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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om een veerkrachtige energie-unie 

uit te bouwen en vraagt deze snel te verwezenlijken en te proberen de energie- en 

klimaatdoelstellingen aan te scherpen, met aandacht voor gelijke voorwaarden voor 

Europese en niet-Europese energieproducenten, onder meer door de brede toepassing van 

een herzien emissiehandelssysteem (ETS); verzoekt de Commissie en de lidstaten 

maatregelen te overwegen die moeten zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden voor 

producenten uit de EU en uit derde landen, in het bijzonder om de hoogste veiligheids- en 

milieunormen te waarborgen; 

2. benadrukt dat een echt gemeenschappelijk extern energiebeleid van de EU hand in hand 

moet gaan met haar gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid; dringt in dit 

verband aan op een betere coördinatie tussen de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 

(VV/HV) en de bevoegde commissarissen om de samenhang van het externe EU-beleid 

inzake energiezekerheid te vergroten; verzoekt de Commissie de krachten te bundelen 

onder leiding van de VV/HV met de aanstelling van een verantwoordelijke voor de 

coördinatie van dit beleid; 

3. benadrukt dat bindende, ambitieuze nationale en Europese energie- en 

klimaatdoelstellingen inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie het 

technologisch leiderschap van de EU op deze gebieden zouden helpen waarborgen; 

4. onderstreept dat energie niet mag worden gebruikt als middel om politieke druk uit te 

oefenen in of tussen de lidstaten of op een kader voor internationale samenwerking of 

buitenlands beleid; 

5. benadrukt dat een toereikende, veilige, stabiele en betaalbare energievoorziening enkel tot 

stand gebracht kan worden als energie-, handels- en buitenlands beleid hand in hand gaan 

op een samenhangende en rechtlijnige manier, hetgeen betekent dat de EU haar 

energiebeleid ook moet vormgeven aan de hand van haar doelstellingen voor buitenlands 

beleid en haar strategische belangen, met name waar het gaat om de betrekkingen met 

derde landen, en dit beleid moet laten aansluiten op het ontwikkelings-, veiligheids- en 

handelsbeleid doorheen het hele spectrum van buitenlands beleid; is van mening dat de 

EU haar afhankelijkheid van bepaalde externe leveranciers en brandstoffen kan 

verminderen, en zo kan bijdragen aan energiezekerheid op lange termijn, door maximaal 

gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en prioriteit toe te kennen aan 

milieuvriendelijke brandstoffen of technieken; 

6. benadrukt dat de EU en haar lidstaten op internationaal niveau met één stem moeten 

spreken, om de door de Russische Federatie gehanteerde tactiek van verdeel en heers te 

weerstaan en te voorkomen dat er politieke druk wordt uitgeoefend door de aanvoerroutes 

van energie af te sluiten; waarschuwt evenwel voor de gevaren van een diplomatieke 

benadering waarbij misbruik en de ondersteuning van geweld door bepaalde regimes in 

energie-uitvoerende landen bewust worden genegeerd; herinnert er daarom aan dat een 
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doeltreffend en consequent buitenlands beleid van de Unie gebaseerd moet zijn op de 

kernbeginselen en -waarden van democratie, mensenrechten en vrijheid; 

7. onderstreept het belang van volledige solidariteit tussen de lidstaten op het gebied van 

energiezekerheid; 

8. merkt op dat onze totale energiebehoefte en -invoer gereduceerd zullen worden door 

voorrang te geven aan energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en waar nodig de 

diversificatie van energiebronnen en -aanvoerroutes, en dat een betere ondersteuning van 

onderzoek en ontwikkeling inzake energie, waarbij het beginsel van technologische 

neutraliteit in acht wordt genomen, bepalend is voor een correcte energietransitie naar een 

koolstofarme economie en van levensbelang is om de leiderspositie van de EU op het 

gebied van technologie te versterken; wijst op het belang van steun voor technologie op 

het gebied van energieopslag en -conversie als bescherming tegen 

energieprijsschommelingen op de wereldmarkt en verstoringen van de internationale 

energievoorziening; 

9. verzoekt de Commissie en de VV/HV een uitgebreid kader op te zetten voor de externe 

dimensie van de energie-unie, met specifieke aandacht voor de bevordering van 

strategische partnerschappen met derde landen die energie produceren en doorvoeren, in 

het bijzonder met de Europese buurlanden en met betrekking tot het uitbreidingsbeleid, op 

basis van gedeelde gemeenschappelijke waarden; merkt op dat hierbij rekening moet 

worden gehouden met de huidige stand van zaken met betrekking tot regionale 

samenwerking en met de planning en ontwikkeling van grote strategische 

infrastructuurprojecten en de snelle beschikbaarstelling van financiële middelen voor 

bestaande projecten, waaronder de uitwerking van alternatieve routes en het zoeken naar 

alternatieve energieleveranciers voor de lidstaten die momenteel afhankelijk zijn van één 

enkele leverancier en de lidstaten die onder de categorie van energie-eilanden vallen; 

benadrukt het belang van het energiepartnerschap met landen uit het zuidelijke 

Middellandse Zeegebied en het Oostelijk Partnerschap en is van mening dat dit een 

gewichtige plaats moet innemen bij de lopende herziening van het Europese 

nabuurschapsbeleid; onderstreept dat een uitbreiding van de energie-infrastructuur en de 

wetgeving inzake energiebeheer naar de Europese Energiegemeenschap zal bijdragen tot 

een grotere stabiliteit en een beter investeringsklimaat in de onmiddellijke omgeving van 

de EU; 

10. roept de Commissie op te blijven aandringen op de invoering van een systeem voor 

energie-uitwisseling tussen de EU en de VS, gezien de huidige en toekomstige 

ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, innovatie en licentieverlening met 

betrekking tot stroomnetten, zoals hoogspanningsverbindingen, die tot doel hebben een 

mondiaal netwerk op te zetten voor het delen van hernieuwbare energie; 

11. verzoekt de Commissie een brede strategie te ontwikkelen voor de diversificatie van de 

energievoorziening; benadrukt het belang van koolstofarme binnenlandse energiebronnen 

voor landen die in hoge mate zijn aangewezen op ingevoerde energie, met name van één 

enkele leverancier; 

12. benadrukt dat een toekomstige energie-unie een einde moet maken aan elk isolement van 

lidstaten en regio's op het gebied van energie en vóór alles de meest kwetsbare landen 

moet ondersteunen bij de diversificatie van hun energiebronnen en aanvoerroutes; 
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13. verzoekt de Commissie versneld werk te maken van de aanleg van onderlinge 

energieverbindingen tussen de lidstaten om zo bij te dragen aan vermindering van de 

afhankelijkheid van energieleveranciers van buiten de EU; 

14. verzoekt de Commissie de beschikbare opties voor de gezamenlijke onderhandeling over 

energiecontracten met externe leveranciers aan te geven, waarbij de kernwaarden van de 

EU steeds centraal moeten staan en bevorderd moeten worden, in het bijzonder de 

eerbiediging van mensenrechten en democratie, en sociale, milieu- en 

consumentenbescherming; dringt er bij de Commissie op aan een grotere rol te spelen bij 

het toetsen van de verenigbaarheid van intergouvernementele overeenkomsten en grote 

commerciële contracten met het EU-recht en van de gevolgen daarvan voor de 

energiezekerheid, onder meer door een voorafgaande evaluatie van deze overeenkomsten 

en contracten en door deelname aan de onderhandelingen; beklemtoont dat een duurzaam 

hulpbronnenverbruik en een economie met geringe emissie centraal moeten staan in de 

energie-unie en dat dit tot uiting moet komen in het EU-beleid en in de baanbrekende 

inspanningen van de EU om de klimaatverandering aan te pakken; benadrukt dat de 

energie-unie gefundeerd moet zijn op het beginsel met één stem te spreken in de 

onderhandelingen met derde landen; verzoekt de Commissie en de lidstaten in dit verband 

op vrijwillige basis een gemeenschappelijk onderhandelingsmechanisme in te voeren om 

de EU beter in staat te stellen collectieve onderhandelingen te voeren met het oog op de 

ontwikkeling van een EU-onderhandelingspositie; 

15. verzoekt de Commissie een reflectiegroep op hoog niveau inzake energiezekerheid, 

buitenlands beleid en de energie-unie op te richten met een sterke vertegenwoordiging en 

inbreng van het Europees Parlement en maatschappelijke belanghebbenden, teneinde met 

externe partners geloofwaardige langetermijnscenario's voor vraag, aanbod en 

samenwerking te ontwikkelen, met name op het gebied van de capaciteitsopbouw en 

uitwisseling van technologie voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en het 

verband tussen energie en mensenrechten; 

16. verzoekt de Commissie vast te houden aan haar doelstelling om in het trans-Atlantisch 

partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) een apart hoofdstuk aan energie te 

wijden; 

17. is van mening dat solidariteit tussen de lidstaten, als overkoepelend beginsel om de 

continuïteit van de energievoorziening te waarborgen, ook uitgebreid moet worden naar 

de verdragsluitende partijen bij de energie-unie. 
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