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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som 

er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. minder om, at Den Europæiske Union og medlemsstaterne for at imødegå 

udfordringerne i forbindelse med en europæisk energisikkerhedsstrategi og for at 

gennemføre sine energi- og klimamålsætninger også har brug for handling på 

internationalt plan - på grundlag af international ret - og bør tage spørgsmål om 

energisikkerhed og bæredygtighed op i internationale handelsfora, herunder spørgsmålet 

om, hvordan man kan tackle miljødumping foretaget af tredjelande, der ikke lever op til 

deres internationale forpligtelser; understreger, at dæmpning af energiefterspørgslen og 

fremme af vedvarende og lokale energikilder er de mest effektive redskaber, når det 

gælder om at mindske den eksterne energiafhængighed og nå klimamålene; 

understreger, at fremme af energioplysningsprogrammer kan medvirke til at begrænse 

forurening og forbedre forbrugsmønstrene; 

2. minder på ny om, at energi er et grundlæggende menneskeligt behov og er afgørende 

vigtig for menneskelig økonomisk aktivitet og navnlig for industriens og andre 

økonomiske sektorers konkurrencedygtighed; insisterer derfor på, at EU's 

energisikkerhedsstrategi bør sikre stabil, sikker og forudsigelig adgang til energi til alle 

til overkommelige priser til både borgere og virksomheder og bør omfatte en styrkelse 

af den offentlige kontrol og regulering og fair konkurrence med henblik på at fokusere 

på spørgsmålet om energifattigdom og fremme foranstaltninger til tackling af dette 

problem, som berører et stort antal borgere i EU (ifølge Eurostats rapporter om 

indkomstforhold og levevilkår) og i udviklingslandene (som fremført af Det 

Internationale Energiagentur); understreger, at beslutningsprocessen vedrørende 

energiinfrastrukturprojekter bør inddrage alle lokale samfund, der er direkte berørt; 

påpeger, at Unionens energisikkerhedsstrategi skal udgøre en væsentlig del af en samlet 

EU-strategi for økonomisk vækst; 

3. opfordrer til større sammenhæng mellem EU's handels- og energipolitikker; er af den 

opfattelse, at EU's frihandelsaftaler bør føre til øget markedsadgang til energiressourcer 

og produkter både med etablerede mangeårige partnere og med nye og mulige 

partnerlande i områder såsom, men ikke begrænset til, Centralasien, Nordafrika samt 

Nord- og Sydamerika; 

4. understreger, at handel spiller en vigtig rolle i energisikkerheden, og at stærke 

energipartnerskaber, der er styrket ved indføjelse af energikapitler i EU's handelsaftaler, 

er væsentlige værktøjer; anser det for centralt, at disse kapitler øger EU's 

energidiversificering og begrænser afhængigheden af importerede energi fra for få 

leverandører, opstiller kvalitetsstandarder for energiprodukter og fælles standarder for 

vedvarende energiproduktion og tilskynder til diversificering af såvel forsyningsruter 

som lokal energiproduktion, navnlig fra vedvarende energikilder, da 

energisikkerhedsstrategien bør fremme anvendelsen af indenlandske energikilder, 

energieffektivitet, sammenkobling og politikker til begrænsning af forbruget; mener, at 

udenlandske direkte investeringer i strategiske energiinfrastrukturaktiver i EU også kan 
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have negative følger og bør overvåges af Kommissionen; kræver, at Kommissionen 

giver EU-medlemsstaterne den bedst mulige tekniske støtte med henblik på at sikre en 

hurtig og korrekt gennemførelse af den eksisterende EU-lovgivning inden for energi; 

påpeger, at i de tilfælde, hvor EU-medlemsstaterne har underskud på handelsbalancen, 

skyldes dette mestendels import af fossile brændstoffer; 

5. forventer, i lyset af EU's berettigede interesse i at øge sin energisikkerhed, at centrale 

spørgsmål som handel med energiressourcer, herunder olie og naturgas, vil blive en del 

af forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab;  

6. understreger nødvendigheden af en tæt samordning af den europæiske handelspolitik 

med energipolitikken, udenrigspolitikken og FSFP for at sikre effektiviteten i den 

europæiske energistrategi og en bedre sammenhæng i vores foranstaltninger udadtil; 

7. påpeger, at der i handelsaftaler allerede gøres de første tiltag med henblik på samarbejde 

inden for energieffektivitet og energimærkning (f.eks. USA's "Energy Star"-mærke); 

kræver, at disse bestræbelser udbygges yderligere i fremtiden; 

8. understreger, at den høje og udiversificerede afhængighed af gasimport kan reduceres 

gennem støtte til decentraliseret, lokalsamfundsbaseret kraftvarmeproduktion, der 

styrker værdikæderne i de forskellige EU-regioner; 

9. minder om, at indgåelsen af handelsaftaler med tredjelande skal være forenelig med den 

interne EU-politik;  

10. understreger, at mindsket afhængighed af én leverandør ikke må føre til øget 

afhængighed af en anden leverandør, specielt hvad angår flydende gas; minder om, at 

hydraulisk frakturering er en teknologi, som forkastes af størsteparten af den europæiske 

befolkning; 

11. mener, at LNG-handel (flydende naturgas) mellem EU og USA ville integrere EU's 

gasmarked fuldt ud i det globale gasmarked og i høj grad bidrage til gennemførelsen af 

det indre marked for energi; 

12. understreger, at energisikkerhedsrelaterede infrastrukturprojekter til fulde skal 

respektere den demokratiske vilje hos de lokalsamfund, der berøres af planlægningen og 

opførelsen af anlæg, og til fulde skal inddrage disse samfund i processen; 

13. opfordrer medlemsstaterne til at øge deres samarbejde om mekanismen til udveksling af 

oplysninger med hensyn til mellemstatslige aftaler med tredjelande på energiområdet 

for at øge gennemsigtigheden og stå stærkere i deres forhandlinger med tredjelande; 

opfordrer Kommissionen til snarest at udarbejde et forslag til bindende forudgående 

evalueringer af mellemstatslige aftaler, hvad angår deres virkning på EU's indre 

energimarked og deres forenelighed med EU-retten; opfordrer medlemsstaterne til at 

anmode, at Kommissionen deltager i forhandlingerne om energiaftaler med tredjelande; 

kræver, at Kommissionen udarbejder en model for energiaftaler med tredjelande, der 

indeholder klausuler, der er relevante for EU's interesser; kræver, at Europa-Parlamentet 

regelmæssigt skal underrettes af Kommissionen om energiaftaler mellem EU og 

tredjelande med henblik på fremme af demokrati og gennemsigtighed; mener, at det bør 
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overvejes, at give de medlemsstater, der måtte ønske det, mulighed for i fremtiden at 

indføre en fælles mekanisme til indkøb af energi; 

14. opfordrer Kommissionen til at opstille de forhåndenværende løsningsmodeller for fælles 

forhandling af energikontrakter med eksterne leverandører på vegne af 

medlemsstaterne; 

15. understreger, at energiaftalerne til enhver tid skal være kendetegnet ved princippet om 

gensidighed, samtidig med at kvalitetsstandarderne og de lovmæssige rammebetingelser 

skal være opfyldt; kræver, i betragtning af EU's indre marked for energi, at energiaftaler 

i EU's indre energimarked skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure, 

for at sikre demokrati, gennemsigtighed og overensstemmelse med EU-lovgivningen; 

16. understreger, at det er vigtigt at gøre en ende på enhver isolering af medlemsstater og 

regioner, når det gælder europæiske gas- og elnet; 

17. bemærker, at Kommissionen på medlemsstatens opfordring kunne deltage som 

observatør i forhandlingerne om mellemstatslige aftaler; 

18. understreger, at sigtet med energisikkerhed er at mindske usikkerheder, der skaber 

spændinger mellem landene, og begrænse markedets ineffektivitet, der modvirker 

fordelene ved handel; understreger derfor behovet for at fremme demokratiske globale 

forvaltningsstrukturer omkring råstoffer og internationale regler for handel med energi 

for at mindske de internationale spændinger og øge den retlige stabilitet på dette område 

og støtte virkeliggørelsen af et fair globalt energimarked, hvor handel gavner alle 

deltagere, med vægt på tilfredsstillende indtægtsmodeller for ressourcerige lande i og 

uden for EU, som støtter deres respektive økonomiske udvikling og 

fattigdomsudryddelsesstrategier; understreger vigtigheden af et tættere 

energisamarbejde med de europæiske naboskabslande; 

19. er af den mening, at EU bør bistå de mest sårbare lande med at diversificere deres kilder 

og forsyningsruter, herunder med grænseoverskridende sammenkoblinger, med fokus på 

vedvarende energikilder og lokale energikilder og dertil knyttede lagringsfaciliteter 

samt energieffektivitetsforanstaltninger inden for rammerne af regionale strategier og 

derved bidrage til en begrænsning af afhængigheden af visse volatile internationale 

energimarkeder; anser det for lige så vigtigt at udvikle nye teknologier til produktion af 

energi fra forskellige kilder for at øge energieffektiviteten og derved hjælpe med til at 

udrydde energifattigdommen, bidrage til en global bæredygtig udvikling og støtte den 

globale indsats i kampen mod klimaforandringerne; 

20. understreger, at EU bør udnytte de muligheder, som energikilderne i det østlige 

Middelhavsområde giver, navnlig med henblik på at etablere et knudepunkt for 

middelhavsgas gennem en korridor fra det sydøstlige Middelhavsområde til Europa for 

at styrke EU's energisikkerhed; mener, at EU bør fremme initiativer for samarbejdet i 

energisektoren mellem landene i det østlige Middelhavsområde og dermed bidrage til 

fred og økonomisk velstand for befolkningen;  

21. anerkender, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og Connecting 

Europe-faciliteten er nøglemekanismer for infrastrukturudvikling og tiltrækning af 
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private investeringer til EU; bemærker endvidere, at en maksimering af anvendelsen af 

finansielle instrumenter vil have en kraftig løftestangseffekt med hensyn til offentlig 

finansiering og vil tiltrække global investeringskapital til EU; 

22. understreger, at strategiske infrastrukturer, der fremmer diversificeringen af forsyninger, 

kilder og ruter, såsom lagrings-, import- og transportfaciliteter samt fortætning og 

forgasning af naturgasanlæg, kan fremme en bedre forsyning, når der opstår 

nødsituationer; noterer sig, at disse infrastrukturer kan støttes af særlige 

reguleringsmæssige ordninger og/eller offentlig finansiering, således som det er 

foreskrevet i den "transeuropæiske energiinfrastruktur" og "Connecting Europe-

faciliteten", (henholdsvis forordning (EU) nr. 347/2013 og forordning (EU) nr. 

1316/2013) og/eller finansiel støtte via EU's finansielle instrumenter med udgangspunkt 

i EU's strategiske mål; 

23. er af den opfattelse, at de i EU beliggende private og offentlige virksomheders 

eksportmuligheder med hensyn til rene, sikre og effektive energiteknologier og 

lagringsteknologier for energi er særlig store, navnlig i lyset af den stigende 

energiefterspørgsel på verdensplan; opfordret til en stigning i investeringerne i 

forskning, udvikling og anvendelse af ny energi og energilagringsfaciliteter; ser gerne 

betydelige toldnedsættelser i forbindelse med disse teknologier inden for de 

igangværende WTO-forhandlinger om aftalen om miljøvarer og inden for EU's 

frihandelsaftaler; 

24. opfordrer Kommissionen til at sikre en strammere overvågning af 

konkurrencehæmmende adfærd og antidumpingforanstaltninger for at beskytte de 

europæiske energiindustrier mod illoyal import fra tredjelande; 

25. beklager, at drøftelserne om moderniseringen af defensive handelsinstrumenter ligger 

underdrejet i Rådet, selv om Parlamentet har udtrykt kraftig støtte til mere robuste 

foranstaltninger over for illoyal import fra tredjelande; 

26. opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens mål og aktiviteter inden for 

energisikkerhed er forenelige med de fælles EU-politikmål, navnlig hvad angår 

international fred og udvikling, og at det at integrere lande i verdensøkonomien også 

indbefatter deres adgang til energi; 

27. mener, at energisikkerhed i EU kan sikres effektivt ikke kun gennem finansiering af nye 

infrastrukturer og faciliteter, men også ved at støtte optimeringen af de nuværende 

teknologier, forskning og udvikling af nye løsninger og ved at anspore til anvendelse af 

vedvarende energikilder og vedvarende energiteknologier; 

28. bekræfter nødvendigheden af store investeringer i energi og energiinfrastruktur, frem 

for alt i vedvarende energi og grøn teknologi; 
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