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SUGGESTIES

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

1. herinnert de Commissie eraan dat het EU-energiebeleid in verband met de 
klimaatverandering en het milieubeleid afgestemd moet worden met ander prioritair beleid 
van de Unie, waaronder het beleid met betrekking tot veiligheid, handel en ontwikkeling 
en het buitenlands en nabuurschapsbeleid, alsook het beleid ter verdediging van de 
mensenrechten en de democratische beginselen; dringt erop aan dat deze sterkere 
afstemming onmiddellijk plaatsvindt teneinde de doelmatigheid van het energiebeleid en 
de samenhang en geloofwaardigheid van het buitenlands beleid te waarborgen; wijst erop 
dat het streven naar onafhankelijkheid van de EU op energiegebied de reputatie van de EU 
als mondiale speler ten goede zal komen;

2. herinnert de Commissie eraan dat de voornaamste doelstellingen van het energiebeleid 
van de EU de waarborging van de energievoorziening en de vermindering van de enorme 
afhankelijkheid van de EU van de invoer van energie moeten zijn;

3. beklemtoont dat het energiebeleid van de EU gericht moet zijn op een sterkere mate van 
onafhankelijkheid, onder meer door betere energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen en emissiearme energiebronnen, waardoor de concurrentiekracht van de 
EU eerder zal toenemen dan in gevaar komen; dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
initiatieven ontplooit om het concurrentievermogen van de EU te beschermen en het risico 
op koolstoflekkage door verplaatsing van productie naar buiten de EU tegen te gaan, met 
name ingeval er beperkte of geen verdere mondiale actie tot vermindering van 
koolstofuitstoot plaatsvindt; wijst erop dat het energiebeleid van de EU zodanig moet 
worden afgestemd dat er actie kan worden ondernomen om de drie pijlers van veiliger, 
duurzamer en concurrerender energie bereikbaar te houden;

4. benadrukt de ontwikkelingen op de mondiale energiemarkten, met inbegrip van de 
groeiende rol van natuurlijk gas uit niet-traditionele energiebronnen en van nieuwe 
technologieën, de veranderende patronen van vraag en aanbod evenals de opkomst van 
nieuwe producerende en doorvoerlanden, waarmee rekening moet worden gehouden bij de 
vormgeving van het energiebeleid van de EU;

5. benadrukt dat het EU-Verdrag oproept tot solidariteit tussen de lidstaten, hetgeen deel zou 
moeten uitmaken van zowel het dagelijks functioneren als het crisisbeheer van het interne 
en externe energiebeleid; verzoekt de Commissie om een duidelijke definitie van 
"energiesolidariteit" te geven om ervoor te zorgen dat alle lidstaten deze eerbiedigen;

6. verzoekt de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) strategische 
prioriteiten vast te stellen voor het externe energiebeleid, rekening houdende met de 
enorme afhankelijkheid van energie-invoer van Europa, en tegelijkertijd een actief 
klimaatbeleid te voeren waaraan alle UNFCCC-partijen en belangrijke partners zoals de 
Verenigde Staten en de vijf BRIC-landen zich binden; onderstreept met name de 
noodzaak van verdieping van de dialoog over strategische energiekwesties van 
gemeenschappelijk belang, van stimulering van de samenwerking op het vlak van 
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energiebeleid en van intensivering van de samenwerking op het vlak van onderzoek 
binnen daarvoor bestemde fora zoals de VS-EU-Energieraad;

7. benadrukt dat het EU-energiebeleid op geen enkele wijze in strijd mag zijn met de 
basisbeginselen waarop de EU gegrondvest is, met name wat betreft de democratie en de 
mensenrechten; verzoekt de Commissie in dit verband om in haar energiebetrekkingen 
producerende en doorvoerlanden die de Europese waarden onderschrijven te 
bevoorrechten;

8. verzoekt de Commissie om een omvattende lijst van energieprioriteiten op korte, 
middellange en lange termijn op te stellen die de EU in haar betrekkingen met de 
buurlanden moet nastreven, met het oog op het tot stand brengen van een gezamenlijke 
juridische ruimte op basis van beginselen en normen voor de interne energiemarkt die 
stoelen op het acquis; benadrukt hoe belangrijk het is de Energiegemeenschap verder uit te 
breiden, met name naar de kandidaat-landen en de landen van het Oostelijk Partnerschap, 
Centraal-Azië en het Middellandse Zeegebied, en juridische controlemechanismen in te 
stellen om gebrekkige uitvoering van het acquis tegen te gaan; verlangt dat de Unie blijk 
geeft van solidariteit met haar partners in de Energiegemeenschap; veroordeelt in dit 
verband de recente dreigementen van Rusland aan het adres van Moldavië;

9. wijst bovendien op het toenemende belang van de exploratie van olie- en gasvelden in de 
Middellandse Zee en het Noordpoolgebied; is van oordeel dat er dringend een EU-beleid 
inzake olie- en gasboringen op zee ontwikkeld moet worden, met inbegrip van het 
afbakenen van de exclusieve economische zones (EEZ's) van EU-lidstaten en relevante 
derde landen in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het 
recht van de zee (Unclos), dat alle lidstaten van de EU en de EU zelf ondertekend hebben;

10. benadrukt dat de EU deze kwestie hoog op de politieke agenda moet houden bij de 
afbakening van EEZ's en de verlening van licenties voor boringen, teneinde spanningen 
met derde landen te voorkomen; onderstreept dat energie moet worden gebruikt als een 
motor voor vrede, samenwerking en stabiliteit;

11. is ervan overtuigd dat een doeltreffender beheer op mondiaal niveau de samenwerking 
met producerende, doorvoer- en afnemerlanden kan verbeteren; is van mening dat de EU 
daarom een belangrijke rol moet spelen in het internationale beheer van het energiebeleid 
om transparante en niet-discriminerende beginselen te bevorderen, de doelstelling van 
duurzaamheid na te streven, te zorgen voor lagere prijzen en transactiekosten en 
marktdeelnemers ertoe aan te zetten de concurrentie op het vlak van prijzen en kwaliteit 
aan te gaan;

12. herhaalt dat de strategische partnerschappen van de Unie met energieproducerende en 
energiedoorvoerlanden, met name bepaalde landen die onder het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB) vallen, vragen om adequate instrumenten, voorspelbaarheid, 
stabiliteit en langetermijninvesteringen die volledig in overeenstemming zijn met de 
wetgeving inzake de interne energiemarkt; herinnert eraan dat het van groot belang is dat 
de energie-interconnecties met de buurlanden spoedig worden voltooid, om aldus de 
banden met die landen nauwer aan te halen; benadrukt dat hiertoe de 
klimaatdoelstellingen van de Unie in overeenstemming moeten zijn met de 
langetermijninvesteringen van de EU in infrastructuur met het oog op diversificatie van 
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aanvoerroutes en het vergroten van de energiezekerheid van de Unie, zoals de zuidelijke 
corridor en de Nabuccopijpleiding en de eventuele aansluiting daarop van de landen in 
Midden- en Oost-Europa;

13. benadrukt het belang van transparantie, democratisch toezicht en maatschappelijke 
inbreng in de betrekkingen met derde landen op energiegebied;

14. vestigt de aandacht op het complexe verband tussen energie, voedselvoorziening en 
veiligheid, met name ten aanzien van niet-duurzame biobrandstoffen van de eerste 
generatie die negatieve sociale en milieueffecten kunnen hebben op ontwikkelingslanden; 
beveelt daarom aan meer te investeren in duurzame geavanceerde biobrandstoffen uit 
landbouwafvalstoffen en zeewier en deze verder te ontwikkelen;

15. is ervan overtuigd dat de Raad de Commissie een mandaat moet geven om te 
onderhandelen over infrastructuurprojecten van strategisch belang die van invloed zijn op 
de energievoorzieningszekerheid van de EU als geheel en dat dergelijke mandaten 
wellicht ook in aanmerking komen bij andere intergouvernementele overeenkomsten die 
geacht worden een aanzienlijke invloed op de energiebeleidsdoelstellingen van de EU 
voor de lange termijn te hebben, in het bijzonder haar streven naar onafhankelijkheid op 
energiegebied; is in dit verband ingenomen met de vorderingen die zijn geboekt in de door 
de Commissie geleide onderhandelingen over het verdrag tussen de EU, Azerbeidzjan en 
Turkmenistan voor de aanleg van een trans-Kaspische gaspijpleiding;

16. neemt kennis van de totstandbrenging van een mechanisme voor informatie-uitwisseling 
voor intergouvernementele overeenkomsten tussen de lidstaten van de EU en derde landen 
inzake energiebeleid, aangezien dit mechanisme gericht is op het vergroten van de 
transparantie, coördinatie en doeltreffendheid van het beleid in de EU als geheel; verzoekt 
de lidstaten meer ambitie aan de dag te leggen bij het tegenhouden van overeenkomsten 
die de wetgeving inzake de interne energiemarkt doorkruisen; is van oordeel dat de 
Commissie de gelegenheid moet krijgen om ontwerpovereenkomsten te toetsen op hun 
verenigbaarheid met die wetgeving en om zo nodig aan de onderhandelingen deel te 
nemen; is van mening dat het mechanisme voor informatie-uitwisseling een stap op weg 
naar verdere coördinatie bij de aankoop van energie buiten de EU vormt, hetgeen van 
essentieel belang is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Stappenplan 
Energie 2050;

17. dringt erop aan dat de gezamenlijke energieroutekaart van de EU en Rusland wordt 
gebaseerd op de beginselen van wederzijds respect en wederkerigheid die verankerd zijn 
in de regels van de Wereldhandelsorganisatie, het Verdrag inzake het Energiehandvest en 
het derde energiepakket; verzoekt de Commissie de EU-regels betreffende de interne 
markt en mededinging doeltreffend toe te passen op alle ondernemingen die op het EU-
grondgebied in de energiesector werkzaam zijn; is dan ook ingenomen met het recente 
onderzoek naar concurrentievervalsing door Gazprom en haar Europese 
dochterondernemingen en betreurt het politiek gemotiveerde besluit van de president van 
de Russische Federatie waardoor Russische energiebedrijven geen medewerking aan de 
EU-instellingen kunnen verlenen; beklemtoont dat van iedere onderneming in de 
energiesector wordt verwacht dat zij onderzoeksinstanties volledige medewerking 
verleent; verzoekt de Commissie met een passende reactie op dit besluit te komen en 
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ervoor te zorgen dat het onderzoek kan worden voortgezet;

18. benadrukt dat de verwachte toename van gas- en elektriciteitsinvoer uit derde landen naar 
de EU op korte en lange termijn moet worden aangepakt met het oog op zekerstelling van 
de energievoorziening; herhaalt dat deze uitdaging voor sommige regio's en lidstaten 
nauw verband houdt met de afhankelijkheid van olie- en gasinvoer uit één enkel derde 
land; erkent dat er door deze uitdaging onder meer behoefte is aan een grotere rol voor 
inheemse en hernieuwbare energiebronnen, die van vitaal belang zijn voor de 
concurrentiekracht en de voorzieningszekerheid, en aan maatregelen met het oog op de 
diversificatie van het aanbod van energieleveranciers, -routes en -bronnen; beseft dat een 
van de strategische doelstellingen in dit verband de verwezenlijking tegen 2020 van de 
zuidelijke gascorridor is zodat 10 tot 20% van de gasbehoefte van de EU via die route kan 
worden aangevoerd en iedere Europese regio reële toegang tot ten minste twee 
verschillende gasbronnen heeft;

19. wijst op het belang van een brede samenwerking in het Noordpoolgebied, met name 
tussen de landen in het Europees-Atlantische gebied; roept de Commissie daarom op te 
komen met een alomvattende beoordeling van de voordelen en risico's van EU-
betrokkenheid in het Noordpoolgebied, met inbegrip van een milieurisicoanalyse, gezien 
de grote kwetsbaarheid en onmisbaarheid van deze gebieden, met name het hoge 
Noordpoolgebied;

20. verzoekt de Commissie om de zogenaamde "energiezekerheidsclausule" op te nemen in 
alle handels-, associatie-, partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten met 
producerende en doorvoerlanden, waarin een gedragscode vastgelegd dient te worden en 
expliciet vermeld dient te worden welke maatregelen er getroffen moeten worden bij een 
eenzijdige wijziging van de voorwaarden door een van de partners;

21. dringt aan op nauwere samenwerking tussen de Raad, de Commissie en de EDEO opdat er 
met één stem wordt gesproken en gezamenlijk wordt opgetreden in het kader van het 
externe energiebeleid; benadrukt de noodzaak om binnen de EDEO een beleidsafdeling 
voor energie op te richten en om de EU-delegaties te betrekken bij energiediplomatie ter 
plekke; herinnert eraan dat het regelmatig moet worden geïnformeerd over de 
ontwikkelingen op dit gebied.
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