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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 stöder fullt ut målsättningen att utarbeta en gemensam europeisk 
energipolitik som är allsidig och hållbar, och understryker att denna politik måste omfatta 
en konsekvent, strategisk och målinriktad extern del, vilket framhålls i rapporten från 
kommissionen och rådets generalsekreterare/höge representant om en extern politik som 
tjänar europeiska energiintressen. 

2. Europaparlamentet erinrar om att det för närvarande sker allvarliga ändringar i den 
globala ekonomiska och politiska ordningen, som tillsammans med en kraftig ökning av 
den globala energiefterfrågan och råoljepriset kommer att leda till en situation där 
energimarknaden styrs av de globala huvudaktörernas strategiska intressen, och där den 
geopolitiska maktbalansen påverkas av tvister på energiområdet. 

3. Europaparlamentet påminner om att en väsentlig del av de globala olje- och gasresurserna 
finns i instabila regioner och i stater med auktoritärt styre. Parlamentet betonar att den 
låga förutsägbarheten i den politiska miljön och de berörda regeringarnas svaga 
demokratiska traditioner och bristande erfarenhet av mänskliga rättigheter ökar risken för 
att utländska investerare och energikonsumenterna kommer i kläm, samtidigt som
utvecklingen av reella och långvariga förbindelser hämmas. Parlamentet påpekar att EU 
och dess energileverantörer utgör en del av den globala energimarknaden, där de i hög 
grad är ömsesidigt beroende av varandra. 

4. Europaparlamentet betonar att EU:s nuvarande sårbarhet och stora energiberoende av 
länder med auktoritärt styre starkt undergräver utvecklingen av en gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik som är trovärdig, effektiv och konsekvent, framför allt när det gäller att 
respektera, stödja och främja de värden som ligger till grund för EU. 

5. Europaparlamentet anser att EU:s beroende av ett begränsat antal energiproducenter och 
försörjningsvägar utgör en allvarlig risk för EU:s stabilitet och välstånd. Parlamentet är 
oroat över att detta beroende försvagar EU:s förmåga att effektivt främja respekt för 
internationella regler, säkra global stabilitet och verka för ett införande av 
rättsstatsprincipen i energiproducerande länder.

6. Europaparlamentet anser att garantier för förutsägbarhet inom den globala 
energimarknaden och för en trygg energiförsörjning inte bara är en ekonomisk eller 
miljömässig fråga utan i första hand en fråga av strategisk betydelse med allvarliga 
politiska följder.

7. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att den gemensamma energipolitik 
som skall utformas av EU ökar EU:s styrka och trovärdighet som global aktör, gör det 
möjligt för EU att aktivt ta del i upprättandet av den globala energimarknaden, säkrar dess 
energiförsörjning genom att tillämpa ömsesidighetsprincipen i EU:s förbindelser med 
tredjeländer, främjar en hållbar utveckling och stärker dess självförsörjning. 
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Medlemsstaterna uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att möjliggöra denna 
gemensamma politik.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en strategisk översyn av EU:s 
energipolitik. Parlamentet är dock angeläget om att översynen inte leder till en 
handlingsplan utan till en fullskalig europeisk energistrategi med konkreta målsättningar, 
skyldigheter och initiativ som garanterar genomförande av gemensamma åtgärder, stärker 
solidariteten mellan medlemsstaterna och mellan EU och övriga världen och säkrar ett 
konsekvent agerande från EU:s sida i samband med externa energipolitiska förbindelser
och medlemsstaternas interna energipolitik.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att efter den första strategiska 
energiöversynen starta en snabb politisk process i syfte att utarbeta den 
europeiska energistrategin som ett första steg mot en fullt effektiv gemensam 
energipolitik. Parlamentet begär att vederbörlig hänsyn tas till dess synpunkter.

10. Europaparlamentet understryker behovet av att göra EU mindre beroende av olja och gas. 
Parlamentet välkomnar kommissionens förslag om att fastställa ett övergripande
strategiskt mål om en miniminivå för hur stor del av EU:s totala energiförsörjning som 
skall utvinnas ur säkra energikällor med låg kolförbrukning. Parlamentet konstaterar att 
detta mål bör ingå i den europeiska energistrategin. Parlamentet framhåller behovet av en 
vägledande och riktad tidtabell för att minska EU:s energiberoende under de kommande 
årtiondena.

11. Europaparlamentet anser att det för närvarande är omöjligt för EU att bli helt 
självförsörjande på energiområdet och att EU:s energistrategi därför bör bygga på en 
kombination av diversifierade energikällor, försörjare och försörjningsvägar och på 
gränsöverskridande investeringar för att, med tanke på det globala ömsesidiga beroendet, 
stärka stabiliteten och förutsägbarheten på den globala energimarknaden.

12. Europaparlamentet poängterar att en hörnpelare i strategin bör vara en samsyn när det 
gäller utveckling av den infrastruktur som förser EU med olja och gas, vilket också säkrar 
samordning av medlemsstaternas strategiska beslut. Parlamentet efterlyser en större 
geografisk spridning av energiförsörjningskällor och transiteringsvägar.

13. Europaparlamentet påpekar att en förbättring av sammankopplingarna mellan de 
nationella el- och gasinfrastrukturerna stärker EU:s förmåga att hantera nödsituationer. 
Kommissionen uppmanas att fördjupa och bredda sin analys och utvärdering av 
medlemsstaternas och regionernas sårbarhet i energiförsörjningshänseende, så att denna 
analys sedan kan ligga till grund för en plan med konkreta och snabba åtgärder för att 
undanröja de tekniska hindren för energiflödet i EU.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nära samarbete med medlemsstaterna ta 
fram ett program till stöd för anläggningar för lagring av gas. Sådana anläggningar behövs 
nämligen för att trygga energiförsörjningen om det uppstår störningar i leveranserna.

15. Europaparlamentet förespråkar samarbete mellan medlemsstaterna för att förebygga 
energiförsörjningsavbrott och för att lösa försörjningskriser. Parlamentet betonar vikten av 
en effektiv, integrerad nödmekanism. 
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16. Europaparlamentet välkomnar avtalet om en energigemenskap, som anses vara ett mycket 
viktigt bidrag till stabiliseringen av Sydosteuropa, öppnandet av energimarknaderna och 
säkerheten på transiteringsvägarna i Europa. Kommissionen uppmanas att utarbeta en plan 
för att successivt utvidga energigemenskapen till att även omfatta Norge och Turkiet och 
alla de länder som är involverade i den europeiska grannskapspolitiken.

17. Europaparlamentet uppmanar EU att inleda en nära dialog med alla stora gas- och 
oljeförbrukande länder – framför allt Förenta staterna men även Japan, Kina och Indien –
för att skapa en stabil och förutsägbar global energimarknad på grundval av 
marknadsreglerna. EU uppmanas att försöka ta med energihandelsbestämmelser i 
WTO-reglerna, så att det blir möjligt för den organisationen att bli en internationell 
medlare som kan lösa tvister om leveranser och distribution av energi. Parlamentet anser 
att Rysslands WTO-medlemskap kommer att bidra till att förbättra insynen i och 
säkerheten för försörjningsavtalen och till ett förbättrat investeringsklimat. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina förhandlingar med Ryssland och 
Ukraina ägna större uppmärksamhet åt energisäkerhetsproblemet.

19. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att EU fortsätter att gå i bräschen för 
den globala kampen mot klimatförändringar och att man strävar efter att målen i 
Kyotoprotokollet uppnås. Parlamentet anser att det är nödvändigt att EU:s ansträngningar
att utveckla förnybara och rena energiresurser och teknik för energibesparing och 
energieffektivitet integreras på alla nivåer av dess externa förbindelser, i 
överensstämmelse med den agenda för global hållbar utveckling som antogs i 
Johannesburg 2002.

20. Europaparlamentet framhåller behovet av att skapa fasta förbindelser med de stora 
energiförsörjande länderna inom öppna, ömsesidigt gynnsamma strategiska ramar. 
Parlamentet stöder energidialogen mellan EU och Ryssland, där hänsyn tas till de 
nödvändiga investeringarna i rysk och europeisk energiinfrastruktur, under förutsättning
att rättsstatsprincipen tryggas och att marknadsvillkoren iakttas på båda sidor, för att skapa
såväl försörjningstrygghet som en säker efterfrågan. Parlamentet understryker den 
avgörande betydelsen av att säkra en effektiv dialog genom en konsekvent politik som 
bygger på en nära samordning av medlemsstaternas åtgärder och utveckling av ett reellt
partnerskap som bygger på gemensamma värderingar. 

21. Europaparlamentet anser att en ömsesidig marknadstillgång och respekt för 
marknadsvillkoren är grundläggande principer för energisamarbetet. Parlamentet anser 
därför att ömsesidig tillgång inte kan tillämpas i en situation där den ryska 
energimarknaden kontrolleras av ett statligt monopol som fungerar som instrument för att 
säkra statens maktintressen. Ryssland uppmanas i detta sammanhang att uppfylla sitt löfte 
om att skapa öppenhet, insyn och lika konkurrensvillkor och att så snart som möjligt 
ratificera energistadgefördraget från 1991. Parlamentet anser därför att 
energiförbindelserna mellan EU och Ryssland bör utgöra en integrerad del av det nya
partnerskaps- och samarbetsavtalet.
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