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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. herinnert eraan dat de EU ook op het internationale toneel gezamenlijk moet optreden om 
de mondiale energieproblemen aan te pakken en haar energie- en 
klimaatveranderingsdoelstellingen te verwezenlijken;

2. wijst er nogmaals op dat energie een basisbehoefte van de mens is; onderstreept daarom 
dat de energiezekerheidsstrategie van de EU voor iedereen betaalbare toegang tot energie 
moet garanderen en de publieke controle en regelgeving moet versterken;

3. benadrukt dat handel een belangrijke rol speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 
energiepartnerschappen, die versterkt worden door de opname van energiehoofdstukken in 
de EU-handelsovereenkomsten, onmisbaar zijn; meent dat het bijzonder belangrijk is om 
de afhankelijkheid van ingevoerde energie te verminderen;

4. dringt er bij de lidstaten op aan om hun samenwerking aan het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling op te voeren met het oog op intergouvernementele 
overeenkomsten met derde landen op het gebied van energie, teneinde de transparantie te 
verhogen en hun onderhandelingskracht tegenover derde landen te bundelen;

5. onderstreept het feit dat de energiezekerheidsstrategie moet gericht zijn op het verlichten 
van spanningen tussen de landen en het verminderen van marktinefficiënties, twee 
factoren die de voordelen van handel tenietdoen; benadrukt de noodzaak om structuren 
voor democratisch wereldbestuur voor energie en grondstoffen te bevorderen;

6. is van mening dat de EU de meest kwetsbare landen moet helpen hun bronnen en 
aanvoerroutes, met inbegrip van tweewegstromen, te diversifiëren en daarbij de nadruk te 
leggen op hernieuwbare energie en de bijhorende opslagfaciliteiten om wereldwijd 
efficiënter met energie om te gaan, en dat de EU de energiearmoede moet uitbannen, tot 
de wereldwijde duurzame ontwikkeling moet bijdragen en de globale inspanningen voor 
de aanpak van de klimaatverandering moet steunen;

7. is van mening dat het, voornamelijk gezien het toenemende wereldwijde energieverbruik, 
bijzonder belangrijk is dat particuliere en publieke ondernemingen uit de EU 
technologieën op het gebied van schone, veilige en efficiënte energie kunnen exporteren; 
dringt er binnen het initiatief voor groene producten op aan de tarieven van deze 
technologieën aanzienlijk te verlagen.


