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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. støtter uforbeholdent målsætningen om at udvikle en bæredygtig fælles europæisk 
energipolitik og understreger, at denne politik skal omfatte en sammenhængende, 
strategisk og målrettet ekstern del som nævnt i rapporten fra Kommissionen og Rådets 
generalsekretær/højtstående repræsentant om "En ekstern politik, der skal tjene Europas 
energiinteresser";

2. minder om, at der i øjeblikket sker alvorlige ændringer i den globale økonomiske og 
politiske orden, som sammen med en væsentlig stigning i den globale energiefterspørgsel 
og i prisen på råolie vil føre til, at energimarkedet vil blive styret af de globale 
hovedaktørers strategiske interesser, og at den geopolitiske magtbalance vil blive påvirket 
af stridigheder på energiområdet;

3. minder om, at en væsentlig del af de globale olie- og gasressourcer er samlet i ustabile 
regioner og i stater med autoritært styre; understreger, at den lave forudsigelighed med 
hensyn til det politiske miljø og tidligere krænkelser af de demokratiske rettigheder og 
menneskerettighederne i disse stater øger risikoen for udnyttelse af udenlandske 
investorer og energiforbrugere og hæmmer udviklingen af reelle og langvarige 
forbindelser; påpeger, at EU og dets energileverandører udgør en del af det globale 
energimarked inden for hvilket de i høj grad er indbyrdes afhængige;

4. understreger, at EU's nuværende sårbarhed og store energiafhængighed af lande med 
autoritære styreformer undergraver udviklingen af en troværdig, effektiv og konsekvent 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, navnlig med hensyn til at respektere, støtte og 
fremme de værdier, som EU er grundlagt på;

5. anser EU's afhængighed af et begrænset antal energiproducenter og leveringsruter for at 
udgøre en alvorlig risiko for EU's stabilitet og velstand; er bekymret over, at denne 
afhængighed svækker EU's evne til effektivt at fremme overholdelse af internationale 
regler, sikre global stabilitet og tilskynde til indførelse af retsstatsprincippet i 
energiproducerende lande;

6. er af den opfattelse, at sikring af forudsigelighed inden for det globale energimarked og af 
energiforsyningssikkerhed ikke kun er et økonomisk eller miljømæssigt spørgsmål, men 
først og fremmest et spørgsmål af strategisk betydning med alvorlige politiske følger;

7. anser det for absolut nødvendigt, at den fælles energipolitik, der skal udformes af EU, 
øger EU's styrke og troværdighed som global aktør, gør det muligt for EU at tage aktiv 
del i etableringen af det globale energimarked, sikre sin energiforsyning gennem 
anvendelse af gensidighedsprincippet i EU's forbindelser med tredjelande, fremme 
bæredygtig udvikling og styrke sin selvforsyning; opfordrer medlemsstaterne til at træffe 
passende foranstaltninger for at muliggøre denne fælles politik;
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8. bifalder Kommissionens forslag om en strategisk revision af EU's energipolitik; opfordrer
dog kraftigt til, at revisionen ikke munder ud i en handlingsplan, men i en egentlig 
europæisk energistrategi med konkrete målsætninger, forpligtelser og initiativer, der 
garanterer gennemførelse af fælles foranstaltninger, styrker solidariteten mellem 
medlemsstaterne samt mellem EU og resten af verden og sikrer samordnet handling fra 
EU's side med hensyn til eksterne energipolitiske forbindelser og medlemsstaternes 
hjemlige energipolitikker;

9. opfordrer Kommissionen og Rådet til efter den første strategiske revision at starte en 
hurtig politisk proces med henblik på at udarbejde den europæiske energistrategi som et 
første skridt hen imod en effektiv fælles energipolitik; kræver, at der tages behørigt 
hensyn til Parlamentets holdninger;

10. understreger behovet for at gøre EU mindre afhængig af olie og gas; bifalder 
Kommissionens forslag om at fastsætte et samlet strategisk mål for, hvor stor en andel af 
EU's energiforbrug der mindst skal komme fra sikre og kulstoffattige energikilder;
bemærker, at dette mål bør indgå i den europæiske energistrategi; understreger behovet 
for en vejledende og målrettet tidsplan for reduktionen af EU's energiafhængighed i de 
kommende årtier;

11. mener i betragtning af, at det i øjeblikket er umuligt at opnå selvforsyning på 
energiområdet i EU, at EU's energistrategi bør baseres på en kombination af 
diversificering af energikilder, leverandører og ruter og tværnationale investeringer med 
henblik på at styrke stabiliteten og forudsigeligheden på det globale energimarked under
hensyntagen til den gensidige afhængighed på verdensplan;

12. understreger, at en af grundpillerne i strategien bør være en fælles forståelse med hensyn 
til udvikling af den infrastruktur, der forsyner EU med olie og gas, som også sikrer 
koordinering af medlemsstaternes strategiske beslutninger; anbefaler større geografisk 
spredning af energiforsyningskilder og transitruter;

13. påpeger, at en forbedring af sammenkoblingerne mellem de nationale el- og 
gasinfrastrukturer styrker EU's evne til at forebygge nødsituationer; opfordrer 
Kommissionen til at uddybe og udvide analysen og evalueringen af medlemsstaters og 
regioners sårbarhed hvad angår energiforsyning, således at en sådan analyse derefter kan 
anvendes som grundlag for en plan med konkrete og hurtige foranstaltninger til fjernelse 
af tekniske barrierer for energistrømmen i EU;

14. opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde et 
program for støtte til anlæggelse af gasoplagringsfaciliteter, som er nødvendige for at 
sikre energieffektiviteten, hvis forsyningerne afbrydes;

15. anbefaler samarbejde mellem medlemsstaterne i forbindelse med forebyggelse af 
energiforsyningsafbrydelser samt i tilfælde af en forsyningskrise; understreger behovet 
for en effektiv og integreret EU-nødmekanisme;

16. bifalder projektet med energifællesskabstraktaten, som det anser for at være et væsentligt 
bidrag til stabiliseringen af Sydøsteuropa, åbningen af energimarkederne og sikringen af 
transitruter i Europa; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en plan for gradvist at 
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udvide energifællesskabet til også at omfatte Norge og Tyrkiet og alle de lande, der er 
involveret i den europæiske naboskabspolitik;

17. opfordrer indtrængende EU til at indlede en tæt dialog med alle store olie- og 
gasforbrugende lande, navnlig USA, men også Japan, Kina og Indien, for at skabe et 
stabilt og forudsigeligt globalt energimarked på basis af markedsreglerne; opfordrer EU 
til at forsøge at få medtaget bestemmelser vedrørende energihandel i WTO-reglerne, 
hvorved denne organisation kan blive en international mægler, der er i stand til at løse 
konflikter vedrørende levering og distribution af energi; mener, at Ruslands medlemskab 
af WTO vil bidrage til gennemsigtigheden og sikkerheden for leveringsaftaler samt til et 
forbedret investeringsklima;

18. opfordrer Kommissionen til at lægge større vægt på problemet med energiforsyning i 
forhandlingerne med Rusland og Ukraine;

19. anser det for absolut nødvendigt, at EU fortsat spiller en ledende rolle i den globale 
bekæmpelse af klimaændringer og stræber efter at opfylde Kyoto-protokollens mål; anser 
det for nødvendigt at integrere EU's bestræbelser på at udvikle vedvarende og rene 
energikilder og teknologier til energibesparelse og energieffektivitet på alle niveauer 
inden for dets forbindelser udadtil i overensstemmelse med den globale dagsorden for 
bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i Johannesburg i 2002;

20. understreger behovet for at skabe faste forbindelser til de store energiforsynende lande 
inden for gennemskuelige, gensidigt fordelagtige strategiske rammer; støtter dialogen om 
energi mellem EU og Rusland, hvor der tages hensyn til de nødvendige investeringer i 
russiske og europæiske energiinfrastrukturer, under forudsætning af, at retsstatsprincippet 
sikres og markedsreglerne overholdes af begge parter, med henblik på at sikre både 
forsyningssikkerhed og efterspørgselssikkerhed; understreger den afgørende betydning af 
at sikre en effektiv dialog gennem en sammenhængende politik på grundlag af nøje 
koordinering af medlemsstaternes handlinger og udviklingen af et reelt partnerskab 
baseret på fælles værdier;

21. betragter gensidig markedsadgang og overholdelse af markedsreglerne som
grundlæggende principper for energisamarbejde; mener således, at gensidig adgang ikke 
kan gøres gældende i en situation, hvor det russiske energimarked kontrolleres af et 
statsligt monopol, som fungerer som instrument til sikring af statens magtinteresser;
opfordrer i den sammenhæng Rusland til at handle i overensstemmelse med dets tilsagn 
om at skabe åbenhed, gennemsigtighed og fair konkurrence og til hurtigst muligt at 
ratificere energichartertraktaten fra 1991; mener derfor, at de energimæssige forbindelser 
mellem EU og Rusland bør udgøre en integreret del af den nye partnerskabs- og 
samarbejdsaftale.
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