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FORSLAG

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

1. understreger den globale dimension af målene bæredygtig energianvendelse, loyal 
konkurrence, fair adgang til ressourcer og forsyningssikkerhed og det deraf følgende 
behov for en multilateral energipolitisk tilgang, især inden for FN og internationale 
organisationer, som f.eks. IEA, OECD, WTO, IMF og Verdensbanken; opfordrer 
Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til som led i EU's optræden både internt og 
eksternt og navnlig i de nævnte organisationer at slå til lyd for en global dagsorden og 
en fælles strategi, som er baseret på en grundig evaluering af den globale energi- og 
klimasituation, og som tager sigte på energibesparelser og -effektivitet, udnyttelse af 
decentraliserede vedvarende energikilder samt afkoblingen af energiefterspørgslen fra 
den økonomiske vækst og fremme af en bæredygtig udvikling på globalt plan; henstiller 
til Kommissionen og medlemsstaterne, at de i denne forbindelse især tager hensyn til 
diversificering, decentralisering og energieffektivitet; støtter kraftigt målet om 
formulering af en omfattende fælles europæisk energipolitik og understreger, at denne 
bør have en sammenhængende, strategisk og målrettet ekstern dimension, som også skal 
omfatte handelspolitikken;

2. støtter en gradvis åbning af servicemarkederne i energisektoren, især den størst mulige 
anvendelse af de internationale handelsregler inden for olie- og naturgassektorerne;

3. fremhæver den vigtige rolle, som det internationale handelssystem og handelsaftalerne 
spiller ved at udgøre et stabilt og forudsigeligt regelsæt for større investeringer og 
tilvejebringelse af et gunstigt miljø for nye innovative løsninger på energiområdet;

4. henviser til, at de traditionelle energikilder er begrænsede, og at de sammen med et 
meget højt og tiltagende forbrug i de store industrilande og i vækstlandene kan føre til 
yderligere prisstigninger, hvilket kan få negative følger for produktionsomkostningerne, 
værditilvæksten, eksportpriserne og handelsbalancen; finder det derfor nødvendigt at 
omlægge energiforsyningen til vedvarende og andre alternative energikilder, at mindske 
tabene ved energitransport og i højere grad at fremme udviklingen af nye teknologier og 
energiinfrastrukturer; 

5. går ind for en større produktion og anvendelse af biobrændsel, især under anvendelse af 
affald fra den industrielle forarbejdning af landbrugsprodukter, og af andengenerations-
biobrændsel med henblik på at begrænse EU's energiafhængighed, fremme udviklingen 
og opretholde beskæftigelsen;

6. mener, at kontrakter vedrørende energibesparelser og energiforsyning udtrykkeligt bør 
indeholde en pakke, hvor forskellige energiformer kombineres i henhold til kriterier for 
effektivitet og omkostningsbesparelser;
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7. mener, at den manglende overholdelse eller ratificering af Kyoto-protokollen i kraft af 
virkningerne for produktionsomkostninger og handelsvolumen medfører komparative 
ulemper for EU's økonomi;

8. mener, at det er nødvendigt at gøre en betydelig indsats for at gennemføre en 
international ordning for klimabeskyttelse for tiden efter 2012;

9. opfordrer Kommissionen til at udarbejde strategier, så der kan skabes merværdi ved 
teknologieksport i forbindelse med energibesparelser og -effektivitet, ligesom 
beskæftigelsen i Europa vil kunne øges;

10. anmoder Kommissionen om i WTO at arbejde for specifikke bestemmelser om 
gennemsigtighed på energimarkedet og om statsstøtte og andre handelsforvridende 
tiltag med henblik på at fremme fri konkurrence; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at foreslå indførelse af en global prisdannelsesmekanisme og at 
forelægge en evaluering for Europa-Parlamentet af, hvorvidt det vil være 
hensigtsmæssigt og gennemførligt at oprette en observationsordning for det globale 
energimarked;

11. anmoder Kommissionen om at foreslå og arbejde for indgåelse af en international aftale 
om energieffektivitet;

12. konstaterer, at forskning i energiteknologi er et vigtigt skridt hen imod en åbning af 
eksportmarkederne; opfordrer derfor Kommissionen til fortsat at støtte forskning i alle 
energiformer (konventionel, nuklear og vedvarende energi), så også Europa gennem 
anvendelse af denne forskning i medlemsstaterne til eget brug kan finde nye 
eksportmarkeder;

13. mener, at emissionshandel kan føre til en mere energibevidst adfærd, forudsat at de 
maksimale emissionsgrænser virker som reelle incitamenter til energibesparelser, at alle 
større økonomiske zoner deltager, og at emissionshandelen ikke indebærer 
markedsforstyrrelser, eller at emissionen blot flytte et andet sted hen;

14. mener, at energicharteret vil kunne danne grundlag for indførelsen af et regelsæt for den 
internationale handel og investeringer i energisektoren;

15. støtter kravene om afkobling af gaspriserne fra udviklingen i råoliepriserne;

16. understreger nødvendigheden af at fremme en decentraliseret energiforsyning med korte 
energikæder, der tager udgangspunkt i anvendelsen af lokale vedvarende ressourcer, 
som et bidrag til at mindske afhængigheden af import og for at mindske de 
energipolitisk betingede interventionsudgifter;

17. mener at kerneenergiens fremtid bør hænge nøje sammen med en solid strategi på 
internt og eksternt niveau af hensyn til sikkerheden i forbindelse med nukleart 
materiale, strålingsbeskyttelse og fælles FoU-programmer for en pålidelig bortskaffelse 
af atomaffald; 
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18. understreger, at EU fortsat bør være en vigtig aktør i forbindelse med initiativer som det 
internationale partnerskab om en brintbaseret økonomi eller den internationale 
termonukleare forsøgsreaktor;

19. opfordrer til, at der i højere grad ydes støtte til anvendelsen af bæredygtige, lokalt 
disponible energiformer og decentraliserede energinet især i udviklingslande, bl.a. via 
viden- og teknologioverførsel, da man derved kan sikre adgang til energi, spare 
ressourcer, skabe arbejdspladser, mindske afhængigheden og bidrage til opbygningen af 
fungerende markedsøkonomier;

20. henstiller til EU-institutionerne og medlemsstaterne, at de hurtigt indleder en dialog og 
et snævert samarbejde med alle større forbruger- og producentlande, navnlig USA, 
Indien, Kina, Japan og Golfstaternes Samarbejdsråd med henblik på at etablere effektive
og sammenhængende rammer og partnerskaber, der skal kunne bidrage til et mere 
stabilt, forudsigeligt, gennemsigtigt og ikke-diskriminatorisk marked, som bygger på et 
globalt regelsæt;

21. pointerer, at Kommissionen principielt bør kræve overholdelse af kravene i forbindelse 
med forsyningspligtydelser, både når det gælder dens tilbud og krav som led i 
energitjenester inden for rammerne af serviceaftaler på bi- og multilateralt niveau;

22. anmoder Kommissionen om at fremskynde gennemførelsen af de transeuropæiske 
netværk, hvis sigte er at forbedre forbindelserne mellem EU og dets nabolande, 
inklusive Rusland, MEDA og området omkring Det Kaspiske Hav, på grundlag af 
fælles strategier for udnyttelse af energiressourcerne og adgang til 
transportinfrastrukturerne;

23. henviser til det værdifulde bidrag, som brugen af flydende naturgas (LNG) kan yde ved 
opnåelsen af målsætningerne på energiområdet, og opfordrer Kommissionen til at støtte 
initiativer med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udvikling heraf i EU og i 
tredjelande;

24. deler Kommissionens opfattelse af, at der endnu ikke i Europa er opstået fuldt 
konkurrencedygtige interne energimarkeder, og at der ifølge de nuværende tendenser i 
stigende grad vil ske en koncentration af EU's energiimport, ligesom der vil ske en 
kraftig stigning i de internationale energipriser; opfordrer derfor til, at der føres en bedre 
kontrol med den regelsanering, der finder sted på det europæiske marked for energi; 
pointerer dog, at der er behov for at etablere positive rammebestemmelser for 
vedvarende energikilder;

25. glæder sig over Kommissionens sektorundersøgelse af gas- og elektricitetsmarkederne; 
bemærker, at en øget koncentration på EU's indre marked kan forværre eksisterende 
forvridninger, således at det bliver nødvendigt at forbedre medlemsstaternes og EU's 
reguleringsmuligheder med henblik på at garantere forbrugernes rettigheder og 
overholdelse af standarder for EU's energieffektivitet.
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