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Tijdens het tweede deel van de Ambassadeursconferentie gaf 
Ambassadeur Insinger een overzicht van Belgische denkbeelden 
ten aanzien van het energievraagstuk, waaruit bleek dat 
Brussel deze problematiek centraal stelt en aan een communautair 
energiebeleid voorrang zou willen verlenen. Mijn eigen opvatting 
over dit vraagstuk wijkt in belangrijke mate af van die van onze 
Zuiderburen. Aangezien de Ambassadeursconferentie naar mijn 
indruk niet was bedoeld als forum voor substantiële discussie 
over nog niet uitgekristalliseerde beleidsonderdelen, heb ik 
nagelaten terzake te interveniëren. 

De PLAN-visie en de overwegingen die daaraan ten grondslag 
/. liggen zijn neergelegd in bijgaande notitie, die ik gaarne 

ter kennisname aanbeveel. 
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PLAN, 17 december 1980 

HET EUROPESE \ 1ELKID 

* • ® n t s t aansgesch i eden is 

De eerste aanzetten tot een gemeenschappelijk energie
beleid dateren reeds van ver voor de zogenoemde olie
crisis. Reeds in juni 1962 keurde een werkgroep energie 
van de Gemeenschap een memorandum goed dat gericht 
was op verwezenlijking van het vrije verkeer van ener
giedragers in de Gemeenschap. Daarnaast bevatte het docu
ment voorstellen om te komen tot een Geografische spreiding 
van de aanvoer van energie, steun voor de interne produc 
tie (in het bijzonder van steenkool),snelle ontwik
keling van kernenergie enz. Door de oliecrisis raakte 
het beleid in een stroomversnelling. Zo vormde de ener-
gieproblematiek een van de belangrijkste agendapunten 
op de Europese topconferentie van Kopenhagen die op 
14 en 15 december 19 7 3 werd gehouden.Bij deze gelegen
heid werd vastgesteld dat de Gemeenschap onmiddellijk 
maatregelen op het gebied van het energiebeleid diende 
te nemen. Hiertoe werden de nodige institutionele 
maatreaelai getroffen. 

2. Doelstellingen van het Europese energiebeleid 

De doelstellingen van het energiebeleid van de Gemeen
schap werden in nauwe coördinatie met het IEA opgesteld 
Deze werden in het licht van de zich wijzigende energie 
situatie herhaaldelijk bijgesteld. Medio 1980 hechtte 
de Raad haar goedkeuring aan de volgende resolutie: 

"1. De Raad bevestigt dat de Gemeenschap haar inspan
ningen moet intensiveren om energie te besparen 
en haar verbruik en invoer van aardolie te beperken. 

2. De Raad verzoekt de Lid-Staten jaarlijks aan de 
Commissie hun programma's inzake de energiedoel
stellingen in de periode tot 1990 voor te leggen. 
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3. De Raad vraagt de Commissie deze programma's te 
evalueren, zo nodig door gebruikmaking van pas
sende indicatoren om de convergentie ervan ten 
opzichte van de doelstellingen inzake energiebe
leid van de Gemeenschap te bepalen. 

Bij haar onderzoek zal de Commissie uitgaan van de 
volgende beleidslijnen voor de Gemeenschap in haar 
geheel: 
- terugbrenging tot 0,7 of minder van de gemiddelde 

verhouding voor de gehele Gemeenschap tussen het 
groeipercentage van het brutoverbruik van primaire 
energie en het groeipercentage van het bruto binnen
lands produkt; 

- beperking van het aardolieverbruik in de Gemeenschap 
op een niveau van circa 40% van het brutoverbruik van 
primaire energie; 

- dekking door middel van vaste brandstoffen en van 
kernenergie van 70 a 75% van de behoeften aan pri
maire energie voor de elektriciteitsproduktie; 

- stimulering van het gebruik van niet-eindigende 
energiebronnen, zodat de bijdrage daarvan in de 
communautaire energievoorziening groter wordt; 

- het voeren van een energieprijzenbeleid dat verenig
baar is met de totstandkoming van de energiedoelstel
lingen die op het niveau van de Gemeenschap zijn 
vastgesteld. 

4. De Raad verzoekt de Commissie jaarlijks een ver
slag voor te leggen en alle aanbevelingen te doen 
en voorstellen in te dienen die strekken tot grote
re convergentie van het energiebeleid van de Lid
staten, tot verwezenlijking van de energiedoelstel
lingen van de Gemeenschap en tot aanpassing van die 
doelstellingen op basis van de economische ontwikke
ling en van de voorwaarden inzake energievoorziening 
op lange termijn." 



De elementen van het gemeenschappelijk energie
beleid 

De wijze waarop en de instrumenten waarmee deze alge
mene doelstellingen dienen te worden bereikt,zijn ver
der uitgewerkt in een resolutie over nieuwe beleidslij
nen van de Europese Gemeenschap inzake energiebesparing. 
Deze omvat onder meer de volgende elementen* : 

- uitwisseling van informatie; 
- coördinatie en harmonisatie van resp. het interne en 

externe energiebeleid van de lidstaten; 
- uitvaardiging van verordeningen (bijv. technische 

normen voor verwarming van gebouwen en electrische 
apparatuur en voorschriften op het gebied van de voorraad-
vorming van olie als buffer in geval van aanvoeronderbrekingen); 

- financiering vari wetenschappelijk onderzoek, explora
tie, produktie en demonstratieprojekten op energie
gebied . 

Belangentegenstellingen tussen de lidstaten 

Hoewel er de afgelopen jaren grote vorderingen zijn 
gemaakt ten aanzien van de vergemeenschappelijking 
van het energiebeleid van de lidstaten, lijkt een 
verdergaande ontwikkeling daarvan op toenemende weer
standen te stuiten. Deze hangen samen met belangente
genstellingen en verschillen van inzicht tussen de lid
staten, alsmede met belemmeringen van budgettaire aard. 
Het gaat hier om de volgende - deels met elkaar samen
hangende - factoren: 

- Het verschil in de beschikbaarheid van energie. De 
opstelling van de lidstaten ten opzichte van het ge
meenschappelijk energiebeleid wordt zowel bepaald 

*) De integrale tekst van de resolutie is in bijlage 
1 opgenomen. 



door de omvang als de aard van de energetische 
hulpbronnen waarover zij beschikken (Verenigd 
Koninkrijk: olie en steenkool; Bondsrepubliek 
Duitsland: steenkool en bruinkool; Nederland: 
aardgas). In een ruimere zin kan onder beschikbaar
heid ook de toegang tot de energiebronnen van OPEC-
landen, door het onderhouden van "speciale" relaties 
met deze landen, worden begrepen. Dit is met name het 
geval met Frankrijk en Italië. 
Tegenstellingen in economische filosofie. Hierbij 
wordt in het bijzonder gedoeld op verschillen van 
inzicht over de wenselijke mate van overheidsinvloed 
in het economisch leven, hetgeen vaak wordt aangeduid 
als de tegenstelling: dirigisme versus marktmechanisme. 

Verschillen in opvatting over de relatie energie/ 
defensie. De samenhang tussen het Franse kernenergie
programma en de "force de frappe" ligt bijv. ten 
grondslag aan de Franse weigering zich aan het contro
leregiem van het IAEA te onderwerpen. 
Verschillen in directe overheidsinvloed in de ener
gievoorziening. In Frankrijk en Italië is de energie
voorziening nagenoeg genationaliseerd. In de Bondsre
publiek, Denemarken en Nederland spelen particuliere 
maatschappijen de grootste rol. 
De doorwerking van verschillende uitgangspunten van 
economisch en sociaal beleid van de afzonderlijke lid
staten in de prijsvaststelling van energie, zulks 
in samenhang met het voorgaande. 
Institutionele tegenstellingen. Frankrijk maakt 
deel uit van de EG, maar niet van het IEA. Dit hangt 
samen met het buitenlandse beleid van Frankrijk ge
richt op een zo groot mogelijke nationale onafhanke
lijkheid en het in stand houden van goede relaties 
met de Arabische landen. Dit heeft consequenties 
bij de besluitvorming in de EG op energiegebied. 



- De grens Van het eigen-middelen regiem van de 
Gemeenschao. Alhoewel deze factor geen direct 
verband houdt met de energieoroblematiek is hij 
bepalend voor de omvang van de financiële midde
len die voor een eventuele uitbouw van de activi
teiten van de Gemeenschap op het onderhavige ge
bied beschikbaar kunnen worden gesteld. 

Op grond van de in het voorgaande gesignaleerde tegen 
stellingen lijken de moaelijkheden van een intensive
ring van de gemeenschappenjke samenwerking op ener
giegebied beperkt. 

Energie; knelpunt voor de Gemeenschap ? 

Van de zijde van de Commissie wordt het energiepro
bleem voor de Gemeenschap als het grootste probleem 
aangemerkt. Meer fundamentele analyses indiceren 
echter dat in het complex van factoren dat tot een 
vermindering van de economische groei heeft geleid, 
energie weliswaar een belangrijke doch geenszins 
overheersende rol speelt. 

Zelfs al zou men de opvatting van de Commissie onder 
schrijven, dan is het nog de vraag of gestreefd moet 
worden het energievraagstuk door de Gemeenschapsin
stellingen te doen oplossen, of dat gedecentraliseer 
de regelingen voorkeur verdienen. Het standpunt dat 
men inneemt ten aanzien van de wenselijkheid van een 
Gemeenschappelijke inspanning op energiegebied is 
mede afhankelijk van de visie die men heeft op de 
toekomstige ontwikkeling van de vraag en aanbodsver-

*) Hiervoor wordt verwezen naar deel II, hoofdstuk 
A van de aanzetten tot de PLAN-nota "De Europese 
Gemeenschap in de jaren tachtig". 



houdingen van energie. Dat deze visie bij extrapo
latie van de Lot op heden waargenomen trends niet 
noodzakelijkerwijs somber hoeft te zijn, moge blij
ken uit het energiescenario geschetst in bijlage 2. 

Indien i.v.m. politieke ontwikkelingen in het MO be
langrijke stagnaties van de aardolieaanvoer zouden 
optreden, zal een wereldwijde economische en sociale 
crisis ontstaan. De problemen die in een dergelijke 
crisis rijzen, zijn van een dusdanige orde dat zij een 
aanpak in bredere kring dan die van de EG vereisen. 

Negatieve en positieve integratie 
Er kan een onderscheid worden gemaakt in negatieve en 
positieve integratie. Onder de negatieve inte
gratie wordt verstaan: de afschaffing van tarieven 
en kwantitatieve restricties op de handel tussen de 
lidstaten, de instelling van een gemeenschappelijk 
buitentarief en de afschaffing van de belemmeringen 
van het vrije verkeer van personen, diensten en kapi
taal. Onder positieve integratie wordt verstaan: de 
ontwikkeling van gecoördineerd gemeenschapsbeleid, 
dat op bepaalde gebieden in de plaats zou kunnen 
komen van nationaal beleid. 

Wat de energie betreft is er zeker ruimte voor ver
dergaande negatieve integratie, in de vorm van ver
dere harmonisatie van prijs-, accijns- en belasting
stelsels. Hierdoor worden kunstmatige verschillen 
in de produktievoorwaarden in de Gemeenschap opge
heven, zodat maximaal profijt kan worden getrokken 
van de voordelen van de internationale arbeidsverde
ling binnen de gemeenschappelijke markt. 

effecten 
Daar waar grensoverschrijdende/een belangrijke rol 
spelen zou ook positieve integratie van het energie
beleid wenselijk zijn, zoals ten aanzien van de 
infrastructuur (bijv. pijpleidingen). Hetzelfde geldt 
ook voor energieactiviteiten waarbij door gemeen
schappelijke samenwerking van schaalvoordelen kan 
worden geprofiteerd. Bij de meeste energieprojekten 
spelen grensoverschrijdende effecten echter slechts 
een beperkte rol. Wat de schaalvoordelen betreft 
kan er op worden gewezen dat de technieken voor 



energiebesparinq en alternatieve vormen van energie
opwekking hetzij beschikbaar, hetzij in een ver 
stadium van ontwikkeling zijn. De investeringen nodig 
voor een interne vergroting van het aanbod (bijv. voor 
exploratie en exploitatie, kolenvergassing, de bouw 
van kerncentrales) zijn gewoonlijk niet van zodanige 
omvang dat de financiering daarvan "via Brussel" nood
zakelijk is. Grosso modo kan worden gesteld dat, met 
uitzondering van energiealternatieven voor de 21ste 
eeuw (kernfusie: J.E.T.) en grensoverschrijdende 
projekten, de voordelen van de omweg via Brussel nau-
welijks tegen de nadelen daarvan (moeizame besluit
vorming, bureaucratie) opwegen. 

Een gemeenschappelijke energieheffing 

In het verleden is ook de gedachte van een gemeen
schappelijke energieheffing geopperd. De verwezen
lijking van een dergelijke gedachte stuit 
op de reeds in het voorgaande gesignaleerde tegen
stellingen tussen de lidstaten . Daarnaast noopt een 
aantal additionele overwegingen tot voorzichtigheid, 
waaronder de volqende kunnen worden genoemd: 

- de vrees dat een dergelijke heffing, indien zij 
niet in plaats van, maar bovenop de reeds bestaan
de nationale heffingen zou komen, de inflatie in de 
Gemeenschap zou aanwakkeren; 

- de vrees dat een dergelijke maatregel een belasting 
zou kunnen betekenen voor de goede relaties met de 
OPEC-landen, omdat deze een dergelijke stap onge
twijfeld als een "affront" zouden ervaren. Voor 
al dan niet stilzwijgend gecoördineerde nationale 
maatregelen van dezelfde aard geldt dat niet of in 
mindere mate; 

- de vraag waaraan de extra inkomsten van de Gemeenschap uit 
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hoofde van een energieheffing zouden kunnen worden 

besteed: zoaJs uit liet gestelde sub 6. blijkt ko

men specifieke energieopwekkings- of besparings

projecten daartoe nauwelijks in aanmerking; 

- in samenhang met het voorgaande, de vrees dat de 

gelden die via deze weg binnenstromen onbedoeld aan 

de eigen middelen van de Gemeenschap zullen worden 

toegevoegd en aldus een alibi zullen verschaffen 

voor uitstel van de zo noodzakelijke hervormingen 

van het Europese landbouwbeleid; 

- de vrees dat, wanneer een dergelijke heffing uit

sluitend op de invoer zou worden geheven, er con

currentievervalsing zou kunnen optreden ten gunste 

van de lidstaten die over eigen energiebronnen 

beschikken, ten nadele van de overige. 

Het Nederlandse belang 

Naast de vorengenoemde algemene argumenten die plei

ten tegen een vergroting van de directe bemoeienis 

van Brussel met de energieproblematiek, kunnen van 

Nederlandse kant nog een een aantal specifieke na

tionale bezwaren worden aangevoerd. 

- Een meer intensieve gemeenschappelijke samenwerking 

op het onderhavige terrein kan ons land aan geïn

stitutionaliseerde druk blootstellen om meer aard

gas te produceren, voor eigen gebruik en uitvoer, 

dan overeenkomt met de eigen nationale prioriteiten. 

Nederland staat hierin overigens niet alleen; de 

Nederlandse belangen terzake lopen parallel met 

die van het Verenigd Koninkrijk. 

- Te zamen met Denemarken, Ierland en Italië neemt 

Nederland een terughoudender positie in ten aanzien 

van de toepassing van kernenergie dan de andere lid

staten van de EG. 



- Gegeven de dirigistische neigingen van met name 
het Latijnse deel van het Brusselse ambtelijke ap
paraat bestaat het gevaar van een beperking van de 
vrije markt met mogelijk nadelige gevolgen voor de 
positie van Rotterdam, de in Nederland opererende 
oliemaatschappijen en van de belangen van Shell» 

Bovengenoemde nationale bezwaren laten natuurlijk ons 
belang bij een verdergaande negatieve integratie onver
let. Ook leiden zij niet tot de conclusie dat Neder
land zijn deelname aan de gemeenschappelijke energie
consultaties zou dienen te verminderen. Integendeel^ 
door voortzetting van een actieve deelname kan er toe 
worden bijgedragen dat de ontwikkeling van het ge
meenschappelijke energiebeleid zo goed mogelijk aan 
de Nederlandse belangen als dzz. gepercipieerd tegemoet 
komt. 


