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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de Commissie industrie, onderzoek en energie, 
als commissie ten principale, om de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is een groot voorstander van de ontwikkeling van een sluitend en duurzaam 
gemeenschappelijk Europees energiebeleid en onderstreept dat dit beleid een 
samenhangende, strategische en doelgerichte externe component moet hebben, zoals 
dit wordt benadrukt in het document van de Commissie en de SG/HV van de Raad 
over "Een extern beleid ten dienste van Europa's energiebelangen"; 

2. herinnert eraan dat de economische en politieke orde in de wereld aan belangrijke 
veranderingen onderhevig is die, parallel aan de zeer sterke stijging van de 
energievraag en de prijzen van ruwe olie, zal leiden tot een situatie waarin de 
energiemarkt wordt bepaald door de strategische belangen van de belangrijkste 
mondiale spelers en het geopolitieke machtsevenwicht wordt beïnvloed door 
energiewedijver;  

3. herinnert eraan dat een aanzienlijk deel van de olie- en gasvoorraden is 
geconcentreerd in instabiele regio's en in landen met autoritaire regeringen; 
benadrukt dat de geringe voorspelbaarheid van het politieke klimaat en de geringe  
prestaties van deze regeringen op het gebied van democratische en mensenrechten 
het risico vergroten dat buitenlandse investeerders en energiegebruikers slecht 
worden behandeld en dat de ontwikkeling van authentieke en duurzame 
betrekkingen wordt belemmerd; wijst erop dat de EU en haar energieleveranciers 
deel uitmaken van een wereldwijde energiemarkt, waarop zij in aanzienlijke mate 
afhankelijk zijn van elkaar; 

4. benadrukt dat het feit dat de EU voor haar energievoorziening in grote mate 
afhankelijk is van landen met een autoritair bewind en daardoor ten opzichte van die 
landen zeer kwetsbaar, de ontwikkeling van een geloofwaardig, effectief en 
consistent gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid diepgaand 
ondermijnt, met name wat betreft het eerbiedigen, ondersteunen en bevorderen van 
de oorspronkelijke waarden van de EU;

5. beschouwt de afhankelijkheid van de EU van een beperkt aantal energieproducenten 
en aanvoerroutes als een groot risico voor de stabiliteit en welvaart van de EU; 
maakt zich zorgen over het feit dat hierdoor het vermogen van de EU wordt 
aangetast om de naleving van internationale regels daadwerkelijk te bevorderen, de 
wereldorde te stabiliseren en de rechtsstaat in energieproducerende landen te 
stimuleren; 

6. gelooft dat het waarborgen van voorspelbaarheid in de wereldenergiemarkt en het 
garanderen van de continuïteit van de energievoorziening niet alleen een economisch 
en een milieuprobleem vormen, maar in de allereerste plaats een punt van strategisch 
belang met ernstige politieke implicaties;
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7. acht het van vitaal belang dat het door de EU op te stellen gemeenschappelijke 
energiebeleid de kracht en geloofwaardigheid van de EU als wereldspeler moet 
vergroten, de EU in staat moet stellen actief deel te nemen aan de vorming van de 
wereldenergiemarkt, haar energievoorziening moet veiligstellen door toepassing van 
het beginsel van wederkerigheid in de EU-betrekkingen met derde landen, duurzame 
ontwikkeling moet bevorderen en de zelfvoorzieningsgraad van de EU moet 
verhogen; roept de lidstaten op om de stappen te nemen die nodig zijn om dit 
gemeenschappelijke beleid mogelijk te maken;

8. verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een strategische evaluatie van de 
energiesituatie in de EU; benadrukt echter dat deze evaluatie niet moet uitmonden in 
een actieplan maar in een omvangrijke Europese energiestrategie met concrete 
doelstellingen, verplichtingen en een stappenplan, dat waarborgt dat 
gemeenschappelijke maatregelen ten uitvoer worden gelegd en de solidariteit onder
de lidstaten alsmede tussen de EU en de rest van de wereld wordt versterkt, en zorgt 
voor gecoördineerde actie van de gehele EU in de externe betrekkingen op het gebied 
van energie en in het interne energiebeleid van de lidstaten;  

9. roept de Commissie en de Raad op om na afronding van de eerste strategische 
evaluatie van de energiesituatie een snel politiek proces in gang te zetten om de 
Europese energiestrategie op te stellen, als eerste stap naar een echt doeltreffend 
gemeenschappelijk energiebeleid; eist dat naar behoren rekening wordt gehouden 
met de standpunten van het Europees Parlement; 

10. onderstreept de noodzaak om de afhankelijkheid van EU van olie en gas te 
verkleinen; verwelkomt het voorstel van de Commissie om als algemene strategische 
doelstelling een minimumaandeel van de totale energiemix van de EU te betrekken 
uit veilige en koolstofarme energiebronnen; merkt op dat een dergelijke doelstelling 
een onderdeel zou moeten vormen van de Europese energiestrategie; onderstreept de 
noodzaak van een indicatief en gericht tijdschema voor de vermindering van de 
ernergieafhankelijkheid van de EU in de komende decennia;

11. is van mening dat de energiestrategie van de EU, aangezien onafhankelijkheid op het 
gebied van energie voor haar momenteel onmogelijk is, zich zou moeten baseren op 
een combinatie van diversificatie van energiebronnen, leveranciers en aanvoerroutes, 
en transnationale investeringen om - gezien de onderlinge afhankelijkheden op 
wereldniveau - de stabiliteit en voorspelbaarheid van de wereldenergiemarkt te 
versterken;

12. benadrukt dat één van meest wezenlijke pijlers van de strategie zou moeten bestaan 
in een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van de infrastructuur voor de 
olie- en gasvoorziening van de EU, waardoor de coördinatie wordt gewaarborgd van 
de strategische beslissingen van de lidstaten; pleit voor een diversificatie van de 
geografische herkomst van de leveranties en van de doorvoerroutes; 

13. wijst op het feit dat het verbeteren van de onderlinge verbindingen tussen nationale 
elektriciteits- en gasinfrastructuren het vermogen van de EU zal vergroten om aan 
noodsituaties het hoofd te bieden; verzoekt de Commissie om de studie en evaluatie 
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van de kwetsbaarheid van de lidstaten en regio's op het gebied van de 
energievoorziening te verdiepen en uit te breiden, zodat deze studie later kan dienen 
als basis voor een plan voor concrete en snelwerkende maatregelen die de technische 
belemmeringen voor de energiestromen binnen de EU moeten wegnemen;

14. roept de Commissie op tot het ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de lidstaten, 
van een programma voor het ondersteunen van de bouw van gasopslagfaciliteiten, 
die noodzakelijk zijn voor een ononderbroken energievoorziening ingeval de aanvoer 
wordt onderbroken;

15. bepleit samenwerking tussen de lidstaten bij de preventie van verstoringen van de 
energievoorziening en bij een crisis in de energievoorziening; onderstreept de 
noodzaak van een efficiënt geïntegreerd EU crisismechanisme;

16. is verheugd over het ontwerp voor het Verdrag tot oprichting van de Energie-
gemeenschap als een essentiële bijdrage aan de stabilisatie van Zuidoost-Europa, aan 
de toegankelijkheid van energiemarkten en de veiligheid van doorvoerroutes in 
Europa; roept de Commissie op om een plan op te stellen voor een geleidelijke 
uitbreiding van de Energiegemeenschap naar Noorwegen en Turkije, evenals naar 
alle landen die betrokken zijn bij het Europese nabuurschapsbeleid;

17. dringt erop aan dat de EU zich actief inzet voor een nauw overleg met alle grote olie-
en gasverbruikende landen, met name met de VS, maar ook met Japan, China en 
India, met het doel te komen tot een stabiele en voorspelbare, op marktregels 
gestoelde wereldenergiemarkt; roept de EU op om te streven naar opneming in de 
WTO-regels inzake energiehandel van bepalingen waarmee deze organisatie een 
internationale bemiddelaar kan worden die geschillen over de levering en distributie 
van energie kan beslechten; is van mening dat het lidmaatschap van Rusland van de 
WTO bij zal dragen aan de transparantie en zekerheid van leveringscontracten en aan 
een beter investeringsklimaat;

18. dringt er bij de Commissie op aan om bij de onderhandelingen met Rusland en 
Oekraïne meer aandacht te schenken aan het probleem van de energiezekerheid;

19. is van mening dat het van wezenlijk belang is dat de EU de wereldwijde strijd tegen 
de klimaatverandering blijft leiden en ernaar blijft streven dat de doelstellingen van 
het Kyoto-protocol worden gehaald; acht het noodzakelijk dat de pogingen van de 
EU om hernieuwbare en schone energiebronnen en energiesparende technologieën   
en energie-efficiëntie te ontwikkelen, worden geïntegreerd op alle niveaus van haar 
buitenlandse betrekkingen overeenkomstig de in 2002 in Johannesburg 
overeengekomen agenda voor mondiale duurzame ontwikkeling;

20. onderstreept de noodzaak om de betrekkingen met de belangrijkste energieleverende 
landen te verankeren in een transparant strategisch kader, dat alle partijen begunstigt;
ondersteunt de energiedialoog tussen de EU en Rusland, waarin de nodige 
investeringen in de Russische en Europese energieinfrastructuren in aanmerking 
worden genomen, mits de rechtsstaat is gewaarborgd en marktregels door beide 
partijen worden eerbiedigd, zodat zowel de continuïteit van de levering en de 
continuïteit van de vraag zijn gegarandeerd; benadrukt dat het van cruciaal belang is 
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dat in het kader van een samenhangend beleid, gebaseerd op een nauwe coördinatie 
van de acties van de lidstaten en op de ontwikkeling van een werkelijk authentiek 
partnerschap met gemeenschappelijke waarden als basis, wordt gewaarborgd dat de 
dialoog ook echt tot resultaten leidt; 

21. beschouwt wederzijdse markttoegang en naleving van marktregels als fundamentele 
grondbeginselen van samenwerking op energiegebied; is dan ook van mening dat 
wederzijdse toegang niet van toepassing kan zijn als de Russische energiemarkt 
wordt gecontroleerd door een staatsmonopolie dat wordt gebruikt als een instrument 
ten dienste van de machtsbelangen van de staat; roept Rusland in dit verband op om 
haar belofte van openheid, transparantie en eerlijke mededinging na te komen en 
zonder verdere vertraging het Verdrag van 1991 inzake het Energiehandvest te 
ratificeren. Is derhalve van mening dat de energiebetrekkingen tussen de EU en 
Rusland een integrerend deel uit moeten maken van een hernieuwde Partnerschap-
en Samenwerkingsovereenkomst.



AD\634350NL.doc 7/7 PE 376.582v02-00

NL

PROCEDURE

Titel Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu 
geleverde energie voor Europa - Groenboek

Procedurenummer 2006/2113(INI)
Commissie ten principale ITRE
Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking
AFET
15.6.2006

Nauwere samenwerking – datum 
bekendmaking
Rapporteur voor advies

Datum benoeming
Josef Zieleniec
21.6.2006

Vervangen rapporteur voor advies
Behandeling in de commissie 14.9.2006 10.10.2006
Datum goedkeuring 10.10.2006
Uitslag eindstemming +:

-:
0:

48
2
4

Bij de eindstemming aanwezige leden Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Monika Beňová, Simon Coveney, 
Ryszard Czarnecki, Giorgos Dimitrakopoulos, Jas Gawronski, Maciej 
Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard 
Howitt, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut 
Kuhne, Vytautas Landsbergis, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer 
Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie 
Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias 
Pflüger, Lydie Polfer, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, 
György Schöpflin, Gitte Seeberg, Hannes Swoboda, Konrad 
Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Ari Vatanen, Jan 
Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s)

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Hélène Flautre, Michael 
Gahler, Tunne Kelam, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis 
Matsis, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Elspeth Attwooll, Christopher Beazley, Hanna Foltyn-Kubicka, 
Toomas Savi, Diana Wallis

Opmerkingen (slechts in één taal 
beschikbaar)

…


