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1. De EU is vastbesloten een energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid op te bouwen, op 

basis van de kaderstrategie van de Commissie met vijf onderling nauw samenhangende en elkaar 

versterkende dimensies (energiezekerheid, solidariteit en vertrouwen; een volledig geïntegreerde 

Europese energiemarkt; energie-efficiëntie als bijdrage aan de matiging van de vraag; het 

koolstofvrij maken van de economie; en onderzoek, innovatie en concurrentievermogen). De 

instellingen van de EU en de lidstaten zullen hier werk van maken en de Raad zal vóór december 

verslag uitbrengen aan de Europese Raad. De Europese Raad zal sturing blijven geven.

2. De Europese Raad beklemtoont dat alle dimensies van de energie-unie van belang zijn, maar heeft 

vandaag zijn aandacht gericht op sommige van de aspecten en aangedrongen op:

a) versnelde uitvoering van de infrastructuurprojecten, met inbegrip van interconnecties, met name 

naar perifere gebieden, voor elektriciteit en gas [1] om energiezekerheid en een goed 

functionerende interne energiemarkt te garanderen;

b) volledige uitvoering en strikte handhaving van de bestaande energiewetgeving;

c) aanscherping van het wetgevingskader inzake de voorzieningszekerheid voor elektriciteit en gas; 

de energiezekerheid kan ook worden versterkt door robuuste netten, toenemende energie-

efficiëntie en door het benutten van eigen energiebronnen en veilige en duurzame koolstofarme 

technologieën;

d) waarborging dat alle overeenkomsten betreffende het aankopen van gas bij externe leveranciers 

volledig in overeenstemming zijn met het EU-recht, met name door de transparantie van die 

overeenkomsten en de verenigbaarheid met de EU-bepalingen inzake energiezekerheid te 

versterken. Met betrekking tot handelscontracten voor gasleveranties moet de vertrouwelijkheid 

van commercieel gevoelige informatie gevrijwaard zijn;

e) beoordeling van de mogelijkheden inzake mechanismen voor vrijwillige bundeling van de vraag, 

met volledige inachtneming van de mededingingsregels van de WTO en de EU;
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f) ontwikkeling van een doeltreffender, flexibel marktmodel dat moet samengaan met nauwere 

regionale samenwerking, ook met buurlanden, en de integratie van hernieuwbare energiebronnen 

moet bevorderen, onder waarborging dat overheidsinterventies verenigbaar zijn met de interne 

markt en dat het recht van de lidstaten om over hun eigen energiemix te beslissen, wordt 

geëerbiedigd. Dit zal bijdragen tot de voorziening van betaalbare energie aan huishoudens en 

industrie;

g) evaluatie en ontwikkeling van wetgeving inzake emissiereductie, energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie met het oog op het halen van de overeengekomen doelstellingen voor 2030; 

ontwikkeling van een betrouwbaar en transparant governancesysteem;

h) ontwikkeling van een energie- en klimaatgerelateerde technologie- en innovatiestrategie, 

bijvoorbeeld ook voor de volgende generatie hernieuwbare energiebronnen, elektriciteitsopslag, 

afvang en opslag van kooldioxide, grotere energie-efficiëntie in de woningsector, alsmede voor 

duurzaam vervoer;

i) benutting van alle instrumenten van het externe beleid om strategische energiepartnerschappen 

te sluiten met voortdurend in belang toenemende producerende en doorvoerlanden, meer 

bepaald met het doel energiezekerheid te bevorderen, en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de 

soevereiniteit en de soevereine rechten van de lidstaten inzake exploratie en ontwikkeling van hun 

natuurlijke bronnen gevrijwaard zijn.

3. De Europese Raad is voorstander van een sterk, gecoördineerd optreden door middel van actieve 

Europese klimaatdiplomatie in de aanloop naar de CoP21 in Parijs, conform het in oktober 2014 door 

de Europese Raad vastgestelde ambitieuze streefcijfer, als vermeld in de bijdrage die de EU en haar 

lidstaten onlangs hebben ingediend. Hij richt een dringende oproep tot alle partijen die daartoe in staat 

zijn, de grote economieën daaronder begrepen, om hun bijdragen vóór eind maart in te dienen. Voorts 

moet intensiever worden gezocht naar een oplossing voor sleutelkwesties als financiering, 

technologieoverdracht en capaciteitsopbouw om in Parijs een ambitieus akkoord te kunnen sluiten.

[1]  Het recente akkoord tussen Frankrijk, Portugal, Spanje, de Commissie en de EIB vormt 

een welkome stap op weg naar het halen van het streefcijfer van 10% voor de interconnectie van 

elektriciteit in 2020; het akkoord tussen de Baltische staten om werk te maken van het synchroon 

functioneren van de lidstaten binnen het Europese continentale net, draagt ook bij tot het vergroten 

van de energiezekerheid, evenals de werkzaamheden van de Groep op hoog niveau gasconnectiviteit in 

Centraal- en Zuidoost-Europa. In dit verband wordt aangemoedigd dat de Commissie regionale 

groepen op hoog niveau instelt, waarvan alle relevante sleutelactoren deel uitmaken, om te zorgen 

voor regelmatige voortgangsbewaking bij de selectie en de financiering van projecten van 

gemeenschappelijk belang.
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