardgasverbindingen, worden gefinancierd en kan 
diversificatie naar duurzame energiebronnen worden aangemoedigd via gemeenschappelijk 
onderzoek op het gebied van koolstofarme energie. 

 
19. De positie van de Europese Commissie versterken. De Europese Commissie bepaalt en 

coördineert het EU-beleid en waakt over de belangen van de Gemeenschap. Daarom moet 
deze instelling een centrale rol vervullen in het energiebeleid van de Unie en een veel grotere 
bijdrage leveren aan een samenhangend, geloofwaardig en effectief energiebeleid, en daarmee 
de basis leggen voor een Europese Energiegemeenschap. 

 
20. De noodzaak van een herziening van het institutionele kader evalueren. Tegen 2014 moet 

worden geëvalueerd of het huidige institutionele kader volstaat om de ambitieuze 
doelstellingen van een gemeenschappelijk Europees energiebeleid te verwezenlijken. Is dat 
niet het geval dan moet worden besloten om ons voorstel voor een Europese 
Energiegemeenschap ernstig in overweging te nemen. 

 
 
 
Conclusie 
 
Op het vlak van energie dragen de EU-leiders een bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van 
toekomstige generaties. Europa kan het zich niet veroorloven om nog langer te wachten. Als er nu 
verregaande besluiten inzake energie worden genomen, zijn er nog tientallen jaren inspanningen 
nodig om ze uit te voeren. Om de transitie naar 2050 goed voor te bereiden, moeten nu de gepaste 
beslissingen worden genomen zodat de Unie de weg naar duurzame ontwikkeling inslaat en 
gezamenlijk een nieuwe energieovereenkomst sluit. De Unie heeft al een belangrijke stap voorwaarts 
gezet met de goedkeuring van het pakket "energie-klimaat". Dit heeft de basis gelegd voor deze 
gezamenlijke visie. Er is echter nog veel werk voor de boeg om die visie te verwezenlijken. 
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Politieke wil – met de steun van het maatschappelijk middenveld – is essentieel en moet bijdragen tot 
het creëren van een coherent Europees front dat eendrachtig de complexe energie-uitdagingen 
tegemoet treedt. Volgens ons is de meest veelbelovende en ambitieuze optie de oprichting van een 
volwaardige Europese Energiegemeenschap, die zich bezighoudt met alle economische, sociale, 
politieke en strategische aspecten. Deze optie zou leiden tot de integratie van de energiemarkten, 
coördinatie van het researchbeleid, investeringsbesluiten en solidariteitsmechanismen, en zou het 
bovendien noodzakelijk maken om internationaal met één stem te spreken. Dit alles vereist een 
krachtige supranationale aanpak. Via dit gezamenlijke project zouden de lidstaten en de Europese 
instellingen zo doeltreffend en democratisch mogelijk een Europees energiebeleid kunnen uitwerken. 
 
Bovenal biedt de Europese Energiegemeenschap een antwoord voor de zorgen van de EU-burgers, die 
dit idee volgens recente opiniepeilingen zeer genegen zijn. Met louter nationale energiemaatregelen 
komen we er niet meer. Een duurzaam, veerkrachtig en toekomstgericht energiestelsel kan het beste in 
Europees verband worden opgebouwd.  
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