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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept het globale karakter van de doelstellingen van een duurzaam energieverbruik, 
eerlijke concurrentie, een eerlijke toegang tot de hulpbronnen en continuïteit van de 
energievoorziening, alsmede de daaruit volgende noodzaak van een multilaterale 
benadering van de energiepolitiek, in de Verenigde Naties en internationale organisaties, 
in het bijzonder het IEA, de OESO, WTO, IMF en Wereldbank; verzoekt de Commissie, 
de Raad en de lidstaten zich, in het interne en externe optreden van de EU en in het 
bijzonder vanuit deze organisaties, in te zetten voor een wereldwijde agenda en een 
gemeenschappelijke strategie die gebaseerd is op een grondige evaluatie van de globale 
gesteldheid van de energiesituatie en het klimaat, en streeft naar besparing en een efficiënt 
gebruik van energie, het gebruik van decentrale, vernieuwbare energiebronnen, het 
loskoppelen van de energievraag van de economische groei en het bevorderen van 
duurzame ontwikkeling in de hele wereld; roept de Commissie en de lidstaten in dit 
verband op om bijzondere aandacht te besteden aan de aspecten van diversificatie, 
decentralisatie en energie-efficiëntie; is een sterke voorstander van de doelstelling om een 
begrijpelijk gemeenschappelijk Europees energiebeleid te ontwikkelen en benadrukt dat 
dit beleid een coherente, strategische en gerichte externe dimensie moet hebben, inclusief 
handelsbeleid; is een sterke voorstander van de doelstelling om een begrijpelijk 
gemeenschappelijk Europees energiebeleid te ontwikkelen en benadrukt dat dit beleid een 
coherente, strategische en gerichte externe dimensie moet hebben, inclusief handelsbeleid; 

2. ondersteunt de geleidelijke openstelling van de dienstenmarkten in de energiesector en in 
het bijzonder de volledige toepassing van multinationale handelsvoorschriften en -regels 
in de aardolie- en gassectoren;

3. benadrukt de belangrijke rol van het internationale handelssysteem en van 
handelsovereenkomsten met betrekking tot de instelling van een stabiel en voorspelbaar 
regelgevingskader, om de investeringen te laten toenemen en de juiste omgeving te 
creëren voor nieuwe innovatieve energieoplossingen;

4. wijst er op dat de begrensdheid van de traditionele energiedragers en het zeer hoge en 
toenemende gebruik van energie in de grote industrielanden en de opkomende landen tot 
verdere prijsstijgingen zouden kunnen leiden, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de 
productiekosten, de toegevoegde waarde, de exportprijzen en de handelsbalans; acht het 
bijgevolg noodzakelijk dat voor de energievoorziening wordt overgeschakeld op 
hernieuwbare en andere alternatieve energiebronnen, de verliezen bij het transport van 
energie worden verminderd en de ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën en energie-infrastructuren wordt geïntensiveerd; 

5. ondersteunt de meer wijdverbreide productie en het gebruik van biobrandstoffen, vooral 
biobrandstof die wordt verkregen door het industrieel verwerken van landbouwproducten 
en tweede-generatie biobrandstoffen, in het kader van het verminderen van de 
energieafhankelijkheid van de EU en het ondersteunen van ontwikkeling en 
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werkgelegenheid;

6. meent dat contracten inzake energiebesparing en –levering heel duidelijk over de levering 
van een pakket moeten gaan waarin verschillende energiebronnen worden gecombineerd, 
naar gelang bepaalde efficiëntie- en kostenbesparingscriteria;

7. is van mening dat de niet-naleving van het Verdrag van Kyoto, respectievelijk de niet-
ratificatie ervan vanwege het effect op de productiekosten en het handelsvolume,
comparatieve nadelen voor de EU-economie betekent; verlangt dat rekening gehouden 
wordt met klimaat- en milieuovereenkomsten in het kader van de WTO; benadrukt de 
verplichting ervoor te zorgen dat internationale en Europese veiligheidsvoorschriften 
inzake de bouw en het gebruik van kernenergiecentrales strikt worden nageleefd;

8. acht het nodig dat ernstige inspanningen worden geleverd voor de instelling van een 
internationale regeling voor klimaatbescherming voor de periode na 2012; 

9. verzoekt de Commissie om strategieën te ontwikkelen waarbij toegevoegde waarde kan 
worden gegenereerd door technologie op het gebied van energiebesparing en energie-
efficiëntie te exporteren, en daardoor banen te creëren in Europa;

10. verzoekt de Commissie om binnen de WTO aan te dringen op specifieke voorschriften 
inzake de transparantie van de energiemarkt, staatshulp en andere handelsverstorende 
maatregelen om eerlijke concurrentie te bevorderen; vraagt de Commissie en de lidstaten 
om voorstellen te doen voor een wereldwijd mechanisme voor prijsbepaling en om het 
Europees Parlement van een beoordeling te voorzien van de noodzaak en haalbaarheid 
van het oprichten van een wereldwijd observatiesysteem van de energiemarkt;

11. vraagt de Commissie om een internationaal akkoord inzake energie-efficiëntie voor te 
stellen en te promoten;

12. merkt op dat onderzoek op het gebied van energietechnologieën een belangrijke stap is op 
weg naar het openen van exportmarkten; verzoekt daarom de Commissie om onderzoek 
naar alle soorten energie (conventioneel, kern- en hernieuwbare energie) te blijven 
steunen, zodat Europa, naast het benutten van dergelijk onderzoek in de lidstaten, ook 
exportmarkten zou kunnen openen;

13. is van mening dat de emissiehandel aan een energiebewuster gedrag kan bijdragen mits de 
emissieplafonds een daadwerkelijke stimulans aan energiebesparing geven, alle grote 
economische gebieden deelnemen en emissiehandel niet leidt tot verstoringen van de 
markt of tot het simpelweg verplaatsen van emissies van de ene plaats naar de andere;

14. meent dat het Energiehandvest als mogelijk startpunt kan worden gebruikt voor het 
opstellen van wetgeving inzake internationale handel en investeringen in de energiesector;

15. ondersteunt de eis van een loskoppeling van de gasprijzen van de prijsontwikkeling van 
ruwe olie;

16. onderstreept de noodzaak van de eis van een decentrale energievoorziening met korte 
energielijnen gebaseerd op het gebruik van lokaal beschikbare hulpbronnen, inclusief het 
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gebruik van biomassa en de ontwikkeling van biobrandstof, als een bijdrage aan de 
vermindering van de afhankelijkheid van importen en ter minimalisering van op 
energiepolitieke overwegingen stoelende interventiemaatregelen;

17. meent dat de toekomst van kernenergie nauw verbonden moet zijn met een solide interne 
en externe strategie, om de veiligheid van kernmateriaal te kunnen garanderen, 
radiologische bescherming te kunnen bieden en gezamenlijke onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma's op te zetten voor een betrouwbare verwerking van kernafval;

18. herinnert eraan dat de EU een sleutelrol speelt bij initiatieven zoals het internationale 
partnerschap inzake de waterstofeconomie of de internationale thermonucleaire 
experimentele reactor;

19. verlangt een sterkere ondersteuning van het gebruik van duurzame, lokaal beschikbare 
energiebronnen en decentrale energienetten met name in ontwikkelingslanden, o.a. door 
een transfer van kennis en technologie, omdat op die manier de toegang tot energie kan 
worden veiliggesteld, hulpbronnen kunnen worden ontzien, arbeidsplaatsen kunnen 
worden gecreëerd, afhankelijkheden kunnen worden gereduceerd en er een bijdrage kan 
worden geleverd aan de opbouw van goed functionerende markteconomieën;

20. roept de EU-instellingen en de lidstaten op om zo spoedig mogelijk deel te nemen aan een 
hechte dialoog en samenwerking met alle grote consumptie- en productielanden, in het 
bijzonder de VS, India, China, Japan en de Samenwerkingsraad van de Golf, om 
effectieve en coherente kaders en partnerschappen te initiëren die zouden moeten 
bijdragen aan een meer stabiele, voorspelbare, transparante en niet-discriminerende 
wereldwijde markt die is gebaseerd op regels en voorschriften;

21. dringt er bij de Commissie op aan dat zij, zowel voor wat betreft het aanbod als de vraag 
van energiediensten, principieel moet eisen dat de verplichtingen inzake de 
nutsvoorzieningen worden nagekomen, binnen het kader van bilaterale en multilaterale 
dienstenovereenkomsten;

22. verzoekt de Commissie om de inwerkingstelling van het Trans-Europese 
Netwerkprogramma dat is gericht op het verbeteren van de verbindingen tussen de EU en 
de buurlanden, inclusief Rusland, de Europese mediterrane landen en de regio's rondom 
de Kaspische Zee, te versnellen, op basis van gemeenschappelijke strategieën voor de 
exploitatie van energiebronnen en om toegang te krijgen tot de transportinfrastructuur;

23. benadrukt de waardevolle bijdrage die vloeibaar aardgas (LNG) kan leveren bij het 
behalen van de energiedoelstellingen en verzoekt de Commissie om initiatieven te 
ontplooien voor een adequate ontwikkeling van LNG in de EU en in derde landen;

24. deelt de opvatting van de Commissie dat Europa nog geen volledig concurrerende interne 
energiemarkten heeft ontwikkeld en dat, op basis van de huidige trends, de energie-
importen van de EU steeds belangrijker zullen worden, en dat de energieprijzen 
internationaal drastisch stijgen; verlangt derhalve een intensieve monitoring van het 
dereguleringsproces op de Europese  energiemarkt; wijst echter op de noodzaak om een 
gunstig kader op te stellen voor vernieuwbare energiebronnen;
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25. is blij met de sectorenquête die de Commissie heeft uitgevoerd over gas- en 
elektriciteitsmarkten; stelt dat een sterkere concentratie in de interne markt van de EU 
bestaande verstoringen zou kunnen verergeren; dit betekent dat de regelgevende 
capaciteiten van de lidstaten en de EU moeten worden verbeterd om consumentenrechten 
en de naleving van de EU energie-efficiëntie te kunnen garanderen.
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