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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. er fast overbevist om, at en langsigtet modstandsdygtig energiunion bør bygge på 

sammenkobling, med særlig fokus på energienklaver og sårbare regioner inden for EU, 

øget energieffektivitet og energibesparelse og gøre fuld brug af egne sikre og 

miljømæssigt bæredygtige energiressourcer, omkostningseffektivitet, udryddelse af 

energifattigdom, bedre selvforsyning og samarbejde samt pålidelige 

konsekvensanalyser af fremtidig energiinfrastruktur; støtter energiunionens mål om at 

bevæge sig væk fra en økonomi baseret på fossile brændstoffer, hvor energien er baseret 

på en centraliseret udbudsbaseret tilgang, der bygger på forældede forretningsmodeller; 

er overbevist om, at handel kan bidrage til at nå dette mål; 

2. understreger, at EU bør prioritere at hjælpe de mest sårbare lande med at diversificere 

deres kilder og forsyningsruter, herunder tilbagestrømning, med vægt på vedvarende 

energikilder og dertil knyttede lagringsfaciliteter med henblik på at øge 

energieffektiviteten på verdensplan, og at EU bør hjælpe med at udrydde 

energifattigdom, bidrage til en global bæredygtig udvikling og støtte den globale indsats 

i kampen mod klimaforandringer; 

3. påpeger, at EU importerer 53 % af sin energi, hvilket årligt koster ca. 400 mia. EUR og 

gør EU til den største energiimportør i verden; minder om, at 61 % af den gas, som 

importeres, anvendes i bygninger, fortrinsvis til opvarmnings- og kølingsformål, og at 

energiefterspørgslen i byggesektoren står for ca. 40 % af energiforbruget i EU og en 

tredjedel af brugen af naturgas; understreger derfor, at fremskridt for så vidt angår 

energieffektivitet har en betydelig indvirkning på mindskelsen af EU's energiimport fra 

tredjelande og på medlemsstaternes handelsunderskud, hvilket derved forstærker EU's 

forhandlingsposition i eksterne energirelaterede anliggender; er overbevist om, at et 

bindende mål for energieffektivitet vil være en omkostningseffektiv måde til at nå målet 

om energiuafhængighed på; påpeger, at arbejdsløsheden kan nedbringes ved hjælp af et 

ambitiøst program til forøgelse af energieffektiviteten inden for boligbyggeri i hele EU; 

4. støtter energiunionens mål om at bevæge sig væk fra en økonomi baseret på fossile 

brændstoffer, hvor energien er baseret på en centraliseret udbudsbaseret tilgang, der 

bygger på gamle teknologier og forældede forretningsmodeller; er overbevist om, at 

handel kan bidrage til at nå dette mål; 

5. understreger, at alle handelsaftaler bør omfatte energikapitler, der har til formål at 

etablere energipartnerskaber til gavn for begge parter og forbedre adgangen til 

energiressourcer og udenlandske markeder både med mangeårige etablerede partnere og 

nye potentielle partnerlande i områder såsom, men ikke begrænset til, Centralasien, 

Nordafrika, Middelhavsområdet og Nord-, Syd- og Mellemamerika, og bør gøre EU's 

energiforsyninger mere sikre, samtidig med at de giver mulighed for at diversificere 

energikilder, fastlægge kvalitetsstandarder for energiprodukter og udarbejde fælles 

standarder for bæredygtig energiproduktion; mener fortsat, at det er af central betydning 

at mindske afhængigheden af importeret energi, navnlig ved yderligere at fremme 
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vedvarende energi og energieffektivitet; efterlyser i denne forbindelse sammenhæng 

mellem EU's handelspolitik og principperne i EU's energipolitik og understreger, at 

energikapitler i handelsaftaler bør støtte EU's overordnede målsætninger for klima og 

bæredygtig energi samt det overordnede mål for dekarbonisering af økonomien i 

overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner om energiunionen fra marts 

2015; 

6. påpeger, at EU's handelspolitik bør sigte efter at øge energisikkerheden i 

overensstemmelse med artikel 194 i TEUF, diversificere det europæiske energimiks og 

mindske afhængigheden af import fra en enkelt ekstern leverandør eller enkelte 

forsyningskilder, samtidig med at den relevante kompetencefordeling i traktaten 

overholdes; understreger, at mindsket afhængighed af én leverandør ikke bør føre til 

øget afhængighed af en anden; mener, at alle EU-infrastrukturprojekter og 

handelsaftaler med henblik på diversificering af energikilder, leverandører og ruter skal 

være i fuld overensstemmelse med EU's langsigtede dekarboniseringsforpligtelser og 

EU's miljølovgivning og anden relevant lovgivning; 

7. mener, at rationalisering af energiefterspørgslen, fremme af egne sikre og bæredygtige 

energikilder, øget energieffektivitet og energisammenkoblinger gennem ambitiøse 

bindende mål og information til borgerne om ansvarligt energiforbrug er blandt de mest 

effektive redskaber til at mindske afhængigheden af ekstern energi fra ustabile 

internationale energileverandører og til at nå EU's klimamål; mener, at 

energiafhængigheden kan mindskes på kort sigt ved at rationalisere 

energiefterspørgslen, udvikle vedvarende energikilder og lagring heraf, lagre gas, 

udvikle infrastrukturer til gaslevering den anden vej, støtte nye projekter, som giver 

mulighed for at udnytte den eksisterende infrastruktur maksimalt, og udarbejde 

regionale forsyningssikkerhedsplaner; 

8. understreger behovet for at fjerne flaskehalse og udvikle sammenkoblinger, der 

muliggør grænseoverskridende handel og skaber konkurrencedygtige og velintegrerede 

regionale energimarkeder; 

9. påpeger, at den europæiske strategi for energiimport skal tage højde for energikilders 

reelle omkostninger og fordele ved aktivt at inddrage lokalbefolkningen i 

beslutningsprocesserne og ved at vurdere alle direkte og indirekte faktorer og ikke kun 

dem, der er relateret til deres direkte anvendelse; minder om de miljø-, klima- og 

sundhedsmæssige risici og konsekvenser, der er forbundet med udvinding af 

ukonventionelle fossile brændstoffer; 

10. fremhæver de vigtige bidrag, som handel kan yde til fremme og udvikling af 

fremtidsorienteret energiteknologi, navnlig med hensyn til energilagring og -transport, 

f.eks. fremme af "grønne" varer og udvikling af internationale standarder for 

energieffektivitet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at behandle 

energieffektivitet som en selvstændig energikilde; understreger, at de eksisterende 

teknologier til omdannelse af sol- og vindenergi til gas kan skabe sikkerhed mod 

ustabile globale energipriser i lyset af de store lagringsfaciliteter, gastransportnetværk 

og moderne gasfyrede kraftværker, som allerede findes; understreger, at EU's 

handelspolitik bør have til formål at fjerne toldmæssige og unødvendige 

ikketoldmæssige handelshindringer inden for innovative energiteknologier; påpeger, at 
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EU-virksomheder har en andel på 40 % af alle patenter på teknologier for vedvarende 

energi; 

11. glæder sig over forhandlingerne vedrørende initiativer om "grønne" varer mellem EU 

og 13 andre WTO-medlemmer, som omfatter produkter, tjenester og teknologier, der 

bidrager til grøn vækst, miljøbeskyttelse, klimatiltag og bæredygtig udvikling; opfordrer 

til, at forhandlingerne afsluttes ved udgangen af 2015 på WTO's ministerkonference i 

Nairobi; 

12. opfordrer Kommissionen til at sikre en strammere overvågning af 

konkurrencehæmmende adfærd og antidumpingforanstaltninger for at beskytte de 

europæiske energiindustrier mod illoyal import fra tredjelande; 

13. understreger betydningen af bestemmelser i handelsaftaler vedrørende teknologisk 

samarbejde og teknologiske tjenesteydelser på området for energieffektivitet og 

decentraliseret produktion af vedvarende energikilder, herunder vedligeholdelse og 

softwareudvikling; påpeger, at dekarbonisering er et fælles mål for EU og mange 

partnerlande, regioner og byer; 

14. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen – i overensstemmelse med dens egen 

globale klimapolitik og G20-forpligtelse til at udfase subsidier til fossile brændstoffer – 

til øjeblikkeligt at forbyde eksportkreditter til investeringer i kraftværker, der benytter 

fossile brændstoffer; 

15. 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; 

16. opfordrer Kommissionen til gennem internationale handelsinstrumenter at tilskynde 

udviklingslandene til at diversificere deres energiproduktion og til at fremme 

produktionen af solenergi, navnlig i EU's sydlige naboskabsområde; 

17. opfordrer Rådet til at fremskynde moderniseringen af defensive handelsinstrumenter for 

at sikre, at de europæiske fremstillingsindustrier, som især producerer vindmøller, 

solpaneler, stål af høj kvalitet og byggematerialer, til fulde kan udnytte 

energiomstillingen; 

18. understreger, at forhandlingerne vedrørende aftalen om miljøgoder skal baseres på en 

definition af miljøgoder, som er i overensstemmelse med EU's politikker, og som ikke 

må være i strid med foranstaltninger til hjælp for udviklingslande, der er vedtaget inden 

for rammerne af De Forenede Nationersrammekonvention om klimaændringer 

(UNFCCC); 

19. opfordrer medlemsstaterne til, hvor det er relevant, at øge deres samarbejde om 

mekanismen til udveksling af oplysninger med hensyn til mellemstatslige aftaler med 

tredjelande på energiområdet; opfordrer endvidere Kommissionen til at undersøge de 

forhåndenværende løsningsmodeller for frivillig fælles forhandling af energikontrakter 

med eksterne leverandører på vegne af EU; gentager imidlertid, at bistand kun bør ydes, 

når en eller flere medlemsstater anmoder specifikt herom, under hensyntagen til de 

erhvervsdrivendes beslutningsfrihed; 
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20. understreger, at energiaftaler til enhver tid bør være baseret på gensidighedsprincippet, 

at kvalitetsstandarderne skal sikres, og at de retlige rammebetingelser og EU-

lovgivningen skal overholdes; opfordrer Kommissionen til at udvikle standarder for 

energiaftaler med tredjelande, der fremmer EU's interesser; opfordrer Kommissionen til 

regelmæssigt at underrette Parlamentet om energiaftaler mellem EU og tredjelande med 

sigte på at fremme demokrati og gennemsigtighed; 

21. opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer for samarbejde i energisektoren 

mellem Middelhavslandene og dermed bidrage til fred og økonomisk velstand for 

befolkningerne og fremhæver den rolle, som EU's handelspolitik kan spille med hensyn 

til at forbedre forbindelserne mellem begge sider af Middelhavet; deler Kommissionens 

holdning om, at det er vigtigt at etablere et knudepunkt for middelhavsgas, og mener, at 

bistand via finansielle EU-instrumenter bør overvejes; påpeger, at medlemsstaterne i 

Middelhavsområdet samtidig bør støttes aktivt i udviklingen af deres solenergikapacitet 

og i tilførslen af det potentielle energioverskud til forsyningsnet for dårligere stillede 

medlemsstater; 

22. påpeger, at en indledning af forhandlinger om EU-energiaftaler med tredjelande vil give 

EU en stærkere stemme på den internationale scene og vil skabe den nødvendige ramme 

for projekter, der kan styrke Europas energisikkerhed, især storstilede investeringer i 

tværnationale infrastrukturprojekter; 
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