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FORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. mener, at den mest effektive måde, hvorpå energisikkerhed kan opnås, er gennem en 

bedre koordinering af de nationale energipolitikker, skabelse af en reel energiunion med et 

indre energimarked og en fælles energipolitik samt gennem samarbejde mellem 

medlemsstaterne på området på grundlag af solidaritet og tillid; mener i denne forbindelse, 

at en øget integration af energipolitikken bør gavne medlemsstaterne i overensstemmelse 

med EU's mål og internationale forpligtelser samt med de erklærede mål, og at den ikke 

bør være i modstrid med medlemsstaternes eller deres borgeres interesser; støtter 

bestræbelserne på at nå frem til en fælles EU-holdning i multilaterale energiinstitutioner 

og -rammer; 

2. påpeger, at energi er et grundlæggende almengode, og at det er et vigtigt mål for 

energiunionen at sikre lige og prismæssigt overkommelig adgang til energi for alle og at 

bekæmpe energifattigdom og monopoler; mener, at EU gennem samarbejde om 

energispørgsmål vedrørende transport, forsyningssikkerhed og produktion kan bidrage 

positivt til indsatsen for at fremme og styrke demokratiet, retsstatsprincippet og 

menneskerettighederne i partnerlandene; minder om, at klimadiplomati er en integrerende 

del af EU's udenrigspolitik, og opfordrer i denne forbindelse til fuld integration af EU's 

klimapolitikker i energipolitikken og til indførelse af en samlet strategi, der effektivt vil 

styrke denne sammenkobling; fremhæver, at gasleverandørerne skal overholde de 

internationale menneskerettigheder og EU's miljøstandarder; 

3. understreger, at det, hvis energiunionen skal fungere, forudsætter tilstrækkelige 

forbindelser mellem medlemsstaterne; dette gælder både rørledninger og elektricitetsnet; 

mener, at dette er den eneste måde, hvorpå det vil være muligt at minimere eventuelle 

negative virkninger forårsaget af leverandører; 

4. opfordrer til at skabe bedre sammenhæng mellem energi- og klimapolitikker; påpeger, at 

det er nødvendigt at undgå en ny fastlåsning til fossile brændstoffer og inden 2050 at 

reducere drivhusgasemissionerne til et niveau, der ligger 80-95 % under 1990-niveauet; 

5. understreger, at flydende naturgas (LNG) og gaslagring har særlig stor betydning, hvis 

afhængighed af en enkelt energileverandør skal undgås for at opnå 

energiforsyningssikkerhed; noterer sig USA's beslutning om at eksportere til EU; 

opfordrer i denne forbindelse til at fremme og udvikle nye gasknudepunkter, 

transportkorridorer og LNG-lagringssteder i de centrale og sydøstlige regioner og i 

kystområderne omkring Østersøen og Middelhavet samt til at maksimere udnyttelsen af de 

eksisterende LNG-lagerterminaler; mener, at sådanne foranstaltninger kan bidrage til at 

forbedre energisikkerheden under hensyntagen til den faldende gasefterspørgsel i hele 

Europa, risikoen for strandede aktiver og EU's klima- og energimål for 2030 og 2050;  

 understreger, at Kommissionen for kommende gasforsyningskontrakter bør tage hensyn 

til, at produktion af "kunstig naturgas" vil spille en vigtig rolle i fremtiden; 

6. understreger, at det er vigtigt at reducere eller ophæve EU's afhængighed af importeret 

olie og gas fra autoritære regimer, som overtræder menneskerettighederne, i 
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overensstemmelse med EU's grundlæggende værdier og effektiviteten af EU's optræden 

udadtil; 

7. tager til efterretning, at der er udsigt til en meget stor udvidelse (50 %) af de globale 

forsyninger af LNG i de kommende år og følgelig til lavere priser; påpeger, at dette åbner 

store muligheder for EU, navnlig hvad angår gasforsyningssikkerheden og 

modstandsdygtigheden på området; 

8. mener, at flydende naturgas, sammenkoblinger og gaslagring er vigtige elementer i 

energiunionen og bør bidrage til at bringe enhver form for energimæssig isolation af EU's 

medlemsstater og regioner til ophør; understreger behovet for at støtte de mest udsatte 

lande i deres bestræbelser på at diversificere deres forsyningskilder og -ruter; mener, at 

dette bør ske ved at skabe nye LNG-terminaler, distributionssystemer og gasforbindelser 

med kapacitet til tovejsdrift (særlig i de mere fjerntliggende og/eller mindre veltilsluttede 

medlemsstater, f.eks. Grækenland, Bulgarien, de baltiske lande og Spanien), ved at sørge 

for, at de maritime forsyningsruter er sikre, og ved at styrke medlemsstaternes 

energisikkerhed ved at mindske energiefterspørgslen gennem effektivitetsforanstaltninger; 

minder om, at fremme af LNG vil tilskynde medlemsstaterne til at mindske 

afhængigheden af anden import under henvisning til, at en forbedring på 1 % af 

energieffektiviteten medfører et fald i EU's gasimport på 2,6 %; 

9. udtrykker bekymring over det foreslåede projekt med henblik på at fordoble Nord Stream-

gasrørledningens kapacitet; understreger, at dette projekt er i strid med de grundlæggende 

principper om en fuldt integreret, sikker, konkurrencedygtig og varig energiunion, og har 

alvorlige forbehold med hensyn til dets forenelighed med det indre energimarked, navnlig 

den tredje energipakke; fremhæver, at det, hvis Nord Stream 2 gennemføres, vil stride 

mod princippet om solidaritet og tillid mellem medlemsstaterne, undergrave den hidtidige 

indsats for at diversificere forsyningskilderne, navnlig i Central- og Sydøsteuropa, og 

påvirke den økonomiske bæredygtighed og effektiviteten af eksisterende og fremtidige 

LNG-terminaler negativt; 

10. gør opmærksom på, at denne strategi på baggrund af forventningerne om øgede LNG-

forsyninger i de kommende år kan suppleres af en vurdering af behovene for LNG-

transportskibe og foranstaltninger, der gør det muligt for EU's skibsbygningsindustri at 

udnytte denne lejlighed og dermed bidrage til at nå målsætningen om, at sektoren skal 

udgøre 20 % af BNP i 2020; opfordrer til overvågning af sikkerhedsstandarderne for 

transport af LNG, der om nødvendigt bør skærpes som led i 

terrorbekæmpelsesforanstaltninger; 

11. opfordrer til større institutionel konvergens og synergi og navnlig til bedre integration af 

eksterne energisikkerhedsprioriteter i de politikker, som føres af næstformanden for 

Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik (NF/HR) samt til bedre koordinering mellem NF/HR og de ansvarlige 

kommissærer; opfordrer NF/HR til sammen med medlemsstaterne at fremme det 

eksisterende energisamarbejde og skabe nye former herfor med nuværende og potentielle 

leverandører samt med transitlande og andre centrale aktører; opfordrer i denne 

forbindelse NF/HR til regelmæssigt at orientere Parlamentet om gennemførelsen af EU's 

handlingsplan for energidiplomati; 

12. mener, at EU bør arbejde tæt sammen med internationale partnere og i internationale fora 
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for at sikre et frit, likvidt og gennemsigtigt LNG-marked på verdensplan. 
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