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FÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet betonar att en konsekvent energipolitik måste ingå i EU:s 

övergripande utrikespolitik, och att det behövs ytterligare insatser och bättre 

synergieffekter för att energimålen ska stämma överens med en trovärdig utrikespolitik. 

Parlamentet påminner om att energisamarbetet utgör en av den europeiska integrationens 

grundstenar och betonar att energisäkerheten berör hela EU, oaktat att enskilda 

medlemsstater är sårbara i olika grad. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och 

Europeiska utrikestjänsten att mer ingående samordna medlemsstaternas och EU-

institutionernas relevanta utrikespolitiska verktyg och instrument. 

2. Europaparlamentet anser att med tanke på att EU är starkt beroende av energiimport och 

att en enda gasleverantör nu är dominerande är det angeläget med en diversifiering av 

energiförsörjningskällor och energiförsörjningsvägar samt med en ökning av EU:s 

kapacitet att effektivt hantera potentiella gasförsörjningskriser och stå emot trycket från 

tredjeländer när energin används som politiskt verktyg. Det är av största vikt att kraftigt 

öka EU:s energitrygghet genom att minska beroendet av Ryssland och genom att öka 

motståndskraften mot yttre påtryckningar. I detta sammanhang måste man säkerställa ett 

ökat administrativt och finansiellt stöd till befintliga och alternativa infrastrukturprojekt 

för energiförsörjning, inbegripet nya försörjningsvägar från området kring Kaspiska havet, 

Mellanöstern, Medelhavsländerna och länderna i Centralasien. 

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att bygga en energiunion 

och kräver att den genomförs snarast. En fullt utvecklad energiunion kan bara uppnås när 

energi- och utrikespolitiken går hand i hand. EU och dess medlemsstater måste utarbeta en 

gemensam energipolitik baserad på solidaritet för att kunna visa enad front och agera 

gemensamt på internationell nivå och utveckla en konsekvent energidiplomati. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka olika frivilliga mekanismer för en 

samlad efterfrågan, vilket kan förbättra EU:s förhandlingsposition. Kommissionen 

uppmanas också att se över beslutet att inrätta en mekanism för utbyte av information om 

mellanstatliga överenskommelser mellan medlemsstater och tredjeländer på 

energiområdet, för att stärka dess bestämmelser och säkerställa förenligheten med 

lagstiftningen om den inre energimarknaden och en stärkt roll för kommissionen. 

4. Europaparlamentet menar att det måste läggas stark tonvikt vid energitrygghet i 

utvidgningspolitiken samt i den pågående översynen av den europeiska 

grannskapspolitiken. Parlamentet betonar vidare att energigemenskapen bör användas som 

ett instrument för att reformera och närmare integrera vårt grannskap i EU:s 

energimarknad. Inrättandet av ett gemensamt rättsligt område som bygger på det 

gemensamma regelverkets normer och principer för den inre energimarknaden skulle 

skapa en större försörjningstrygghet och säkrare transitvägar. Pipelineprojekt i EU:s 

grannskap måste bli föremål för en kritisk granskning och följa en strategi där full hänsyn 

tas till den rådande politiska situationen. 
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5. Europaparlamentet upprepar att energisamarbete ska bygga på EU:s kärnvärden, däribland 

respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Energisamarbetet 

ska även främja den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen i partnerländerna samt 

utrotandet av energifattigdomen. Parlamentet uppmanar EU:s alla utrikespolitiska aktörer 

att arbeta för att utveckla förnybar energi och energieffektivitet i alla kontakter med 

tredjeländer och att stödja de globala insatserna mot klimatförändringarna. Parlamentet 

uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik och kommissionen att säkerställa en strikt uppsikt över kärnteknisk 

infrastruktur inom EU av intressenter utanför EU och att noga övervaka 

kärnsäkerhetsstandarder i EU:s grannskap, samt hanteringen av radioaktivt avfall som 

genererats i EU, som en potentiell utmaning för utrikespolitiken. 

6. Europaparlamentet är oroat över Rysslands återkommande tillkännagivanden om att 

gasleveranserna till Ukraina kommer att stoppas och uppmanar alla parter i den 

överenskommelse som förhandlades fram av den tidigare kommissionsledamoten med 

ansvar för energi, Günther Oettinger, att komma fram till en godtagbar lösning. 

7. Europaparlamentet betonar att EU för att kunna öka sin försörjningstrygghet måste minska 

sitt importberoende genom en övergång till en hållbar ekonomi med låga 

koldioxidutsläpp, som grundar sig på genomförandet av bindande och ambitiösa mål för 

att främja både energieffektivitet och energiproduktion från förnybara energikällor och 

genom en smart, modern och sammanlänkad infrastruktur. Den befintliga 

sammanlänkningskapaciteten bör utnyttjas fullt ut och ny infrastruktur mellan 

medlemsstaterna bör förverkligas. Fonden för ett sammanlänkat Europa är viktig för att 

minska fragmenteringen av energimarknaden. De baltiska staternas elsystem bör snarast 

synkroniseras med det kontinentaleuropeiska elnätet. 
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