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Het Vlaams Parlement vraagt de Vlaamse Regering:
1° er binnen de Europese Unie op aan te dringen op korte termijn een studie uit te voeren 

die:
a) een overzicht bevat van de economische en administratieve gevolgen van een sub-

stantieel hogere prijs per vat olie voor de Europese Unie, haar lidstaten en haar 
inwoners;

b) concrete en becijferde maatregelen voorstelt om de afhankelijkheid van schaarse 
energiebronnen versneld af  te bouwen en de sociale en economische gevolgen van 
een onverwacht sterke stijging van de energieprijzen te accommoderen; 

2° er bij de federale overheid op aan te dringen binnen de prospectieve studies die over-
eenkomstig de Elektriciteits- en Gaswet periodiek moeten worden uitgevoerd, scena-
rio’s te laten doorrekenen die uitgaan van substantieel hogere energieprijzen op de 
internationale markten; ook de sociale en economische effecten van deze scenario’s in 
kaart te brengen;

3° rekening te houden met de resultaten van voorgaande studies bij haar klimaatbeleid, 
haar economisch beleid, haar milieu- en energiebeleid en haar sociaal beleid;

4° verder werk te maken van de verbetering van de energie-efficiëntie, de verhoging van 
het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen en de verhoogde efficiëntie van fossiele 
energieopwekking door maximaal een beroep te doen op warmte-krachtkoppeling;

5° de energie-efficiëntie te verbeteren van gebouwen, voertuigen, apparaten, processen, 
producten en diensten en hiervoor initiatieven te nemen op het vlak van de regelgeving, 
de voortschrijdende normering en de ondersteuning via fiscale stimuli of premies;

6° volop in te zetten op de opportuniteiten die de energietransitie waar we voor staan 
biedt op het vlak van innovatie, industriële ontwikkeling, exportmogelijkheden en 
werkgelegenheid voor Vlaanderen;

7° de beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie te garanderen voor sociaal zwak-
keren en er voor te zorgen dat energiezuinig wonen voor iedereen gegarandeerd wordt 
door de verschillende drempels die bestaan voor energiebesparing in woningen (infor-
matie, huurder-verhuurderproblematiek, prefinanciering, financiering) te slechten; op 
die manier de gezinnen beter te beschermen tegen abrupte prijsstijgingen op de inter-
nationale energiemarkten.


