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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over samenwerking op het gebied van energiebeleid met partners buiten onze grenzen: Een 
strategische benadering van gegarandeerde, duurzame en concurrerende 
energievoorziening
(2011/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake 
energievoorzieningszekerheid en internationale samenwerking - "Het energiebeleid van de 
EU: verbintenissen met partners buiten onze grenzen" (COM(2011)0539),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de 
Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied 
(COM(2011)0540),

– gezien de conclusies van de Raad van xxxx inzake energievoorzieningszekerheid en 
internationale samenwerking – "Het energiebeleid van de EU: verbintenissen met partners 
buiten onze grenzen",

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over een nieuwe energiestrategie voor Europa 
2011-20201,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 
Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel (A7-0000/2011),

A. overwegende dat voor de huidige gemeenschappelijke energieproblemen op wereldniveau 
één doeltreffend, billijk internationaal optreden van de Europese Unie nodig is, dat met name 
gericht is op een sterkere externe dimensie van haar energiebeleid, meer diversificatie en een 
hogere energievoorzieningszekerheid;

B. overwegende dat de EU voor de invoer van haar energie het komende decennium steeds meer 
afhankelijk zal worden als gevolg van de uitputting van de interne fossiele brandstoffen en 
ondanks het toenemende belang van hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en 
onderzoek naar energietechnologieën;

C. overwegende dat de EU vandaag, als een digitale economie en maatschappij, veel meer 
afhankelijk is van een continue en betrouwbare elektriciteitsvoorziening;

D. overwegende dat de EU de belangrijkste invoerder van fossiele brandstoffen aan het worden 
is, wat enerzijds wijst op de stijgende afhankelijkheid van de EU op het gebied van invoer en 
de toenemende kwetsbaarheid ten opzichte van de externe leveranciers, maar wat anderzijds 
de EU, als belangrijke klant op de wereldwijde energiemarkten, aanzienlijke macht geeft;

E. overwegende dat vijandige overnames door niet-transparante buitenlandse entiteiten op de 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0441.
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energiemarkt van de EU een bedreiging vormen, wat ervoor zorgt dat de EU-
mededingingsregels strikt moeten worden toegepast opdat de interne markt goed functioneert 
en gastoevoeronderbrekingen en -crisissen in de toekomst worden voorkomen; 

F. overwegende dat inspanningen om energievoorziening te verzekeren op uitsluitend nationaal 
niveau ontoereikend blijken te zijn en geen langetermijnvoordelen voor alle EU-lidstaten 
garanderen;

G. overwegende dat de nodige investeringen in de ontwikkeling van energie-infrastructuur nog 
ontbreken, hoewel de EU deze noodzaak ruimschoots heeft erkend;

H. overwegende dat het gevaarlijk zou zijn om het bestaande heterogene 
energievoorzieningspatroon en de bestaande afhankelijkheid op het gebied van invoer bij de 
lidstaten (westelijke lidstaten: veel invoeren, maar weinig afhankelijk van Rusland; oostelijke 
lidstaten: relatief weinig invoeren, maar sterk afhankelijk van Rusland) te behouden en dat 
dus enkel een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt op basis van solidariteit 
toereikend is om de problemen op het gebied van energievoorzieningszekerheid aan te 
pakken;

I. overwegende dat, aangezien het zeer belangrijk is dat de EU consistente en samenhangende 
externe energiebetrekkingen onderhoudt met belangrijke producenten, doorvoerlanden en 
verbruikende landen, bij onderhandelingen met machtige energieleveranciers in derde landen 
een strategische en politieke coördinatie boven lidstatenniveau essentieel is;

Interne energiemarkt – betere coördinatie op EU-niveau

1. onderstreept dat een sterke coördinatie van het beleid in de lidstaten en een gezamenlijk 
optreden op het gebied van energiezekerheid, transparantie en de volledige uitvoering van de 
interne energiemarkt noodzakelijk zijn;

2. meent dat een samenhangende, geïntegreerde Europese interne energiemarkt die naar 
behoren functioneert, een belangrijk element is voor een succesvol extern energiebeleid van 
de EU en omgekeerd, dat het externe energiebeleid van de EU en de bilaterale 
overeenkomsten van de lidstaten volledig in overeenstemming moeten zijn met de EU-
wetgeving;

3. onderstreept dat de interne markt enkel goed kan functioneren als de regels van de interne 
energiemarkt volledig worden toegepast op de energie die van derde landen in de Unie wordt 
ingevoerd. Daarom moet de EU, met het oog op het vaststellen van één regelgevingssysteem, 
trachten de energie-uitvoerende landen te overtuigen om de regels van de interne 
energiemarkt van de EU na te leven;

4. benadrukt dat de kracht als gevolg van de integratie van de interne energiemarkt volledig 
moet worden benut door de middelen, deskundigheid en capaciteiten van de lidstaten en de 
EU samen te brengen; verzoekt daarom om meer transparantie en een grotere EU-deelname 
aan onderhandelingen over overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen aangezien deze 
overeenkomsten ook een invloed kunnen hebben op de werking van de interne energiemarkt 
van de EU;

5. meent dat de lidstaten door een betere coördinatie tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de Commissie volledig zouden kunnen profiteren van het politieke en 
economische gewicht van de Unie; is dan ook verheugd over het voorstel van de Commissie 
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voor een besluit tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met 
betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op 
energiegebied;

6. is van mening dat voor de uitvoering van een consistent en samenhangend extern 
energiebeleid van de EU een regelmatige coördinatie tussen de lidstaten en de Commissie 
nodig is; verzoekt de Commissie om op regelmatige tijdstippen uitwisselingen met de 
lidstaten te organiseren, met name via de voorgestelde strategische groep voor internationale 
energiesamenwerking, over prioriteiten en activiteiten van de externe energiestrategie van de 
EU en de lidstaten op zowel politiek niveau als deskundigenniveau;

7. is van mening dat de problemen van het externe energiebeleid van de EU regelmatig aan bod 
moeten komen tijdens formele en informele bijeenkomsten van de ministers van Energie in 
de Raad en dat de hoge vertegenwoordiger, het lid van de Commissie en hun desbetreffende 
diensten hierbij moeten worden betrokken;

8. meent dat, wanneer een infrastructuurproject van strategisch belang een invloed heeft op de 
energievoorzieningszekerheid van de hele EU, de Raad moet nadenken over het toekennen 
van een onderhandelingsmandaat aan de Commissie om de onderhandelingen te leiden en dat 
dergelijk mandaat ook moet worden overwogen in het geval van andere 
intergouvernementele overeenkomsten die een aanzienlijke invloed op de algemene 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU zouden hebben;

9. verzoekt de Commissie om een hulpmiddel voor informatie-uitwisseling te ontwikkelen om 
relevante gegevens over de energieprogramma’s en -projecten van overheids- en financiële 
instellingen van de lidstaten en de EU in derde landen te verzamelen en beschikbaar te 
stellen; verzoekt de lidstaten om in deze context de desbetreffende gegevens aan de 
Commissie te verstrekken;

10. verzoekt de Commissie om toezicht te houden op de wereldwijde energiemarkten door 
informatie en gegevens die de lidstaten en internationale organisaties zoals het IEA ter 
beschikking stellen, te bundelen; verzoekt de Commissie om voor eind 2012 hiertoe een 
rechtsinstrument voor te stellen;

Diversificatie – grotere Europese energievoorzieningszekerheid

11. wijst erop dat de toenemende afhankelijkheid van de EU van ingevoerde fossiele 
brandstoffen grote gevolgen kan hebben voor haar onafhankelijkheid voor besluitvorming op 
andere beleidsdomeinen en dat enkel samenhang, onderlinge afhankelijkheid en solidariteit 
tussen de lidstaten dit ongunstige fenomeen kunnen neutraliseren;

12. onderstreept dat versneld werk moet worden gemaakt van maatregelen voor de diversificatie 
van de energieleveranciers en energietoevoerroutes en -bronnen van de EU, voornamelijk de 
maatregelen die zijn gericht op het creëren van nieuwe vervoerscorridors (oostelijke corridor, 
zuidelijke corridor en het Middellandse Zeegebied), en, door te zorgen voor echte 
mededinging voor gastoevoerbronnen door het aandeel van de EU in LNG te verhogen en 
door nieuwe, verre leveranciers (Australië, Canada, Verenigde Staten, Latijns-Amerika, 
Afrika bezuiden de Sahara, Centraal-Azië, enz.) te bereiken, op het verbeteren van de 
onderlinge koppeling van energienetwerken en op het voltooien van de Euromediterrane 
verbindingsnetten voor elektriciteit en gas, terwijl ook de bestaande elektriciteits- en 
aardgascentrales en -infrastructuur (netten en pijpleidingen) worden gemoderniseerd en 
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verbeterd;

13. is van mening dat door de verspreiding van nieuwe, onconventionele energietechnologieën 
(teerzanden en schaliegas uit Canada, Verenigde Staten, Australië, Qatar, Brazilië, 
Argentinië, de energie-exploratie van de Arctische regio, verdere ontginningen in Irak, 
Venezuela en Afrikaanse landen) nieuwe actoren, partners en regio's in de toekomst 
leverancier kunnen worden en dat de EU ook haar best moet doen om zo veel mogelijk 
voordeel te halen uit deze nieuwe situatie en om nieuwe energiepartnerschappen te 
ontwikkelen met het oog op de diversificatie van haar leveranciers;

Duurzaamheid – sterkere partnerschappen met toeleveringslanden

14. meent dat toenemende concentratie van fossiele brandstofreserves in zeer onstabiele en 
ondemocratische landen de EU kwetsbaar maakt en de ontwikkeling van een betrouwbaar, 
doeltreffend en consistent gemeenschappelijk Europees energiebeleid sterk ondermijnt;

15. benadrukt dat de verbindingen moeten worden uitgebreid door nieuwe interconnectoren 
tussen het Europese energienetwerk en de buurlanden (westelijke Balkan, buurlanden in het 
oosten en de Kaspische landen) te bouwen en een groter regelgevingsgebied te scheppen, en 
daarbij te vermijden dat goedkope, maar CO2-intensieve energiecentrales naast de EU-
grenzen moeten worden gebouwd;

16. benadrukt dat in de energiedialoog tussen de EU en Rusland, waarin de EU met één stem 
moet spreken, rekening moet worden gehouden met de specifieke afhankelijkheid van de 
lidstaten in Centraal- en Oost-Europa, aangezien hun energieafhankelijkheid enkel kan 
worden opgelost door in de gehele EU de volledige energie-infrastructuur te verbinden en de 
regels van de interne energiemarkt volledig toe te passen; 

17. herinnert eraan dat de landen van de Europese Economische Ruimte al tot de interne markt 
van de EU behoren en dat hun medewerking belangrijk is om de energiedoelstellingen voor 
2020 te behalen; is verheugd over de bestaande initiatieven die de samenwerking met 
Zwitserland moeten versterken en die ook de integratie van dit land in de interne 
energiemarkt van de EU als doel moeten hebben;

18. is van oordeel dat het externe energiebeleid van de EU gebaseerd moet zijn op, en een 
stimulans moet zijn voor, de beginselen van solidariteit, transparantie, subsidiariteit, 
duurzaamheid en samenwerking alsmede op wederkerigheid, een regelgebaseerde 
marktaanpak, en coördinatie tussen de EU, haar lidstaten en partnerlanden;

19. is van mening dat naast samenwerking op het gebied van ontginning, handel en doorvoer van 
energieproducten naar de EU, ook intensiever moet worden samengewerkt op het gebied van 
veiligheid en betrouwbaarheid van energietechnologieën, gegevensuitwisseling over 
kennisoverdracht, bevordering van energie-efficiëntie en energiebesparingen, en schone en 
hernieuwbare energiebronnen, met name in de betrekkingen met landen die een snelle 
stijging van het energieverbruik kennen;

20. steunt, ter bevordering van een wereldwijde betrouwbare, veilige en milieubewuste 
energieproductie, de versterking en bevordering van stralingsbescherming, waarborgen, 
nucleaire veiligheidsnormen, strenge eisen voor offshoreactiviteiten met betrekking tot olie 
en gas, de veiligheid van vervoer over zee van ruwe aardolie en aardolieproducten, alsook 
samenwerking op het gebied van nieuwe technologieën, O&O&I en werk aan internationale 
normen;
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21. erkent dat derde landen baat kunnen hebben bij de toenemende deskundigheid binnen de EU, 
die gebaseerd is op onze ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van het 
emissiehandelssysteem, en dringt er bij de Commissie op aan derde landen te steunen en aan 
te moedigen hun eigen emissiehandelssysteem op te starten en te ontwerpen opdat deze 
systemen met die van de EU kunnen worden verbonden;

22. is van mening dat de EU nauw moet samenwerken met belangrijke exporteurs van 
biobrandstoffen uit derde landen om ervoor te zorgen dat deze alternatieve, schone 
energieopties, die kunnen bijdragen tot de diversificatie van energievoorziening, echt 
duurzaam kunnen zijn en dat indirecte veranderingen in landgebruik met negatieve gevolgen 
kunnen worden vermeden;

23. verzoekt de Commissie om gezamenlijke energieroutekaarten uit te werken, niet alleen met 
belangrijke energieleveranciers zoals Rusland, maar ook met belangrijke partners die met 
gelijkaardige problemen te maken hebben en gelijkaardige waarden delen, zoals de VS, 
Canada, Australië en Japan, met name om samenwerking te bevorderen op het gebied van 
technologie, onderzoek en industrie en om gemeenschappelijke normen op te stellen voor 
hernieuwbare energietechnologieën, energie-efficiëntie, elektrische wagens, nieuwe en 
onconventionele energietechnologieën, veiligheid van offshoreboren en nucleaire veiligheid;

24. is in deze context verheugd over het recente engagement van de Trans-Atlantische 
Economische Raad en de EU-VS-Energieraad om samenwerking te bevorderen op het gebied 
van energievoorzieningszekerheid, normen voor intelligente elektriciteitsnetwerken, 
waterstof- en brandstofcellentechnologie, hernieuwbare energiebronnen en andere schone 
energietechnologieën, energie-efficiëntie en doeltreffend beleid om de handel te 
vergemakkelijken en schone energietechnologieën in de handel te brengen;

25. is verheugd over het voorgestelde "energiepartnerschap tussen de EU en het zuidelijke 
Middellandse Zeegebied"; is van mening dat dit partnerschap zich moet concentreren op het 
enorme potentieel voor hernieuwbare (zonne-)energie van deze regio en is van mening dat 
dergelijk partnerschap de nodige maatregelen moet invoeren voor regelgevende 
overeenkomsten, investeringen en infrastructuur, wat belangrijk is voor de verdere 
diversificatie van de voorziening van energie met lage koolstofuitstoot;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

In de laatste decennia is energie een sterk "wapen" geworden in het buitenlands beleid. De 
rapporteur meent dat energie, omwille van haar belang in het dagelijkse leven, in de eerste plaats 
een grondstof moet zijn en niet mag worden gebruikt als een instrument voor buitenlands beleid. 
Tegelijk is het belangrijk dat de Europese Unie met alle aspecten van onze 
energievoorzieningszekerheid rekening houdt.

Europa is een belangrijke klant op de wereldwijde energiemarkten. Enerzijds kan dit worden 
beschouwd als een zwakte, maar anderzijds ook als een van onze sterke punten: we zijn de 
grootste invoerder - en als we dit op een gecoördineerde manier op EU-niveau zouden gebruiken, 
en een sterke, gezamenlijke positie zouden innemen bij onderhandelingen met derde landen, 
zouden we bijna altijd in een goede onderhandelingspositie zitten aangezien we onze macht als 
sterke marktspeler aan de kant van de vragers zouden kunnen laten gelden. De rapporteur is 
daarom van mening dat we bij het bepalen van het Europese energiebeleid op zoek moeten gaan 
naar de gemeenschappelijke elementen in onze handelingen en onze invloedssfeer, met name op 
het gebied van energiemarktregels, moeten uitbreiden tot buiten de grenzen van Europa. Een 
goed functionerende interne markt die voor meer mededinging tussen onze externe partners kan 
zorgen, is duidelijk nodig, en we moeten afstemming van de regelgeving met buurlanden van de 
EU bevorderen.

De rapporteur is van mening dat voor het concurrentievermogen en de betrouwbaarheid van 
Europa in het licht van de bestaande beleidsdoelen van de EU in het 20-20-20-pakket en het 
langetermijnengagement om onze economie voor 2050 koolstofvrij te maken, een betrouwbare 
en in kostenopzicht concurrerende toegang tot de wereldwijde energievoorziening uiterst 
belangrijk is. De energiedoelstellingen van de EU kunnen slechts extern op een doeltreffende 
manier worden gepromoot en de onderhandelingspositie ten opzichte van derde landen kan 
slechts worden verbeterd als de lidstaten, de Commissie en de Raad op een samenhangende en 
gecoördineerde manier werken.

Volgens de rapporteur zijn onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) uiterst belangrijk. 
Binnen de EU kan het bundelen van onze onderzoeksinspanningen leiden tot kwalitatief 
onderzoek dat doeltreffender, kostenefficiënter en dynamischer is dan onderzoek dat afzonderlijk 
door elke lidstaat wordt uitgevoerd. Zo ook moeten we trachten om op het gebied van O&O&I 
samen te werken met derde landen zodat deze voordelen op internationaal niveau worden 
gemaximaliseerd.

Tenslotte kan en moet de EU bouwen op bestaande prioritaire gebieden voor verbintenissen in 
extern energiebeleid met het oog op een betere consistentie en coördinatie tussen de Commissie, 
de Raad, de lidstaten en de industrie. Tot deze gebieden behoren de kwestie van grote energie-
infrastructuren, strategische dialogen en samenwerkingsverbanden in internationale fora: de 
energiedialoog tussen de EU en Rusland, het Energiehandvest, de 
Energiegemeenschapsprocedure en betrekkingen met andere internationale instellingen die 
werkzaam zijn op het gebied van energie en klimaat.


