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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. roept de Commissie op de interne energiemarkt te ontwikkelen op basis van een 
gemeenschappelijk standpunt inzake energiebeleid tussen de Commissie, het Europees 
Parlement en de lidstaten, met eerbiediging van het recht van de lidstaten om hun eigen 
specifieke energiemix door te voeren, in overeenstemming met de doelen van het EU-
beleid wat betreft duurzaamheid, concurrentievermogen, energie-efficiëntie en 
bescherming van het klimaat, door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, en in de 
eerste plaats de veiligheid van de energievoorziening door middel van versterkte 
samenwerking met buurlanden;

2. moedigt de lidstaten van de EU ertoe aan solidariteit ten toon te spreiden bij het aangaan 
van de uitdagingen op energiegebied in de 21ste eeuw, en daarmee in positieve zin bij te 
dragen aan de acties van de Unie op basis van artikel 194 VWEU;

3. benadrukt de noodzaak om synergieën te ontwikkelen tussen de energiestrategie van de 
EU en externe betrekkingen met strategische energieleveranciers, teneinde de veiligheid 
van de energievoorziening en energie-efficiëntie een belangrijkere positie toe te kennen in 
toekomstige handelsakkoorden, en te waarborgen dat de EU op de lange termijn toegang 
blijft houden tot ruwe grondstoffen en ontwikkelingsmogelijkheden, hetgeen in het belang 
is van alle partijen;

4. is van mening dat energie-efficiëntie op internationaal niveau gestimuleerd moet worden 
en wereldwijd prioriteit moet krijgen; hiertoe moet energie-efficiëntie worden 
geïntegreerd in het toekomstige strategische energiebeleid van de EU, alsmede in het 
ontwikkelings- en het internationale handelsbeleid;

5. roept de Commissie op steun te verlenen aan projecten op het gebied van zonne-, wind- en 
bio-energie in derde landen; is van mening dat een gedecentraliseerde energievoorziening 
de veiligheid van de energievoorziening zal vergroten; is tevens van mening dat 
supraregionale energienetwerken moeten worden gekoppeld; is van mening dat 
initiatieven zoals DESERTEC moeten worden ontwikkeld en vormgegeven op een wijze 
die recht doet aan de belangen van de EU en van derde landen;

6. roept de Commissie op om in het kader van handelsovereenkomsten te zorgen voor een 
snellere doorvoering van regels op EU-niveau op het gebied van veiligheid en energie-
efficiëntie voor de opwekking, het vervoer, de doorvoer, de opslag en de 
verwerking/raffinage van ingevoerde en uitgevoerd energie, en om op het niveau van de 
WTO het initiatief te nemen voor wereldwijde normen ter bevordering van een open en 
eerlijke handel in veilige en hernieuwbare energiebronnen en nieuwe innovatieve 
energietechnologieën;

7. beschouwt de diversificatie van energiebronnen, aanvoerroutes en infrastructuur, alsmede 
de onderlinge koppeling van netwerken voor olie, gas en intelligente netwerken als 
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elementen van cruciaal belang voor de veiligheid op lange termijn en de duurzaamheid 
van de energievoorziening van de EU en van derde landen; herinnert eraan dat deze 
ontwikkelingen op beleidsgebied tevens een stimulans vormen voor de ontwikkeling van 
nieuwe energietechnologieën en het creëren van werkgelegenheid in de EU en in derde 
landen;

8. benadrukt dat munt geslagen moet worden uit het innovatieve potentieel van Europese 
ondernemingen de openbare diensten van de EU op het gebied van hernieuwbare 
energieën en technologieën, dat onder meer bestaat uit energie-efficiënte technologieën en 
geavanceerde ICT-toepassingen, en dat met behulp van handelsakkoorden geleidelijk 
overgestapt moet worden op een koolstofarme economie, waarmee de EU nieuwe 
mogelijkheden krijgt om producten en kennis te verkopen, of deze kennis in voorkomend 
geval over te dragen;

9. benadrukt opnieuw het belang van meer onderzoek in de EU en omvangrijkere 
kapitaalinjecties, bijvoorbeeld in de vorm van DBI door de EU, in de opbouw en 
modernisering van energie-infrastructuur in de EU en in ontwikkelingslanden, met name 
door middel van partnerschappen tussen de overheid en de particuliere sector en joint 
ventures, of in voorkomend geval partnerschappen tussen overheden, waarmee de 
overdracht van technologieën en de diversificatie van de energiemix in die landen worden 
gestimuleerd;

10. verzoekt de Commissie te zorgen voor een hoge mate van doorzichtigheid van de 
internationale energiehandelsmarkt; dringt aan op het vaststellen van internationale regels 
om misbruik en manipulatie van de markt te voorkomen;

11. is ingenomen met het besluit van de Ecuadoraanse regering om af te zien van de 
exploitatie van het Yasuni olieveld in het Amazoneregenwoud teneinde het milieu te 
beschermen en haar afhankelijkheid van de exploitatie van fossiele energie te 
verminderen, en is van mening dat de EU deze en gelijksoortige beslissingen moet 
ondersteunen.
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