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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 en haar lidstaten, willen zij een antwoord bieden op de 

uitdagingen van een Europese strategie voor energiezekerheid en eveneens hun energie- 

en klimaatveranderingsdoelstellingen in de context van de mondiale beperkingen in deze 

beleidsgebieden realiseren, op basis van de bestaande rechtskaders ook op het 

internationale toneel gezamenlijk moeten optreden, door op internationale handelsforums 

kwesties van energiezekerheid en duurzaamheid aan de orde te stellen, onder meer 

manieren om milieudumping door derde landen die hun internationale verplichtingen niet 

naleven, tegen te gaan; benadrukt dat matiging van de energievraag en bevordering van 

hernieuwbare en plaatselijke energiebronnen de meest doeltreffende instrumenten zijn om 

de energieafhankelijkheid van het buitenland te beperken en klimaatdoelstellingen te 

verwezenlijken; onderstreept dat de bevordering van energie-educatie kan helpen om 

vervuiling te verminderen en consumptiepatronen te verbeteren; 

2. wijst er nogmaals op dat energie een basisbehoefte van de mens is en dat zij essentieel is 

voor de menselijke economische activiteit en bijzonder belangrijk voor het 

concurrentievermogen van de industrie en andere economische sectoren; onderstreept 

daarom dat de energiezekerheidsstrategie van de EU betaalbare, duurzame, stabiele, 

zekere en voorspelbare toegang tot energie voor burgers en ondernemingen moet 

garanderen en zowel publieke controle als regelgeving en eerlijke concurrentie moet 

versterken, teneinde de aandacht te vestigen op de kwestie van energiearmoede en 

maatregelen te bevorderen voor de aanpak van dit probleem, dat van belang is voor een 

groot aantal EU-burgers (volgens de rapporten van Eurostat over inkomens en 

levensomstandigheden (EU SILC) alsook voor de ontwikkelingslanden (zoals aangegeven 

door het Internationaal Energieagentschap (IEA)); beklemtoont dat alle rechtstreeks 

betrokken lokale gemeenschappen bij het besluitvormingsproces betreffende de energie-

infrastructuur moeten worden betrokken; wijst erop dat de energiezekerheidsstrategie van 

de EU een essentieel onderdeel moet zijn van een inclusieve strategie van de Unie voor 

economische groei; 

3. vraagt om meer samenhang tussen het handelsbeleid en het energiebeleid van de EU; is 

van mening dat EU-vrijhandelsovereenkomsten tot een grotere markttoegang voor 

energiebronnen en -producten zouden moeten leiden met bestaande langetermijnpartners 

en met nieuwe en toekomstige partnerlanden in gebieden als - maar niet beperkt tot - 

Centraal-Azië, Noord-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika; 

4. benadrukt dat handel een belangrijke rol speelt bij de energiezekerheid en dat sterke 

energiepartnerschappen, die versterkt worden door de opname van energiehoofdstukken in 

de handelsovereenkomsten van de EU, onmisbare instrumenten zijn; acht het van 

uitzonderlijk belang dat deze hoofdstukken  de diversificatie van de energievoorziening 

van de EU versterken en de afhankelijkheid van ingevoerde energiebronnen van een te 

klein aantal leveranciers verminderen, kwaliteitsnormen voor energieproducten en 

gemeenschappelijke normen voor een duurzame energieproductie vaststellen, en de 
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diversificatie van bevoorradingsroutes en lokale energieproductie, met name uit 

hernieuwbare bronnen, aanmoedigen, aangezien de strategie voor energiezekerheid het 

gebruik van binnenlandse energiebronnen, energie-efficiëntie, interconnectiviteit en 

maatregelen voor vermindering van het energieverbruik moet bevorderen; meent dat 

directe buitenlandse investeringen in strategische energie-infrastructuur in de Unie ook 

negatieve gevolgen kunnen hebben en door de Commissie moeten worden gevolgd; 

verzoekt de Commissie de lidstaten de best mogelijke technische ondersteuning te bieden 

om een tijdige en correcte omzetting van de bestaande EU-wetgeving op het gebied van 

energie te waarborgen; wijst erop dat wanneer EU-lidstaten een negatieve handelsbalans 

hebben, dit meestal te wijten is aan de kosten voor het importeren van fossiele 

brandstoffen, 

5. verwacht, aangezien het vergroten van de energiezekerheid een legitiem belang van de EU 

is, dat belangrijke kwesties zoals de handel in energiebronnen, onder meer olie en aardgas, 

zullen worden opgenomen in de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en 

investeringspartnerschap;  

6. wijst erop dat het Europees handelsbeleid goed moet worden afgestemd op het 

energiebeleid, het buitenlands beleid en het GVDB teneinde de doeltreffendheid van de 

Europese energiestrategie en een betere samenhang in ons externe optreden te 

waarborgen; 

7. wijst erop dat de eerste stappen  op weg naar samenwerking op het gebied van energie-

efficiëntie en energie-etikettering reeds zijn ondernomen in handelsovereenkomsten 

(bijvoorbeeld het "Energy Star"-label in de Verenigde Staten); dringt erop aan dat deze 

inspanningen in de toekomst worden opgevoerd; 

8. benadrukt dat de hoge en ongediversifieerde afhankelijkheid van gasinvoer verminderd 

kan worden door steun aan gedecentraliseerde, door de gemeenschap gedragen 

warmtekrachtcentrales die waardeketens in de verschillende regio's van de EU versterken; 

9. herinnert eraan dat de sluiting van handelsovereenkomsten met derde landen consistent 

moet blijven met het interne EU-beleid;  

10. benadrukt dat de vermindering van de afhankelijkheid van één enkele leverancier niet mag 

leiden tot een toename van de afhankelijkheid van een andere , in het bijzonder met 

betrekking tot vloeibaar gas; wijst erop dat fracking een technologie is die door de 

meerderheid van de Europese bevolking wordt afgewezen; 

11. is van mening dat de handel in vloeibaar aardgas (LNG) tussen de EU en de VS de 

Europese gasmarkt volledig zou integreren in de mondiale markt en aanzienlijk zou 

bijdragen tot de voltooiing van de interne energiemarkt; 

12. benadrukt dat in  infrastructuurprojecten die met  energiezekerheid verband houden, de 

democratische wil en deelname van plaatselijke gemeenschappen die gevolgen 

ondervinden van de planning en bouw, ten volle moet worden gerespecteerd; 

13. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij hun samenwerking aan het mechanisme voor 

informatie-uitwisseling opvoeren met het oog op intergouvernementele overeenkomsten 
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met derde landen op het gebied van energie, teneinde de transparantie te verhogen en hun 

onderhandelingskracht tegenover derde landen te bundelen; vraagt de Commissie dat zij 

snel een voorstel opstelt voor het verplicht vooraf beoordelen van intergouvernementele 

overeenkomsten voor wat betreft de gevolgen ervan voor de interne energiemarkt van de 

EU en hun verenigbaarheid met het EU-recht; vraagt de lidstaten dat zij verzoeken om 

deelname van de Commissie in de onderhandeling van energie-overeenkomsten met derde 

landen; verzoekt de Commissie een model te ontwikkelen voor energieovereenkomsten 

met derde landen met inbegrip van clausules die relevant zijn voor de belangen van de 

Unie; verlangt, met het oog op de bevordering van de democratie en de transparantie, dat 

het Europees Parlement regelmatig door de Commissie wordt geïnformeerd over 

energieovereenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen; is van oordeel dat moet 

worden nagedacht over de mogelijkheid dat lidstaten die dit willen een mechanisme 

opzetten voor gezamenlijke aankoop van energiegrondstoffen in de toekomst; 

14. vraagt de Commissie om de opties aan te geven die voorhanden zijn voor gezamenlijke 

onderhandelingen over energiecontracten met externe leveranciers namens de lidstaten; 

15. benadrukt dat in energieovereenkomsten altijd de nadruk moet worden gelegd op het 

wederkerigheidsbeginsel en dat kwaliteitsnormen en de naleving van het wettelijke kader 

moeten worden gewaarborgd; vraagt dat energieovereenkomsten met het oog op de 

gemeenschappelijke interne energiemarkt van de EU volgens de gewone 

wetgevingsprocedure worden behandeld om de democratie, transparantie en 

verenigbaarheid met de EU-wetgeving te waarborgen; 

16. wijst erop dat een einde moet worden gemaakt aan de situatie dat sommige lidstaten en 

gebieden niet aangesloten zijn op Europese gas- en elektriciteitsnetten; 

17. merkt op dat de Commissie op verzoek van een lidstaat als waarnemer zou kunnen 

deelnemen aan onderhandelingen voor intergouvernementele overeenkomsten; 

18. onderstreept dat de uitdaging van energiezekerheid ligt in het verlichten van onzekerheden 

die aanleiding geven tot spanningen tussen de landen en het verminderen van 

marktinefficiënties die de voordelen van handel tenietdoen; onderstreept dan ook de 

noodzaak om structuren voor een mondiaal beheer voor grondstoffen en internationale 

regels voor de handel in energie te bevorderen teneinde internationale spanningen te doen 

afnemen en de juridische stabiliteit op dit gebied te verbeteren alsmede de totstandkoming 

te ondersteunen van een eerlijke mondiale energiemarkt die al zijn deelnemers 

handelsvoordelen oplevert, met de nadruk op behoorlijke mogelijkheden om inkomsten te 

genereren voor landen die rijk zijn aan hulpbronnen binnen en buiten de EU, ter 

ondersteuning van hun respectieve strategieën inzake economische ontwikkeling en 

armoedebestrijding; benadrukt het belang van nauwere samenwerking op energiegebied 

met de Europese buurlanden; 

19. is van mening dat de EU de meest kwetsbare landen moet helpen hun bronnen en 

aanvoerroutes, onder meer door middel van grensoverschrijdende interconnecties en 

tweewegstromen, te diversifiëren en daarbij de nadruk moet leggen op hernieuwbare 

energie en plaatselijke energiebronnen en de bijhorende opslagfaciliteiten, alsook op 

maatregelen ter bevordering van de energie-efficiëntie in het kader van regionale 

strategieën, om zodoende bij te dragen tot het verminderen van de afhankelijkheid van 
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bepaalde volatiele internationale energiemarkten; vindt het evenzeer belangrijk nieuwe 

technologieën te ontwikkelen voor het produceren van energie uit verschillende bronnen, 

wereldwijd efficiënter met energie om te gaan, en zodoende energiearmoede te helpen 

uitbannen, bij te dragen tot wereldwijde duurzame ontwikkeling en de globale 

inspanningen voor de aanpak van de klimaatverandering te steunen; 

20. benadrukt dat de EU zou moeten profiteren van de mogelijkheden die geboden worden 

door de energiebronnen in het oostelijk Middellandse Zeegebied, in het bijzonder met het 

oog op het creëren van een Mediterraan gasknooppunt middels een corridor van het 

zuidoostelijk Middellandse Zeegebied naar Europa teneinde de energiezekerheid van de 

EU te versterken; is van mening dat de EU initiatieven moet bevorderen voor de 

samenwerking in de energiesector tussen de landen in het oostelijk Middellandse 

Zeegebied, om zodoende bij te dragen aan vrede en voorspoed voor hun bevolking;  

21. erkent dat het Europees Fonds voor Strategische Investeringen en de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen kernmechanismen zijn om een infrastructuur te ontwikkelen 

en private investeringen in de EU aan te trekken; merkt voorts op dat de maximale inzet 

van financiële instrumenten een belangrijk hefboomeffect zal hebben op de publieke 

financiering en mondiaal investeringskapitaal naar de EU zal trekken; 

22. benadrukt dat een strategische infrastructuur die de diversificatie van energievoorziening, 

bronnen en routes bevordert, zoals opslag, import- en transportfaciliteiten alsmede 

installaties voor het vloeibaar maken en hervergassen van aardgas, een verhoogde toevoer 

kan faciliteren wanneer zich noodsituaties voordoen; merkt op dat deze infrastructuur kan 

worden ondersteund met specifieke regelgeving en/of overheidsfinanciering als bepaald in 

Verordening (EU) nr. 347/2013 betreffende de trans-Europese energie-infrastructuur en 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor 

Europese verbindingen en/of financiële steun via financiële instrumenten van de EU 

gebaseerd op de strategische doelen van de Unie; 

23. is van mening dat het, voornamelijk gezien de toenemende wereldwijde energievraag, 

bijzonder belangrijk is dat particuliere en publieke ondernemingen uit de EU 

technologieën op het gebied van schone, veilige en efficiënte energie en technologieën 

voor energieopslag kunnen exporteren; beveelt aan dat meer wordt geïnvesteerd in 

onderzoek en ontwikkeling en in de toepassing van nieuwe energie- en 

energieopslagtechnologieën; dringt aan op een aanzienlijke verlaging van de tarieven voor 

deze technologieën binnen het kader van een WTO-overeenkomst inzake milieugoederen 

en van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU; 

24. vraagt de Commissie om te zorgen voor strenger toezicht op mededingingverstorende 

gedragingen en antidumpingmaatregelen teneinde de Europese energiesector te 

beschermen tegen onrechtmatige invoer uit derde landen; 

25. betreurt het feit dat de gesprekken over de modernisering van 

handelsbeschermingsinstrumenten stilliggen in de Raad, ondanks het feit dat het 

Parlement ten volle steun geeft aan strengere maatregelen tegen onrechtmatige invoer uit 

derde landen; 

26. vraagt de Commissie om ervoor te zorgen dat haar doelstellingen en activiteiten op het 
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gebied van energiezekerheid in lijn liggen met de gemeenschappelijke doelstellingen van 

het EU-beleid, in het bijzonder wat betreft internationale vrede en ontwikkeling, en dat het 

opnemen van landen in de wereldeconomie ook inhoudt dat die landen toegang krijgen tot 

energie; 

27. meent dat energiezekerheid binnen de EU daadwerkelijk kan worden verwezenlijkt, niet 

alleen door nieuwe infrastructuur en voorzieningen te financieren, maar ook door de 

huidige technologieën te optimaliseren, door zich bezig te houden met onderzoek naar en 

ontwikkeling van nieuwe oplossingen en door het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en technologieën voor hernieuwbare energie aan te moedigen. 

28. wijst nogmaals op de noodzaak van aanzienlijke investeringen in energie en energie-

infrastructuur, en allereerst in hernieuwbare energie en groene technologie. 
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