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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 välkomnar kommissionens arbete för att bygga upp en 

motståndskraftig energiunion, och vill att denna genomförs snarast och att en 

ansträngning görs för att revidera dess energi- och klimatmål uppåt, samtidigt som lika 

villkor för europeiska och icke-europeiska energiproducenter säkerställs, bland annat 

genom en allmän tillämpning av ett reviderat system för handel med utsläppsrätter. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga vilka åtgärder 

som skulle säkerställa lika konkurrensvillkor mellan tillverkare i EU och i tredjeländer, 

så att i synnerhet de högst ställda säkerhets- och miljönormerna garanteras. 

2. Europaparlamentet framhåller att en verkligt gemensam extern energipolitik för EU bör 

gå hand i hand med unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Parlamentet 

kräver i detta sammanhang bättre samordning mellan vice ordföranden/den höga 

representanten och berörda kommissionsledamöter i syfte att göra EU:s externa 

energitrygghetspolitik mer enhetlig. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 

skapa ett starkare kluster under ledning av vice ordföranden/den höga representanten, 

inom vilket det ska utses en ansvarig för samordningen av denna politik. 

3. Europaparlamentet poängterar att bindande, ambitiösa energi- och klimatmål för 

energieffektivitet och förnybar energi på EU-nivå och nationell nivå skulle bidra till att 

säkra EU:s teknologiska ledarskap på dessa områden. 

4. Europaparlamentet framhåller att energi inte bör användas som ett sätt att utöva 

politiska påtryckningar inom eller mellan medlemsstater eller inom ramen för 

internationellt samarbete och utrikespolitik. 

5. Europaparlamentet betonar att en tillräcklig, säker, stabil och överkomlig 

energiförsörjning kan uppnås endast om energi-, handels- och utrikespolitiken går hand 

i hand på ett sammanhållet och konsekvent sätt, vilket innebär att EU måste utforma sin 

energipolitik även inom ramen för sina utrikespolitiska mål och strategiska intressen, 

särskilt när det gäller förbindelser med tredjeländer, och göra den förenlig med 

utvecklings-, säkerhets- och handelspolitiken över hela det utrikespolitiska spektrumet. 

Parlamentet anser att EU kan minska sitt beroende av vissa externa leverantörer och 

bränslen och på så vis bidra till långsiktig energitrygghet genom att maximera sin 

användning av förnybara energikällor och prioritera bränslen eller tekniker som är 

miljömässigt hållbara. 

6. Europaparlamentet betonar att EU och dess medlemsstater måste tala med en röst på 

internationell nivå, motstå Rysslands taktik att söndra och härska samt förhindra 

politiska påtryckningar genom blockerade tillförselvägar för energi. Parlamentet varnar 

emellertid för farorna med att inta en diplomatisk hållning där man avsiktligt ignorerar 

de övergrepp och det stöd till våld som vissa regimer i energilevererande länder står 

bakom. Parlamentet påminner därför om att en verksam och konsekvent utrikespolitik 

för unionen måste bygga på de centrala principerna och värdena demokrati, mänskliga 

rättigheter och frihet. 
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7. Europaparlamentet understryker vikten av fullständig solidaritet mellan 

medlemsstaterna för att trygga energiförsörjningen. 

8. Europaparlamentet konstaterar att en prioritering av energieffektivitet och förnybar 

energi samt en diversifiering av energikällor och tillförselvägar i lämpliga fall kommer 

att minska vårt totala energibehov och vår totala import, och att ökat stöd till 

energirelaterad forskning och utveckling som respekterar principen om teknikneutralitet 

är nyckeln till en rättvis energiomställning mot en koldioxidsnål ekonomi och 

avgörande för att stärka EU:s ledande ställning inom tekniken. Parlamentet påpekar hur 

viktigt det är att stödja teknik för energilagring och energiomvandling för att skydda sig 

mot volatila globala energipriser och störningar i den internationella 

energiförsörjningen. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och vice ordföranden/den höga 

representanten att upprätta en övergripande ram för energiunionens externa dimension, 

med särskilt fokus på främjande av strategiska partnerskap med energiproducerande 

tredjeländer och transitländer, i synnerhet inom det europeiska grannskapet och med 

hänsyn till utvidgningspolitiken, på grundval av gemensamma värderingar. I detta 

sammanhang bör hänsyn tas till den nuvarande situationen i fråga om regionalt 

samarbete samt planering och utveckling av viktiga strategiska infrastrukturprojekt och 

snabb mobilisering av medel till befintliga projekt, inbegripet utvecklingen av 

alternativa tillförselvägar och energileverantörer för de medlemsstater som för 

närvarande är beroende av en enda leverantör och för dem som konstaterats utgöra 

energiöar. Parlamentet framhåller betydelsen av energipartnerskapet med länder i södra 

Medelhavsområdet och det östliga partnerskapet, och anser att detta bör inta en 

betydande plats i den pågående översynen av den europeiska grannskapspolitiken. 

Parlamentet framhåller att en utvidgning av energiinfrastrukturen och 

energistyrningslagstiftningen till Europeiska energigemenskapen kommer att bidra till 

större stabilitet och ett bättre investeringsklimat i EU:s omedelbara närhet. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att trycka på för ett system för 

energiutbyte mellan EU och USA, mot bakgrund av den nuvarande och framtida 

utvecklingen inom forskning, innovation och licensiering av kraftledningssystem, 

såsom högspänningsanslutning, med målet att utveckla ett globalt nät för gemensam 

förnybar energiförsörjning. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en övergripande strategi för 

diversifiering av energileveranserna. Parlamentet framhåller betydelsen av 

koldioxidsnåla inhemska källor för länder som är kraftigt beroende av energiimporter 

och särskilt av en enda leverantör. 

12. Europaparlamentet framhåller att en framtida energiunion bör göra slut på all 

energiisolering av medlemsstater och regioner och stödja de mest sårbara länderna för 

att som prioritering diversifiera deras källor och tillförselvägar. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda inrättandet av ömsesidiga 

energisammankopplingar mellan EU:s medlemsstater, vilket skulle bidra till att minska 

beroendet av energileverantörer utanför EU. 
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14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa vilka alternativ som är 

tillgängliga för gemensamma förhandlingar om energiavtal med externa leverantörer, 

som alltid bör ansluta sig till och främja EU:s kärnvärden, nämligen respekt för 

mänskliga rättigheter och demokrati samt socialt skydd, miljöskydd och 

konsumentskydd. Parlamentet vill att kommissionen ska få en starkare roll för att 

kontrollera mellanstatliga avtals och större affärsavtals förenlighet med EU-rätten och 

deras inverkan på energitryggheten, däribland deras förhandsutvärdering samt 

deltagande i förhandlingar. Parlamentet betonar att hållbar resursförbrukning och en 

utsläppssnål ekonomi bör stå i centrum för energiunionen och att detta måste 

återspeglas i EU:s politik och i EU:s pionjärinsatser i kampen mot 

klimatförändringarna. Parlamentet anser att grunden för energiunionen bör vara att man 

är överens i förhandlingarna med tredjeländer. Parlamentet uppmanar i detta 

sammanhang kommissionen och medlemsstaterna att frivilligt införa en gemensam 

förhandlingsmekanism i syfte att stärka EU:s kollektiva förhandlingspotential, vilket 

skulle leda till en förhandlingsposition för EU. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en reflektionsgrupp på hög nivå 

för frågor om energitrygghet, utrikespolitik och energiunionen, med stark representation 

och medverkan av Europaparlamentet och samhällsaktörer, i syfte att ta fram trovärdiga 

långsiktiga scenarier för tillgång, efterfrågan och samarbete tillsammans med externa 

partner, särskilt i fråga om kapacitetsuppbyggnad och teknikutbyte inom förnybar 

energi och energieffektivitet samt förhållandet mellan energi och mänskliga rättigheter. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att behålla sitt mål om att ägna ett separat 

kapitel år energi i det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP). 

17. Europaparlamentet anser att solidaritet mellan medlemsstaterna – den överordnade 

principen för att energiförsörjningen ska tryggas – bör utvidgas till att även gälla de 

kontraktsslutande parterna i energigemenskapen. 
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