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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om energipolitisk samarbejde med partnere uden for EU: En strategisk tilgang til 
sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energiforsyning
(2011/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. marts 2010 til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
energiforsyningssikkerhed og internationalt samarbejde - "EU's energipolitik: Samarbejde 
med partnere uden for EU" (KOM(2011)0539),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om 
indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige 
aftaler mellem medlemsstater og tredjelande på energiområdet (KOM(2011)0540),

– der henviser til Rådets konklusioner af xxxx om energiforsyningssikkerhed og 
internationalt samarbejde - "EU's energipolitik: Samarbejde med partnere uden for EU",

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om Frem mod en ny energistrategi 
for Europa 2011-20201,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at de aktuelle fælles globale energiudfordringer kræver en fælles, effektiv 
og ligelig indsats fra EU's side på internationalt niveau, navnlig i form af en styrkelse af 
EU's energipolitiks eksterne dimension, en øget energidiversificering og en forbedret 
energiforsyning,

B. der henviser til, at EU's afhængighed af energiimport formentlig vil stige i løbet af det 
næste årti som følge af, at de interne ressourcer i form af fossile brændstoffer slipper op, 
og til trods for de vedvarende energikilders stigende betydning, energieffektivitet og 
forskning i energiteknologier,

C. der henviser til, at EU som et digitalt samfund og en digital økonomi i dag er langt mere 
afhængig af en vedvarende og pålidelig elektricitetsforsyning,

D. der henviser til, at EU er på vej til at blive den største importør af fossile brændstoffer, 
hvilket på den ene side viser EU's stigende importafhængighed og sårbarhed over for 
eksterne leverandører, men på den anden side giver EU en betragtelig magt som en vigtig 
kunde på de globale energimarkeder,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0441.
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E. der henviser til, at uigennemsigtige udenlandske virksomheders forsøg på fjendtlig 
overtagelse på EU's energimarked udgør en trussel, som kræver en streng anvendelse af 
EU's konkurrenceregler for at sikre et velfungerende indre marked og forhindre fremtidige 
gasforsyningsafbrydelser og -kriser, 

F. der henviser til, at bestræbelser på at sikre energiforsyningen udelukkende på nationalt 
plan har vist sig at være utilstrækkelige og ude af stand til at sikre samtlige EU-
medlemsstaters interesser på lang sigt,

G. der henviser til, at selv om EU i omfattende grad anerkender behovet for en udvikling af 
energiinfrastrukturen, mangler den nødvendige investeringsindsats stadig,

H. der henviser til, at det ville være farligt at fastholde det nuværende uensartede 
forsyningsmønster og importafhængighed blandt medlemsstaterne (de vestlige 
medlemsstater importerer meget, men er ikke så afhængige af Rusland, hvorimod de 
østlige medlemsstater importerer relativt lidt, men er meget afhængige af Rusland), og at 
kun et fuldt integreret europæisk energimarked baseret på solidaritet i tilstrækkelig grad 
kan løse udfordringerne i forbindelse med energiforsyningssikkerhed,

I. der henviser til, at det er af yderste vigtighed at sikre sammenhæng og konsekvens i EU's 
eksterne energiforbindelser med vigtige producent-, transit- og forbrugerlande, og at i 
forhandlinger med magtfulde energileverandører i tredjelande er strategisk og politisk 
koordinering over medlemsstatsniveau altafgørende.

Det indre energimarked - bedre koordinering på EU-niveau

1. understreger, at der er behov for en stærk koordinering mellem medlemsstaternes politik 
og fælles handling med hensyn til energisikkerhed, gennemsigtighed og fuld 
gennemførelse af det indre energimarked;

2. mener, at et velfungerende, sammenkoblet og integreret indre energimarked i Europa 
spiller en afgørende rolle for en vellykket ekstern europæisk energipolitik og omvendt, og 
at EU's eksterne energipolitik og medlemsstaternes bilaterale aftaler derfor skal være i 
fuld overensstemmelse med EU's lovgivning;

3. understreger, at et velfungerende indre marked kræver, at energi, der importeres til EU fra 
tredjelande, er fuldt omfattet af reglerne for det indre energimarked, og at EU derfor med 
det sigte at etablere et fælles regelsæt må bestræbe sig på at overbevise 
energieksporterende lande om at opfylde EU's regler for det indre energimarked;

4. understreger, at den styrke, der hidrører fra integrationen af det indre energimarked, bør 
udnyttes til fulde ved at kombinere medlemsstaternes og EU's midler, ekspertise og 
kapaciteter; opfordrer derfor til en større gennemsigtighed og til, at EU inddrages mere i 
forhandlingerne om aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande, da disse aftaler også 
kan have en indvirkning på, hvordan EU's indre energimarked fungerer;

5. mener, at en forbedret koordinering mellem medlemsstaterne selv og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen bør give medlemsstaterne mulighed for til fulde at 
drage fordel af EU's politiske og økonomiske vægt; bifalder i denne forbindelse 
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Kommissionens forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af 
oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstater og tredjelande på 
energiområdet;

6. mener, at gennemførelsen af en konsekvent og sammenhængende ekstern energipolitik i 
EU kræver en regelmæssig koordinering mellem medlemsstaterne og Kommissionen; 
opfordrer Kommissionen til at afholde regelmæssige drøftelser med medlemsstaterne, 
navnlig via den foreslåede strategiske gruppe for internationalt energisamarbejde, om EU's 
prioriteringer og aktiviteter og medlemsstaternes eksterne energistrategi på både politisk 
plan og ekspertniveau;

7. er af den opfattelse, at der bør finde regelmæssige drøftelser sted om de udfordringer, 
EU's eksterne energipolitik står over for, på formelle og uformelle møder for 
energiministrene i Rådet med inddragelse af den højtstående repræsentant, kommissæren 
og deres relevante tjenester;

8. mener, at Rådet, når et infrastrukturprojekt af strategisk betydning påvirker 
energiforsyningssikkerheden for EU som helhed, bør overveje at give Kommissionen et 
forhandlingsmandat til at stå i spidsen for forhandlingerne, og at sådan et mandat også bør 
overvejes i tilfælde af andre mellemstatslige aftaler, som anses for at have en betydelig 
indvirkning på EU's overordnede energipolitiske mål;

9. opfordrer Kommissionen til at udvikle et informationsudvekslingsredskab til at indsamle 
og offentliggøre relevante oplysninger om medlemsstaternes og EU's administrative og 
finansielle institutioners energiprogrammer og -projekter i tredjelande; opfordrer 
medlemsstaterne til at give Kommissionen de relevante oplysninger i denne forbindelse;

10. opfordrer Kommissionen til at overvåge de globale energimarkeder ved at samle 
oplysninger og data fra medlemsstaterne og internationale organisationer såsom IEA; 
opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2012 at fremlægge en retsakt med henblik 
herpå;

Diversificering - forbedret energiforsyningssikkerhed i EU

11. påpeger, at EU's stigende afhængighed af importerede fossile brændstoffer kan have en 
betydelig indvirkning på EU's selvstændighed i beslutningstagningen på andre 
politikområder, og at kun sammenkobling, indbyrdes afhængighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne kan modvirke dette kedelige fænomen;

12. understreger, at der bør sættes skub i foranstaltninger til diversificering af leverandører, 
energiforsyningsveje og -kilder til EU, navnlig de foranstaltninger, der sigter mod at skabe 
nye transportkorridorer (østkorridoren, sydkorridoren og Middelhavsområdet), og at der 
bør skabes reel konkurrence i gasforsyningskilderne ved at øge EU's andel af flydende 
naturgas (LNG) og ved at finde nye fjerntliggende leverandører (Australien, Canada, 
USA, Latinamerika, Afrika syd for Sahara, Centralasien osv.), ved at forbedre 
sammenkoblingen af energinet og færdiggøre elektricitets- og gasinfrastrukturringene i 
Euro-Middelhavsområdet, samtidig med at de eksisterende el- og gaskraftværker og 
infrastrukturen (net og rørledninger) moderniseres og opgraderes;
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13. mener, at EU med spredningen af nye ukonventionelle energiteknologier (olieholdigt sand 
og skifergas fra Canada, USA, Australien, Qatar, Brasilien og Argentina, eftersøgningen 
efter energi i den arktiske region samt yderligere udvindinger i Irak, Venezuela og de 
afrikanske lande), hvor nye aktører, partnere og regioner fremstår som mulige fremtidige 
leverandører, må koncentrere sin indsats om til fulde at udnytte denne nye situation og 
udvikle nye energipartnerskaber med henblik på en diversificering af sine leverandører;

Bæredygtighed - et styrket partnerskab med forsyningslandene

14. mener, at den øgede koncentration af reserver af fossile brændstoffer i overvejende 
ustabile og udemokratiske lande gør EU sårbar og dybt underminerer udviklingen af en 
troværdig, effektiv og konsekvent fælles europæisk energipolitik;

15. understreger behovet for at udvide forbindelserne ved at bygge nye samkøringslinjer 
mellem det europæiske energinet og nabolandene (Vestbalkan, de østlige nabolande og de 
kaspiske lande) samt ved at skabe et større reguleret område, samtidig med at det undgås, 
at der bygges billige, men CO2-intensive, kraftværker i nærheden af EU's grænser;

16. understreger, at der i energidialogen mellem EU og Rusland, hvor EU bør tale med én 
stemme, bør tages højde for de central- og østeuropæiske medlemsstaters særlige og 
afhængige situation, idet deres energiafhængighed kun kan løses ved at sammenkoble hele 
energiinfrastrukturen i hele EU og ved til fulde at gennemføre reglerne for det indre 
energimarked;

17. minder om, at landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde allerede er en 
del af EU's indre marked, og at deres samarbejde er centralt for at nå energimålene for 
2020; bifalder de aktuelle initiativer med henblik på at udvide samarbejdet med Schweiz, 
som også bør sigte mod landets integration i EU's indre energimarked;

18. mener, at EU's eksterne energipolitik bør bygge på og fremme principperne om solidaritet, 
gennemsigtighed, subsidiaritet, bæredygtighed og samarbejde samt gensidighed, en 
regelbaseret markedstilgang og koordinering mellem EU, medlemsstaterne og 
partnerlandene;

19. er af den opfattelse, at der samtidig med samarbejdet om udvinding, handel og transit af 
energiprodukter til EU også er et behov for at udvide samarbejdet om sikkerheden ved 
energiteknologier, deling af data om overførsel af viden, fremme af energieffektivitet og 
energibesparelser samt rene og vedvarende energikilder, navnlig i forbindelse med lande, 
hvis energiforbrug er hurtigt voksende;

20. støtter med henblik på at fremme sikker og miljøbevidst energiproduktion globalt en 
styrkelse og fremme af strålingsbeskyttelse, sikkerhedsforanstaltninger, nukleare 
sikkerhedsstandarder, strenge krav for offshore-olie- og gasoperationer, sikkerhed ved 
søtransport af rå- og olieprodukter samt samarbejde om nye teknologier og forskning, 
udvikling og innovation samt arbejdet med internationale standarder;

21. anerkender, at den øgede ekspertise i EU, som er baseret på vores erfaringer med 
udformningen og gennemførelsen af emissionshandelssystemet (ETS), kan være til nytte 
for tredjelande, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at hjælpe og anspore 
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tredjelande til at etablere og udforme deres eget ETS med henblik på at forbinde sådanne 
systemer med EU's;

22. mener, at EU bør arbejde tæt sammen med tredjelande, der i stort omfang eksporterer 
biobrændstoffer, med henblik på at sikre, at disse alternative rene energikilder, som kan 
bidrage til en diversificering af forsyningen, virkelig er bæredygtige, og at indirekte 
ændringer i arealanvendelsen med negative følger kan undgås;

23. anmoder Kommissionen om ikke kun at udarbejde fælles energikøreplaner med centrale 
energileverandører som Rusland, men også med vigtige partnere, som står over for 
sammenlignelige udfordringer og deler sammenlignelige værdier, som f.eks. USA, 
Canada, Australien og Japan, særligt med det sigte at fremme teknologisk forskning og 
industrielt samarbejde og til at fastsætte fælles standarder for vedvarende 
energiteknologier, energieffektivitet, elektriske køretøjer, nye og ukonventionelle 
energiteknologier, sikkerheden ved havboring samt nuklear sikkerhed;

24. bifalder i denne forbindelse tilsagnet fra Det Transatlantiske Økonomiske Råd og EU-
USA Energirådet om at fremme et samarbejde om energisikkerhed, intelligente 
energinetstandarder, brint- og brændselscelleteknologi, vedvarende energikilder og andre 
rene energiteknologier, energieffektivitet og effektive politikker til fremme af handelen og 
til markedsføring af rene energiteknologier;

25. bifalder det foreslåede energisamarbejde mellem EU og det sydlige Middelhavsområde 
"EU-Southern Mediterranean Energy Parnership"; mener, at dette samarbejde bør 
fokusere på det enorme vedvarende (sol)energipotentiale i denne region, og mener 
endvidere, at et sådan partnerskab bør tage de nødvendige forholdsregler med henblik på 
at hjælpe med at sikre, at de nødvendige tilsynsaftaler, investeringer og den nødvendige 
infrastruktur etableres, hvilket er afgørende for diversificeringen af forsyningen af energi 
med lavt CO2-udslip;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

I den sidste snes år er energi blevet et stærkt "våben" i udenrigspolitikken. Ordføreren mener, 
at energi i lyset af dens store betydning for vores hverdag først og fremmest bør være en vare 
og ikke bruges som et udenrigspolitisk redskab. Samtidig er det vigtigt, at EU tager højde for 
alle aspekter vedrørende vores forsyningssikkerhed.

Europa er en stor aftager af energi på de globale energimarkeder. Skønt dette kan ses som en 
svaghed, kan det også være en af vores styrker: Vi er den største importør - og hvis vi 
benyttede os af dette på en koordineret måde på EU-niveau og indtog en fast fælles 
forhandlingsposition over for tredjelande, ville vi næsten altid have et fortrin og dermed 
kunne anvende vores magt som en stærk markedsaktør på efterspørgselssiden. Derfor mener 
ordføreren, at vi, når den europæiske energipolitik defineres, bør fokusere på at finde en 
fælles indgangsvinkel til vores aktiviteter og udvide vores indflydelsessfære til at nå ud over 
Europas grænser, navnlig på området for energimarkedsregler. Der er et tydeligt behov for et 
velfungerende indre marked, som kan skabe større konkurrence blandt vores eksterne 
partnere, og vi bør fremme en tilnærmelse af lovgivningen i forhold til vores naboer.

Ordføreren mener, at det er afgørende at sikre en pålidelig og konkurrencedygtig adgang til 
globale energiforsyninger for at støtte Europas konkurrencedygtighed og sikkerhed i lyset af 
EU's nuværende politiske mål, som er fastlagt i 20-20-20-pakken, og det langsigtede tilsagn 
om dekarbonisering af vores økonomi inden 2050. Kun en konsekvent og koordineret tilgang 
fra medlemsstaternes, Kommissionens og Rådets side vil give mulighed for effektivt at 
fremme EU's energimål udadtil og vil føre til en forbedret forhandlingsposition over for 
tredjelande.

Ifølge ordføreren er forskning, udvikling og innovation (FUI) af afgørende betydning. Inden 
for EU kan en forening af vores forskningsindsats medføre kvalitetsforskning, som er mere 
effektiv, omkostningseffektiv og dynamisk, end hvis den blev udført individuelt af hver enkelt 
medlemsstat. Tilsvarende bør vi bestræbe os på at samarbejde yderligere om forskning, 
udvikling og innovation med tredjelande med henblik på at få størst muligt udbytte af disse 
fordele på internationalt plan.

Endelig kan og bør EU bygge på eksisterende prioriterede indsatsområder med hensyn til 
ekstern energipolitik for at øge sammenhængen og koordineringen mellem Kommissionen, 
Rådet, Medlemsstaterne og industrien. Disse områder omfatter store energiinfrastrukturer 
samt strategiske dialoger og partnerskaber i internationale fora, nemlig dialogen mellem EU 
og Rusland, det europæiske energicharter, energifællesskabsprocessen og forbindelserne til 
andre internationale organer, der beskæftiger sig med energi og klima.


