
AD\919399DA.doc PE496.346v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udenrigsudvalget

2012/2103(INI)

14.11.2012

UDTALELSE
fra Udenrigsudvalget

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om energikøreplanen 2050, en fremtid med energi
(2012/2103(INI))

Ordfører for udtalelse: Jacek Saryusz-Wolski



PE496.346v03-00 2/7 AD\919399DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\919399DA.doc 3/7 PE496.346v03-00

DA

FORSLAG

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

1. minder Kommissionen om, at EU’s energipolitik ud over politikken for klimaændringer 
og miljøpolitikken skal være i overensstemmelse med Unionens andre politiske 
prioriteringer, herunder sikkerhedspolitikken, udenrigs- og naboskabspolitikken, 
handelspolitikken og udviklingspolitikken samt politikkerne til beskyttelse af 
menneskerettighederne og de demokratiske principper; opfordrer til en styrket tilpasning 
med øjeblikkelig virkning for at sikre en effektiv energipolitik samt en sammenhængende 
og troværdig udenrigspolitik; fremhæver, at arbejdet hen imod EU’s energiuafhængighed 
forbedrer EU’s position som en global aktør;

2. minder Kommissionen om, at de vejledende principper i EU’s energipolitik bør være at 
sikre energiforsyningen og begrænse EU’s alt for store energiafhængighed på dette 
område;

3. understreger, at EU’s energipolitik bør sigte efter en større grad af uafhængighed – bl.a. 
ved at stræbe efter en større energieffektivitet, fremme vedvarende energikilder og gå over 
til lavemissionskilder – og derved styrke Unionens konkurrenceevne frem for at bringe 
den i fare; opfordrer i denne henseende Kommissionen til at forelægge initiativer, der skal 
beskytte EU’s konkurrenceevne, for at forhindre risikoen for CO2-lækage som følge af en 
flytning af produktion uden for EU, navnlig i tilfælde af begrænset eller ingen global 
indsats vedrørende reduktion af CO2-emissioner; minder om, at EU’s energipolitik bør 
være balanceret, således at gennemførelsen af foranstaltningerne til at styrke adgangen til 
de tre søjler om sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energi sikres;

4. fremhæver den udvikling, som finder sted på de globale energimarkeder, herunder den 
øgede rolle, som naturgas fra ukonventionelle energikilder og nye teknologier spiller, de 
skiftende udbuds- og efterspørgselsmønstre og fremkomsten af nye producent- og 
transitlande, der alle bør tages i betragtning i forbindelse med udformningen af EU’s 
energipolitik;

5. understreger, at den solidaritet mellem medlemsstaterne, som EU-traktaten opfordrer til, 
bør være en del af både det daglige arbejde og krisehåndteringen inden for den interne og 
eksterne energipolitik; opfordrer Kommissionen til at komme med en klar definition af 
"energimæssig solidaritet" med henblik på at sikre, at den overholdes af alle 
medlemsstater;

6. opfordrer Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) 
til at fastlægge strategiske prioriteringer i den eksterne energipolitik under behørig 
hensyntagen til Europas høje energiafhængighed, samtidig med at der tilstræbes en aktiv 
klimapolitik, ved at inddrage alle parter i klimakonventionen og navnlig centrale partnere, 
såsom Amerikas Forenede Stater og de fem BRIKS-lande; understreger navnlig behovet 
for at uddybe dialogen om strategiske energispørgsmål af gensidig interesse, fremme 
samarbejdet om energipolitikker og styrke forskningssamarbejdet i relevante fora, såsom 
energirådet for USA og EU;
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7. understreger, at EU’s energipolitik på ingen måde må være i modstrid med de 
grundlæggende værdier, som EU bygger på, især hvad angår demokrati og 
menneskerettigheder; opfordrer i denne henseende Kommissionen til i sine 
energiforbindelser at prioritere producenter og transitlande, der deler og støtter de samme 
værdier; 

8. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et omfattende sæt af kort-, mellemlang- og 
langsigtede energipolitiske prioriteringer, som EU skal opfylde i forbindelserne med 
nabolandene, med henblik på at oprette et fælles juridisk område på baggrund af 
principper og normer for gældende EU-lovgivning på det indre energimarked; 
understreger betydningen af yderligere at udvide Energifællesskabet, navnlig med 
kandidatlande og lande i det østlige partnerskab, Centralasien og Middelhavsområdet, og 
etablere juridiske kontrolmekanismer for at bearbejde mangelfuld gennemførelse af 
lovgivningen; opfordrer Unionen til at udvise solidaritet med de partnere, som er en del af 
Energifællesskabet; fordømmer i denne henseende den seneste tids trusler fra Den 
Russiske Føderation over for Moldova;

9. fremhæver endvidere den stigende betydning af efterforskningen efter olie og gas i 
Middelhavet og det arktiske område; mener, at der er et akut behov for at udvikle en EU-
politik for olie- og gasboringer til havs, herunder en afgrænsning af eksklusive 
økonomiske zoner i medlemsstaterne og relevante tredjelande i overensstemmelse med De 
Forenede Nationers havretskonvention, som alle EU's medlemsstater og EU som sådan 
har underskrevet;

10. understreger, at EU bør fastholde en høj politisk profil ved afgrænsningen af eksklusive 
økonomiske zoner og ved tildelingen af licensrettigheder til boring med henblik på at 
forebygge konflikter med tredjelande; understreger, at energi bør anvendes som drivkraft 
for fred, samarbejde og stabilitet;

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

12. minder om, at Unionens strategiske partnerskaber med energiproducerende lande og 
transitlande, navnlig de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, kræver 
passende redskaber, forudsigelighed, stabilitet og langsigtede investeringer, som er i fuld 
overensstemmelse med lovgivningen for det indre energimarked; minder om betydningen 
af en hurtig færdiggørelse af energisammenkoblingerne med nabolande med henblik på at 
styrke forbindelserne med disse lande; understreger i denne forbindelse, at Unionens 
klimamålsætninger skal være i overensstemmelse med EU’s langsigtede projekter for 
investering i infrastruktur, der har til formål at diversificere forsyningsruterne og 
energikilderne og øge Unionens energisikkerhed, som f.eks. den sydlige korridor, 
herunder Nabuccogasrørledningen og dens mulige sammenkædning med lande i Øst- og 
Centraleuropa;

13. understreger betydningen af gennemsigtighed, demokratisk kontrol og inddragelse af 
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civilsamfundet i forbindelserne med tredjelande på energiområdet;

14. henleder opmærksomheden på det komplekse forhold mellem energi, fødevareforsyning 
og udviklingen inden for sikkerhedsområdet, særlig med hensyn til ikkebæredygtige 
førstegenerationsbiobrændstoffer, som kan have negative sociale og miljømæssige 
konsekvenser for udviklingslandene; anbefaler derfor en forøgelse af investeringer i og 
udvikling af bæredygtige avancerede biobrændstoffer fra affaldsprodukter fra landbruget 
og alger;

15. er overbevist om, at Rådet bør give Kommissionen mandat til at føre forhandlinger om 
infrastrukturprojekter af strategisk betydning, som påvirker forsyningssikkerheden for EU 
som helhed, og at sådanne mandater også bør overvejes i tilfælde af andre mellemstatslige 
aftaler, som anses for at have en betydelig indvirkning på EU's langsigtede energipolitiske 
målsætninger, navnlig EU's energimæssige uafhængighed; glæder sig i denne henseende 
over fremskridtene i Kommissionens forhandlinger om traktaten mellem EU, 
Aserbajdsjan og Turkmenistan med det formål at bygge et transkaspisk 
rørledningssystem;

16. bemærker oprettelsen af en mekanisme til udveksling af oplysninger vedrørende 
mellemstatslige aftaler mellem EU's medlemsstater og tredjelande om energipolitik, idet 
denne mekanisme har til formål at øge den politiske gennemsigtighed, koordinering og 
effektivitet i EU som helhed; opfordrer medlemsstaterne til at udvise et højere 
ambitionsniveau for at sikre, at de aftaler, der er i modstrid med det indre energimarkeds 
lovgivning, ikke gennemføres; mener, at Kommissionen bør kunne undersøge, om udkast 
til aftaler er i overensstemmelse med en sådan lovgivning, og deltage i forhandlinger, hvor 
det er relevant; mener, at mekanismen til udveksling af oplysninger er et skridt hen imod 
yderligere koordinering af energiindkøb uden for EU, som er af afgørende betydning for 
opfyldelsen af målene i energikøreplanen 2050;

17. opfordrer til, at energikøreplanen for EU og Rusland baseres på principperne om gensidig
respekt og gensidighed på grundlag af reglerne i Verdenshandelsorganisationen, 
energichartertraktaten og den tredje energipakke; opfordrer Kommissionen til på en 
effektiv måde at gennemføre og anvende EU’s regler for det indre marked og EU’s 
konkurrenceregler over for alle de foretagender inden for energisektoren, der driver 
virksomhed på Unionens område; glæder sig i denne henseende over den nylige 
undersøgelse af Gazproms og dens datterselskabers konkurrencebegrænsende adfærd og 
beklager Den Russiske Føderations præsidents politisk motiverede dekret, som forhindrer 
dens energivirksomheder i at samarbejde med EU-institutionerne; fastholder, at alle 
virksomheder i energisektoren forventes at samarbejde fuldt ud med 
undersøgelsesmyndighederne; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et 
hensigtsmæssigt svar på dette dekret og sikre, at undersøgelsen kan fortsætte;

18. understreger behovet for at håndtere den forventede vækst i gas- og elimporten fra 
tredjelande til EU på kort og mellemlang sigt med henblik på at sikre energiforsyningen; 
fastholder, at denne udfordring for visse regioner og medlemsstater er tæt knyttet til 
afhængigheden af gas- og olieimport fra ét tredjeland; anerkender, at såfremt denne 
udfordring skal tages op, er det bl.a. nødvendigt med en styrket rolle for indenlandske 
energiressourcer og vedvarende energikilder, som er afgørende for at sikre 
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konkurrenceevnen og forsyningssikkerheden, og foranstaltninger til at diversificere 
udbuddet af energileverandører, energiruter og energikilder; anerkender, at et strategisk 
mål i denne henseende er at etablere den sydlige gaskorridor og gennemføre 
forsyningsruten til EU for omtrent 10-20 % af EU’s gasefterspørgsel inden 2020 for at 
give alle europæiske regioner mulighed for at få fysisk adgang til mindst to forskellige 
gaskilder;

19. bemærker betydningen af et bredt samarbejde i den arktiske region, navnlig blandt lande i 
den euroatlantiske sfære; opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte en 
helhedsvurdering af fordele og risici ved EU's engagement i det arktiske område, herunder 
en analyse af de miljømæssige risici, i betragtning af de meget følsomme og uerstattelige 
områder, navnlig i Højarktis;

20. opfordrer Kommissionen til at støtte den såkaldte "energisikkerhedsklausul”, der skal 
indgå i alle 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;

21. opfordrer til et tættere samarbejde mellem Rådet, Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten, således at de kan udtale sig og agere kollektivt i forbindelse med 
emner, der vedrører den eksterne energipolitik; understreger behovet for at oprette en 
energipolitisk hjælpeservice inden for EU's Udenrigstjeneste og behovet for at involvere 
EU's delegationer i udførelsen af energidiplomati på stedet; minder om, at Europa-
Parlamentet fortsat bør informeres regelmæssigt om udviklingen på dette område.
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