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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar den globala dimensionen av målen hållbar 
energianvändning, rättvis konkurrens, rättvis tillgång till resurser och 
försörjningstrygghet och det därav följande behovet av en multilateral energipolitisk 
strategi, särskilt i internationella organisationer såsom Internationella energiorganet, 
OECD, WTO, Internationella valutafonden och Världsbanken. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, rådet och medlemsstaterna att inom EU:s åtgärder intern och externt och 
framför allt inom dessa organisationer verka för en världsomfattande agenda och en 
gemensam strategi som bygger på en grundlig utvärdering av den globala energi- och 
klimatsituationen, och som är inriktad på energibesparing och energieffektivitet, 
utnyttjande av decentraliserade förnybara energikällor, frikoppling av energiefterfrågan
från den ekonomiska tillväxten samt främjande av hållbar utveckling överallt i världen. 
Parlamentet uppmanar i anslutning till detta kommissionen och medlemsstaterna att 
särskilt uppmärksamma mångsidigheten i fråga om energikällorna, decentraliseringen 
och energieffektiviteten och uttalar sitt starka stöd till förmån för en helhetsbetonad 
gemensam europeisk energipolitik och uttalar att denna måste ha en konsekvent, 
strategisk och målinriktad extern dimension, också inom handelspolitiken.

2. Europaparlamentet är positivt till att tjänstemarknaderna inom energisektorn successivt
öppnas och i synnerhet att handeln med olja och naturgas införlivas fullt ut i det 
multilaterala handelssystemets bestämmelser och ordningar. 

3. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som det internationella 
handelssystemet och handelsöverenskommelserna spelar genom att erbjuda ett stabilt 
och förutsägbart regelverk för att öka investeringarna och skapa den miljö som behövs 
för nya innovativa energilösningar.

4. Europaparlamentet påpekar att de konventionella energikällorna är ändliga resurser och 
att den mycket höga och ständigt växande konsumtionen i stora industriländer och 
tillväxtekonomier kunde leda till ytterligare prisstegringar, vilket kan få negativa 
konsekvenser för produktionskostnader, förädlingsvärden, exportpriser och 
handelsbalanser. Parlamentet anser därför att energiförsörjningen måste ställas om till 
förnybara energikällor och andra alternativa källor till energi samt att förlusterna vid 
transporterna av energi måste minska och stödet till utvecklingen av ny teknik och 
energiinfrastruktur öka.

5. Europaparlamentet stöder en mer utbredd produktion och användning av biobränslen –
särskilt sådana som framställs genom industriell bearbetning av jordbruksprodukter –
och andra generationens biobränslen, i syfte att minska EU:s energiberoende och stärka 
utvecklingen och sysselsättningen. 

6. Europaparlamentet anser att avtal om energibesparing och energiförsörjning 
uttryckligen bör innehålla en paketlösning där olika energikällor kombineras i enlighet 
med effektivitets- och kostnadsbesparingskriterier.
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7. Europaparlamentet anser att överträdelser av Kyotoprotokollet eller underlåtenhet att 
ratificera protokollet medför komparativa nackdelar för EU:s ekonomi på grund av 
effekterna på produktionskostnaderna och handelsvolymerna. Parlamentet kräver att 
hänsyn tas till överenskommelser om klimat- och miljöskydd inom ramen för WTO. 
Parlamentet understryker att det måste ses till att de internationella och europeiska 
säkerhetsbestämmelserna för konstruktion och drift av kärnkraftverk ovillkorligen följs.

8. Europaparlamentet anser att det behövs seriösa insatser för att det skall fås till stånd en 
internationell klimatskyddsordning under perioden efter 2012.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla strategier för hur vi genom 
export av teknik för energibesparing och energieffektivitet kan skapa mervärde och 
därmed arbetstillfällen i Europa.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja en rättvis konkurrens genom att
inom WTO yrka på särskilda regler för insyn i energimarknaden samt för statligt stöd
och i fråga om andra åtgärder som snedvrider handeln. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att föreslå det skall inrättas en
prissättningsmekanism på global nivå och förelägga Europaparlamentet en utvärdering
av om det vore bra med ett världsomfattande system för observation av
energimarknaderna samt om det skulle gå att införa ett sådant.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå och främja en internationell 
överenskommelse om energieffektivitet

12. Europaparlamentet konstaterar att energiteknisk forskning är ett viktigt steg på vägen 
mot öppnandet av exportmarknader. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
fortsätta ge stöd till forskning om samtliga energikällor (konventionella, kärntekniska 
och förnybara) för att göra det möjligt för Europa att, vid sidan av att bedriva sådan 
forskning för egna syften i EU:s medlemsstater, även öppna nya exportmarknader.

13. Europaparlamentet anser att handel med utsläppsrätter kan bidra till ett mer 
energimedvetet uppträdande när begränsningarna för utsläpp skapar verkliga incitament 
för energibesparingar, under förutsättning att alla viktiga ekonomiska områden är 
delaktiga och att handeln med utsläppsrätter inte leder till snedvridningar av marknaden 
eller att utsläpp bara flyttas någon annanstans.

14. Europaparlamentet anser att energistadgan kunde tjäna som utgångspunkt för skapandet 
av en lagstiftningsram för den internationella handeln och för investeringar i 
energisektorn.

15. Europaparlamentet stöder kraven på att bryta kopplingen mellan gaspriserna och 
utvecklingen av priset på råolja.

16. Europaparlamentet betonar behovet att främja en decentraliserad energiförsörjning med 
korta energikedjor som bygger på utnyttjandet av lokalt tillgängliga resurser, inklusive 
användningen av biomassa och utvecklingen av biobränsle, i syfte att minska 
importberoendet och minimera energipolitiskt motiverade stödutgifter.
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17. Europaparlamentet anser att framtiden för kärnenergin måste vara nära kopplad till en 
fast strategi på intern och extern nivå för att säkerheten för kärnmaterial, strålskydd och 
gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för en tillförlitlig deponering av 
kärnavfall skall kunna hanteras.

18. Europaparlamentet påminner om att EU måste förbli en viktig aktör i initiativ såsom det 
internationella partnerskapet för vätgasekonomin (IPHE) eller internationella 
termonukleära experimentreaktorn (ITER).

19. Europaparlamentet begär mer stöd till hållbara, lokalt tillgängliga energiformer och 
decentraliserade energinät särskilt i utvecklingsländerna, bland annat genom kunskaps-
och tekniköverföring, eftersom man på så sätt kan säkra tillgången till energi, spara 
resurser, skapa arbetstillfällen, minska beroendet och bidra till utvecklingen av 
fungerande marknadsekonomier.

20. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att omedelbart 
inleda en nära dialog och ett nära samarbete med alla stora konsumtions- och 
produktionsländer, särskilt Förenta staterna, Indien, Kina, Japan och Gulfstaternas 
samarbetsråd, i syfte att inrätta effektiva och sammanhängande ramar och partnerskap.
Detta bör bidra till att världsmarknaden blir mer stabil och förutsägbar samt att den i 
ökad grad präglas av insyn och frihet från diskriminering och baserar sig på gällande 
regler.

21. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen av principiella skäl bör kräva att 
skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster iakttas, både i anbud och 
anbudsansökningar i samband med energitjänster inom ramen för avtal på 
tjänsteområdet på bilateral och multilateral nivå.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skynda på genomförandet av 
programmet för transeuropeiska nät avsedda att förbättra sammankopplingen mellan EU 
och grannländerna, även Ryssland, tredje länder i Medelhavsområdet och länderna vid 
Kaspiska havet, på grundval av gemensamma strategier för utnyttjandet av 
energiresurser och för tillgången till transportinfrastrukturen.

23. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på det värdefulla bidrag som användningen 
av flytande naturgas kan ge för att uppnå energimålen, och uppmanar med kraft 
kommissionen att främja initiativ för att se till att denna energikälla utvecklas tillräckligt 
i EU och i tredje länder.

24. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att Europa ännu inte har utvecklat någon
fullt konkurrenskraftig inre energimarknad och att om man utgår från den nuvarande 
utvecklingen kommer EU:s energiimport att bli allt mer koncentrerad och att 
energipriserna stiger kraftigt på internationell nivå. Parlamentet kräver därför en 
förstärkt övervakning av avregleringsprocessen på den europeiska energimarknaden. 
Parlamentet påpekar dock att det är nödvändigt att skapa en gynnsam ram för förnybara
energikällor.

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens branschutredning om gas- och 
elmarknaderna. Parlamentet noterar att en ökad koncentration på EU:s inre marknad kan 
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förvärra befintliga snedvridningar och att det därför är nödvändigt att förbättra 
medlemsstaternas och EU:s tillsynskapacitet för att garantera konsumenternas 
rättigheter och iakttagelsen av EU:s energieffektivitetsmål.



AD\634456SV.doc 7/7 PE 376.680v04-00

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg 
energiförsörjning – Grönbok

Referensnummer 2006/2113(INI)
Ansvarigt utskott ITRE
Yttrande

Tillkännagivande i kammaren
INTA
18.5.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande 
i kammaren

nej

Föredragande av yttrande
Utnämning

Helmuth Markov
18.4.2006

Tidigare föredragande av yttrande
Behandling i utskott 11.7.2006 11.9.2006
Antagande 3.10.2006
Slutomröstning: resultat +:

–:
0:

20
4
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter Jean-Pierre Audy, Françoise Castex, Giulietto Chiesa, Christofer 
Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Sajjad Karim, Alain Lipietz, 
Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan 
Van Hecke, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Panagiotis Beglitis, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, 
Małgorzata Handzlik, Pierre Jonckheer, Zuzana Roithová, Antolín 
Sánchez Presedo

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)
Anmärkningar (tillgängliga på ett enda 
språk)

...


