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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. verwelkomt een gemeenschappelijk buitenlands energiebeleid van de EU dat gericht is 
op een continue, veilige, duurzame en concurrerende energievoorziening aan 
ondernemingen en huishoudens, dat bepaalde EU-regio's minder afhankelijk maakt van 
energieleveranciers in derde landen en dat ook een op hoge energie-efficiëntie gebaseerde 
energie-economie tot stand brengt en zo snel mogelijk zorgt een verschuiving naar 
milieuvriendelijke hernieuwbare energie; verzoekt de Commissie er zorg voor te dragen 
dat haar energiebeleid en samenwerkingsactiviteiten op dit gebied  in overeenstemming 
zijn met het gemeenschappelijke EU-beleidsconcept dat beschreven is in Stappenplan 
2050;

2. roept op tot een grotere synergie tussen het handelsbeleid en het energiebeleid van de EU 
in overeenstemming met de Europa 2020-strategie; onderstreept de noodzaak om 
wereldwijde governancestructuren voor grondstoffen te bevorderen om internationale 
spanningen op dit gebied te doen afnemen en verheugt zich in dit verband over het 
voorbeeld van het Internationaal Energieforum (IEF); is van mening dat het sluiten met 
onze strategische handelspartners van leveringscontracten op de lange termijn op het 
gebied van energie en grondstoffen, tegen eerlijke prijzen, een van de belangrijkste 
prioriteiten vormt; verzoekt de EU derhalve een samenhangende strategie betreffende 
energieleveringscontracten met deze partners aan te nemen;

3. verheugt zich over de instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling over 
energieovereenkomsten tussen de lidstaten en derde landen om te streven naar 
samenhangende externe maatregelen op het vlak van energieën de transparantie van de 
import van energie naar de EU te vergroten; merkt op dat tal van overeenkomsten inzake 
energie onderdelen bevatten in verband met investeringen - daarom moet de Commissie 
ervoor zorgen dat er samenhang bestaat tussen energieovereenkomsten en 
investeringsovereenkomsten--, en met name dat de bevoegdheden en de aanbevelingen 
van het Europees Parlement in aanmerking worden genomen in het toekomstige 
investeringsbeleid; benadrukt dat de Commissie een actieve, stimulerende rol moet spelen 
tijdens de coördinatie van intergouvernementele overeenkomsten om ervoor te zorgen dat 
alle vastgestelde rechten kunnen worden gerealiseerd; voordat de lidstaten 
energieovereenkomsten ondertekenen, dienen zij vermelde onderhandelde 
intergouvernementele overeenkomsten ter goedkeuring voor te leggen aan de Commissie, 
die ervoor dient te zorgen dat deze overeenkomsten stroken met de wetgeving van de Unie 
en, meer bepaald, met de handels- en investeringsvoorschriften en de interne 
energiemarkt, evenals met de langetermijndoelstellingen van de Unie op het vlak van 
energie- en klimaatbeleid;

4. dringt er bij de Commissie op aan om in alle relevante handelsovereenkomsten, met 
inbegrip van de overeenkomsten in het kader van de WTO, te pleiten voor de aanname 
van de grondbeginselen van het Extractive Industries Transparency Initiative en van 
internationale normen voor de governance van energiemarkten, waaronder een 
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geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen met kwantitatieve 
doelstellingen;

5. benadrukt dat het noodzakelijk is om in de Trans-Atlantische Economische Raad 
samenwerking op het gebied van onder andere regelgeving, onderzoek naar duurzame 
energie en energie-efficiëntie, fusieonderzoek en nucleaire veiligheid te stimuleren, en 
roept op tot regelmatige energiedialogen met Rusland en andere partners met het oog op 
de uitwerking en betere handhaving van internationale voorschriften voor veilige, 
betrouwbare en efficiënte energiewinning, -vervoer, -doorvoer, -opslag en -verwerking, 
alsmede voor bilaterale handel in nieuwe energietechnologieën en -producten zoals 
biobrandstoffen;

6. herinnert eraan dat de EU zich ertoe verbonden heeft haar emissies van broeikasgassen 
tegen 2020 met 20% te doen dalen en dat grotere energie-efficiëntie in de samenwerking 
met onze partners buiten de grenzen van de EU cruciaal is om deze doelstelling te 
bereiken; gelooft dat het verhogen van de energie-efficiëntie een bron van groei vormt en 
arbeidsplaatsen zal creëren;

vraagt de Commissie dan ook om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van 
hernieuwbare energie en technologieën en rationeel energiegebruik te bevorderen;
beklemtoont dat de Commissie strategische partnerschappen moet bevorderen met landen 
die de overgang naar een duurzame economie aan het maken zijn op het domein van 
innovatie en O&O, energie-efficiëntie en -besparingen, de toepassing van duurzame 
energietechnologieën evenals energieopslag, intelligente energienetten en het in evenwicht 
brengen van energiesystemen en moet onderhandelen over markttoegang voor relevante 
producten en diensten uit de EU, waarbij moet worden gestreefd naar een geleidelijke 
verschuiving naar een koolstofarme economie door middel van handelsovereenkomsten 
met bijvoorbeeld leveranciers van hernieuwbare elektriciteit met zo weinig mogelijk 
broeikasgasemissies;

7. herhaalt, overeenkomstig de milleniumontwikkelingsdoelstelling om te zorgen voor 
universele toegang tot energie, dat het belangrijk is om de directe buitenlandse 
investeringen van de EU voor de aanleg en modernisatie van energie-infrastructuur en 
voor de energie-efficiëntie in ontwikkelingslanden te verhogen door middel van 
opwekkingscapaciteit van hernieuwbare energie en door steun voor het creëren van 
adequate wetgevende regelingen om deze landen te helpen hun energiemix te 
diversifiëren, waarbij de bescherming van Europese investeringen in dit gebied via 
passende regelgevende maatregelen verhoogd moet worden.

8. verzoekt de Commissie de oprichting van een alomvattend EU-systeem voor 
gasindexering op basis van gasmarktprijzen te ondersteunen, zodat alle Europese 
gasbedrijven op een eerlijker en beter voorspelbare wijze handel kunnen drijven met 
externe gasleveranciers, onafhankelijk van de olieprijzen en zodat de concurrentie op de 
interne gasmarkt van de EU verder wordt bevorderd.
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