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FORSLAG

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

1. mener, at energipolitik skal være en integreret og fremtrædende del af den fælles 
udenrigspolitik og bør uddybes og gennemføres i synergi med andre politikker, der har en 
ekstern dimension;

2. understreger, at i lyset af Unionens store afhængighed af energiimport, er en større 
spredning af forsyningskilder - herunder nye energikilder - og transitruter samt udvikling 
af vedvarende energikilder i EU af største vigtighed og væsentlige elementer til støtte for 
Unionens eksterne sikkerhedspolitik, strategiske rolle og udenrigspolitiske uafhængighed, 
kohærens, troværdighed og effektivitet;

3. er overbevist om, at en mere effektiv forvaltning på globalt plan ville forbedre 
samarbejdet med producent-, transit- og forbrugerlandene; EU bør derfor spille en stor 
rolle i den internationale forvaltning af energipolitikken med henblik på at fremme 
principper om gennemsigtighed og ikke-diskrimination, forfølge målsætningen om 
bæredygtighed, nedbringe transaktionsomkostningerne og fastsætte incitamenter for 
markedsdeltagerne til at konkurrere om pris og kvalitet;

4. opfordrer til tættere koordinering mellem Rådet, Kommissionen og EU's Udenrigstjeneste, 
således at de kan udtale sig og agere kollektivt i forbindelse med emner, der vedrører en 
fælles udenrigspolitik på energiområdet; understreger behovet for at oprette en 
energipolitisk hjælpeservice inden for EU's Udenrigstjeneste samt behovet for at involvere 
EU's delegationer i udførelsen af energidiplomati på stedet;

5. understreger, at Kommissionen og EU's Udenrigstjeneste skal sikre, at alle Unionens 
multilaterale og bilaterale aftaler, især partnerskabs- og samarbejdsaftaler, er i fuld 
overensstemmelse med EU's regler for det indre marked; understreger, at sådanne aftaler 
bør sikre gensidighed, lige vilkår og gennemsigtighed for at skabe en sikker retlig ramme 
for EU-investorer i energiforsynings- og transitlande;

6. understreger, at oprettelsen af en mekanisme til udveksling af oplysninger vedrørende 
mellemstatslige aftaler mellem EU-medlemsstaterne og tredjelande om energipolitik 
kraftigt ville øge gennemsigtigheden i politikken, koordineringen og effektiviteten i EU 
som helhed;

7. opfordrer Kommissionen til at støtte den såkaldte "energisikkerhedsklausul", som skal 
indgå i handels-, associerings-, partnerskabs- og samarbejdsaftaler med producent- og 
transitlande, og som vil fastsætte en adfærdskodeks og detaljeret beskrive de 
foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af, at en af parterne ensidigt ændrer 
betingelserne;

8. hilser Kommissionens meddelelse om "energiforsyningssikkerhed og internationalt 
samarbejde – "EU's energipolitik: Samarbejde med partnere uden for EU" 
(COM(2011)0539) velkommen; er dog af den opfattelse, at der er behov for yderligere 
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instrumenter baseret på solidaritet mellem EU's medlemsstater for at gøre EU i stand til at 
beskytte sine energisikkerhedsmæssige interesser i forhandlinger med eksterne partnere, 
især i krisesituationer;

9. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at identificere handels- og 
investeringsbarrierer på energiområdet i forholdet til tredjelande og træffe 
foranstaltninger, hvor det er relevant, til at fjerne disse bilateralt og gennem 
Verdenshandelsorganisationen;

10. opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre et forbundet indre energimarked, som kan 
modstå udefrakommende pres og forsøg på at bruge energiforsyning og -priser som et 
redskab til udenrigspolitisk pres; understreger derfor behovet for at øge ressourcerne til 
projekter, der forbinder energimarkederne i EU og for at fuldende de europæiske gas- og 
el-infrastrukturnet inden udgangen af 2015, navnlig sammenkoblingsplanen for 
Østersølandene som fastsat i EU's tredje energipakke;

11. støtter energidiversificeringsprojekter, særligt projekter med fokus på at skabe nye 
transportkorridorer, som diversificerer både ruter og leverandører, såsom Nabucco-
rørledningen, flydende naturgas, grænseoverskridende sammenkoblinger og andre højt 
prioriterede projekter af europæisk interesse;

12. opfordrer desuden til, at der udarbejdes en koordineret, fælles EU-politisk strategi for nye 
energileverandører, med særligt fokus på forbedring af konkurrencevilkårene i EU for at 
skabe mulighed for, at nye leverandører kan komme ind på EU-markedet;

13. støtter, at instrumenter såsom ordningen for tidlig varsling anvendes i forbindelserne til 
energileverandører og transitlande; er overbevist om, at yderligere fremme af tanken om 
kollektivt indkøb af energiråstoffer i medlemsstaterne er nødvendig set i lyset af den 
stigende konkurrence om ressourcerne og de eksisterende producentmonopoler;

14. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et omfattende sæt af kort-, mellemlang- og 
langsigtede energipolitiske prioriteringer, hvad angår forbindelserne med nabolandene, 
med henblik på at oprette et fælles juridisk område på baggrund af principper og normer 
for gældende EU-lovgivning i det indre marked; understreger vigtigheden af yderligere at 
udvide Det Europæiske Energifællesskab og etablere juridiske kontrolmekanismer for at 
bearbejde mangelfuld gennemførelse af lovgivningen;

15. fremhæver behovet for tættere energiforbindelser, strategisk samarbejde og politisk dialog 
med landene i Middelhavsområdet, Afrika, Mellemøsten, Sydkaukasus, Centralasien og 
staterne ved Det Kaspiske Hav og Sortehavet på en omfattende måde, på tværs af alle 
energiområder, navnlig via anvendelse af fremtidsorienterede, konkurrencedygtige 
energiteknologier; opfordrer Unionen til at videreudvikle importen af solenergi fra de 
sydlige og østlige Middelhavsområder; 

16. understreger, at EU's fælles energipolitik og strategiske mål bør afspejles på passende vis i 
de eksterne forbindelser, regionale politikker og den europæiske naboskabspolitik;

17. støtter en politisk og økonomisk dialog med EU's nabolande om brugen af nye 
energikilder;
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18. opfordrer til gennemførelse af de eksisterende mekanismer, og oprettelse af nye, inden for 
den europæiske naboskabspolitik og sortehavssynergien med henblik på at styrke 
samarbejdet om større gennemsigtighed og forsynings- og transitsikkerhed;

19. understreger vigtigheden af at videreudvikle det partnerskab mellem Afrika og EU på 
energiområdet, som blev iværksat i 2010;

20. slår til lyd for en styrkelse af det strategiske partnerskab med Rusland med indgåelse af en 
ny partnerskabs- og samarbejdsaftale; anfører, at dette skal ske i fuld overensstemmelse 
med regler for det indre marked og bestemmelserne i EU's tredje energipakke og være 
baseret på gensidig respekt og gensidighed; understreger, at Rusland allerede er bundet af 
energichartertraktaten, jf. artikel 45 heri; er overbevist om, at Ruslands ratificering af 
energichartertraktaten ville være til gensidig gavn for de bilaterale forbindelser på 
energiområdet;

21. går ind for politisk dialog med Norge og Rusland om en udnyttelse af nye energikilder i 
Barentshavet, der sikrer beskyttelsen af det sårbare miljø i det arktiske område, og for 
samarbejde med Norge om import af hydroelektrisk elektricitet via undervandselkabler 
over lange afstande; opfordrer til en hurtigere udarbejdelse af EU's strategi over for det 
arktiske område;

22. betragter ekstern politisk dialog som afgørende for en adskillelse af global økonomisk 
vækst og brug af energiressourcer, og for fremme af mere forudsigelige energimarkeder, 
såvel som gavnlig for de politiske forbindelser; understreger betydningen af dialog med 
vækstøkonomier, såsom Kina, Indien, Brasilien, Indonesien og Sydafrika, foruden andre 
centrale forbrugerlande, såsom USA og Japan; 

23. er af den opfattelse, at EU bør fremme udvikling og uddybning af sit energipolitiske 
samarbejde med tredjelande, der deler de samme værdier og er villige til at deltage i 
demokratiske reformer og fremme de værdier, som EU bygger på;

24. understreger behovet for en dybere dialog om strategiske energispørgsmål af gensidig 
interesse, samt for at fremmer samarbejdet om energipolitik og styrke 
forskningssamarbejdet med USA, især på området for energibesparende produktions- og 
transportteknologi; opfordrer til etablering af et energisikkerhedspartnerskab med USA 
baseret på det eksisterende samarbejde i energirådet for USA og EU;

25. tilskynder Kommissionen til at overvåge og sikre de højst mulige internationale 
sikkerhedsnormer for atomkraftværker i EU's nabolande med henvisning til alle 
eksisterende instrumenter og traktater, som f.eks. konventionen om vurdering af 
virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Esbokonventionen) og konventionen 
om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen); opfordrer EU's 
nabostater til at gennemføre omfattende nukleare sikkerheds- og risici-stresstests og 
Kommissionen til at bistå disse med teknisk assistance med henblik herpå;

26. understreger, at eksternt energipolitisk samarbejde skal bidrage til at fremme, ikke skade, 
Unionens grundlæggende værdier, såsom respekt for menneskerettigheder, demokrati, god 
regeringsførelse, retsstatsprincippet, social dialog, gensidig respekt, ansvarlig brug 
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naturressourcer, bekæmpelse af klimaforandringer og generel beskyttelse af miljøet, samt 
til at fremme fred og være i overensstemmelse med Unionens udenrigspolitikker;

27. opfordrer Rådet og Kommissionen til i samarbejde med EU's Udenrigstjeneste og inden 
udgangen af 2013 at fastlægge en nøjagtig køreplan på baggrund af meddelelsen om 
energiforsyningssikkerhed og internationalt samarbejde - "EU's energipolitik: Samarbejde 
med partnere uden for EU" (COM(2011)0539), hvilket skal føre til udarbejdelsen af en 
effektiv udenrigspolitik med angivelse af kort-, mellemlang- og langsigtede målsætninger 
og udviklingstrin og en konkret tidsplan for realiseringen heraf.
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