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Commissiemededeling inzake 
energie en de economische 
politiek. 

Interventie "Energie en Economisch beleid" uitgesproken door 

de Nederlandse woordvoerder in de EcoFi 1 oktober 11. 

Ons land hecht veel waarde aan een grondige discussie over 
wat ons te doen staat met betrekking tot het energiebeleid. 
De sombere vooruitzichten ten aanzien van de prijsontwikkeling 
en de beschikbaarheid van ruwe olie en van olieprodukten maken 
dat een intensievering van het energiebeleid gewenst is. Omdat 
de energieprijsontwikkeling en het energiebeleid belangrijke 
gevolgen hebben in de sfeer van de macro-economsiche ontwikkelingen 
in de Lid-Staten van de gemeenschap lijkt het mij gewenst dat 
wij een belangrijke plaats voor deze problematiek inruimen in 
onze toekomstige discussies. 

De recente olieprijsontwikkelingen geven aanleiding tot 
vergroting van de internationale betalingsbalansproblemen. 
De oplossing van deze problemen waartoe ook de problematiek van de 
recycling van de oliegelden kan worden gerekend maken een ver
sterking van de aktiviteiten van IMF en Wereldbank nodig. Het 
lijkt nuttig dat de Raad zich voor de volgende bijeenkomst 
van het Interimcommittee-mede op basis van een betreffend rapport 
van het Monetair Comité-met deze problematiek bezig houdt. Ook 
voor de E.G. is sprake van een streven naar een zekere recycling. 
Het uitschrijven van in ECU - gedenomineerde leningen door de 
Gemeenschap anders dan bij de zogenaamde Gemeenschapsleninger. -
lijkt mij gezien vooralsnog bescheiden en tere karakter v: 
de ECU en gezien de hieraan verbonden implicaties voor het 
Gemeenschapsbudget niet van de grootste urgentie. 

De Nederlandse regering onderschrijft de opvatting dat de 
afhankelijkheid van onze economie van geïmporteerde energie 
aanzienlijk moet worden teruggebracht. Een belangrijke rol is 
daarbij weggelegd voor het prijsmechanisme om een aanpassing 
van de economische structuren aan de gewijzigde energiesituatie 
te bewerkstelligen. In dit verband is het van groot belang dat 
verbruikers van energie via de prijsontwikkeling de juiste 
signalen krijgen om hun beslissingen op te baseren. In dit kader 
is het gewenst dat prijsverhogingen van ruwe olie redelijk snel 
worden doorberekend aan eindverbruikers. 

Teneinde een economische ontwrichting te voorkomen lijkt het 
echter wel nodig dat grote prijsfluctuaties worden afgedempt. 
Nederland kan het toejuichen, dat de Raad als leidend beginsel 
aanvaardt dat de reële prijs in olieprodukten voor eindverbruikers 
op middelllange termijn niet behoort te dalen. Wij stemmen voorts 
in met een verder onderzoek door de Commissie hoe dit beginsel 
gehanteerd kan worden bij een waarschijnlijk slechts 
theoretische daling van de invoerprijs van olie, zij het met de 
aantekening dat onze gedachten daarbij niet uitgaan naar een 
"fine-tuning" via een flexibel belastinginstrument. 
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Wij zijn van oordeel dat de prijsverhouding van de diverse 
energiedragers meer dan tot dusverre bezien moet worden in 
het licht van het te voeren energiebeleid. Hoewel wij in 
beginsel voorstander zijn van een grotere harmonisatie van 
de energieprijzen in de Gemeenschap achten wij het van belang 
dat inzicht beschikbaar komt in de bestaande prijsverschillen, 
voordat tot grotere harmonisatie besloten wordt. Wij stellen 
een advies van de Commissie over de ratio van verschillen 
in de prijzen van de energiedragers in de verschillende 
Lid-Staten zeer op prijs. 
Het energieprobleem maakt in onze ogen een vergroting van 
de investeringen in de energiesfeer gewenst. V/at betreft de 
uitbreiding van de toepassing van kernenergie is de regering 
weliswaar in beginsel voorstander van een dergelijke uitbreiding, 
doch alvorens hiervoor in Nederland beslissingen kunnen worden 

/ de uit- genomen, zal/moeten worden afgewacht.In welke mate vergroting 
komst van de van investeringen in de energiesfeer nodig zal zijn en op welke 
nationale terreinen alsmede op welk niveau zal mede bezien moeten worden 
discussie naar aanleiding van een evaluatie van de nationale energie

programma's. Het is dan ook gewenst dat de Commissie hierover 
binnen afzienbare termijn rapporteert. Voorzover mocht 
blijken dat uitbreiding van communautaire financiering van 
investeringen in de energiesfeer opportuun is dat moet via 
herschikking van de prioriteiten in de uitgaven uit het 
gemeenschapsbudget mogelijk worden gemaakt. 

Tenslotte ondersteun ik het Commissievoorstel om te komen tot 
een periodieke gezamenlijke vergadering van de ministers voor 
het energiebeleid en die voor het financieel-economische beleid. 
Het energiebeleid zou daarmee in een macro-economische 
contekst kunnen worden behandeld. Op deze wijze kan ook de 
coördinatie van het beleid worden versterkt. 


