
AD\900028SV.doc PE483.751v03-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för utrikesfrågor

2012/2029(INI)

25.4.2012

YTTRANDE
från utskottet för utrikesfrågor

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över inledandet av ett energipolitiskt samarbete med partner utanför våra 
gränser: En strategisk metod för en trygg, hållbar och konkurrenskraftig 
energiförsörjning
(2012/2029(INI))

Föredragande (*): Justas Vincas Paleckis 

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen



PE483.751v03-00 2/7 AD\900028SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\900028SV.doc 3/7 PE483.751v03-00

SV

FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att energipolitiken måste bli en integrerad och framträdande del 
av den gemensamma utrikespolitiken samt utvecklas och införas i samverkan med andra 
politikområden som har en internationell dimension.

2. Europaparlamentet framhåller att unionens starka beroende av importerad energi gör att 
ökad diversifiering av försörjningskällor – inklusive förnybara energikällor – och 
transitvägar samt EU:s utveckling av egna förnybara energikällor är både brådskande och 
nödvändigt för att stödja unionens externa säkerhetspolitik, strategiska roll, oberoende i 
utrikespolitiska frågor, samstämmighet, trovärdighet och effektivitet.

3. Europaparlamentet är övertygat om att en effektivare förvaltning på global nivå skulle 
förbättra samarbetet mellan producent-, transit- och konsumentländerna. Därför bör EU 
spela en viktig roll i den internationella hanteringen av energipolitiken i syfte att främja 
principerna om öppenhet och icke-diskriminering, uppnå målet om hållbarhet och sänkta 
transaktionskostnader samt fastställa incitament för marknadens aktörer att konkurrera om 
pris och kvalitet.

4. Europaparlamentet uppmanar till ett närmare samarbete mellan rådet, kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten så att de kan uttala sig och agera gemensamt i frågor som rör 
en gemensam utrikespolitik för energi. Parlamentet betonar behovet av att inrätta en post 
som ansvarar för energipolitiken inom Europeiska utrikestjänsten och att involvera 
EU-delegationerna när man ska bedriva energidiplomati på plats.

5. Europaparlamentet framhåller att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten måste se 
till att alla multilaterala och bilaterala avtal som unionen ingår, särskilt partnerskaps- och 
samarbetsavtal, är fullt förenliga med reglerna på EU:s inre marknad. Parlamentet 
framhåller att sådana avtal bör garantera ömsesidighet, lika villkor och öppenhet för att på 
så sätt skapa trygga rättsliga förhållanden för EU-investerare i leverantörs- och 
transitländer.

6. Europaparlamentet betonar att inrättandet av en mekanism för informationsutbyte för 
mellanstatliga avtal mellan EU:s medlemsstater och tredjeländer om energipolitik i hög 
grad skulle öka den politiska insynen, samordningen och effektiviteten i EU som helhet.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ställa sig bakom att handels-, 
associerings- samt partnerskaps- och samarbetsavtal med producent- och transitländer 
innehåller en ”energiförsörjningsklausul”, i vilken det bör finnas en uppförandekod och 
konkreta åtgärder som ska vidtas om en partner ensidigt ändrar villkoren.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Trygg energiförsörjning och 
internationellt samarbete – ’EU:s energipolitik: Samarbete med partner utanför våra 
gränser’” (COM(2011)0539). Parlamentet anser dock att det krävs ytterligare verktyg 
baserade på solidaritet mellan EU:s medlemsstater för att EU ska kunna skydda sina 
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energiförsörjningsintressen vid förhandlingar med sina externa partner, särskilt i 
krissituationer.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att identifiera handels-
och investeringshinder på energiområdet i förbindelserna med tredjeländer och att vid 
behov vidta åtgärder för att undanröja dessa hinder bilateralt och via 
Världshandelsorganisationen.

10. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att garantera en sammanlänkad 
inre energimarknad som kan motstå yttre påtryckningar och försök att utnyttja 
energiförsörjningen och energipriserna som ett sätt att utöva externt politiskt inflytande. 
Parlamentet betonar därför behovet av att öka resurserna till projekt som länkar samman 
de olika energimarknaderna i EU och att fullborda de europeiska gas- och 
elinfrastrukturnäten till slutet av 2015, särskilt den baltiska sammanlänkningsplanen, som 
den fastställts i EU:s tredje energipaket.

11. Europaparlamentet stöder projekt för energidiversifiering, särskilt sådana som skapar nya 
transportkorridorer som diversifierar både vägar och leverantörer, till exempel 
Nabuccoledningen, flytande naturgas, gränsöverskridande sammankopplingar och andra 
högprioriterade projekt av europeiskt intresse.

12. Europaparlamentet efterlyser också en samordnad, enhetlig EU-strategi för att få fram nya 
energileverantörer, med särskild hänsyn till förbättrade konkurrensförutsättningar inom 
EU för att skapa möjligheter för nya leverantörer att komma in på EU-marknaden.

13. Europaparlamentet ställer sig bakom att mekanismer, till exempel systemet för tidig 
varning, kan användas i förbindelserna med energileverantörer och transitländer. 
Parlamentet är övertygat om att medlemsstaternas gemensamma inköp av energiråvaror 
behöver främjas ytterligare med tanke på den ökande konkurrensen om resurser och 
existerande producentmonopol.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en omfattande uppsättning 
energipolitiska prioriteringar på kort, medellång och lång sikt i förbindelserna med 
EU:s grannländer i syfte att upprätta ett gemensamt rättsligt område baserat på principer 
och normer för den inre marknaden som är relaterade till unionens regelverk. Parlamentet 
betonar vikten av att ytterligare utvidga den europeiska energigemenskapen och fastställa 
rättsliga kontrollmekanismer för att hantera ett bristfälligt genomförande av unionens 
regelverk.

15. Europaparlamentet betonar vikten av att ha närmare energiförbindelser, strategiskt 
samarbete och politisk dialog med länderna i Medelhavsområdet, Afrika, Mellanöstern, 
Sydkaukasus, Centralasien samt kuststaterna vid Kaspiska havet och Svarta havet på ett 
heltäckande sätt och på alla energiområden, särskilt genom utnyttjande av 
framtidsorienterad och konkurrenskraftig energiteknik. Parlamentet uppmuntrar unionen 
att ytterligare utveckla importen av solenergi från södra och östra Medelhavsområdet.

16. Europaparlamentet betonar att EU:s gemensamma energipolitik och strategiska mål på 
lämpligt sätt bör avspeglas i EU:s yttre förbindelser, den regionala politiken och den 
europeiska grannskapspolitiken.
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17. Europaparlamentet stöder politisk och ekonomisk dialog med EU:s grannländer i fråga om 
utnyttjande av nya energikällor.

18. Europaparlamentet vill att existerande mekanismer tillämpas och att nya skapas inom den 
europeiska grannskapspolitiken och Svartahavssynergin, så att man kan stärka samarbetet 
och på så vis förbättra insynen och stabiliteten i samband med leverans och transit.

19. Europaparlamentet betonar vikten av att ytterligare utveckla energipartnerskapet mellan 
Afrika och EU, som inleddes 2010.

20. Europaparlamentet vill att det strategiska partnerskapet med Ryssland stärks genom att ett 
nytt avtal om partnerskap och samarbete sluts. Detta bör vara fullt förenligt med reglerna 
på den inre marknaden och bestämmelserna i EU:s tredje energipaket och baseras på 
respekt för varandra och ömsesidighet. Parlamentet betonar att Ryssland redan är bundet 
av energistadgefördraget enligt artikel 45 i detta. Parlamentet är därför övertygat om att 
Rysslands ratificering av energistadgefördraget skulle få gynnsamma effekter för båda 
parter i de bilaterala energiförbindelserna. 

21. Europaparlamentet ställer sig positivt till en politisk dialog med Norge och Ryssland om 
utforskning av nya energikällor i Barents hav baserad på kravet om skydd av den känsliga 
miljön i den arktiska regionen, samt ett samarbete med Norge om import av 
vattenkraftenergi via långdistansledningar under vatten. Parlamentet vill se en snabbare 
utformning av en EU-strategi för den arktiska regionen.

22. Europaparlamentet anser det nödvändigt att föra en extern politisk dialog för att bryta 
sambandet mellan global ekonomisk tillväxt och resursanvändning, främja mer 
förutsägbara energimarknader och samtidigt gynna politiska förbindelser. Parlamentet 
betonar vikten av dialog med tillväxtekonomier som Kina, Indien, Brasilien, Indonesien 
och Sydafrika, utöver andra viktiga konsumentländer som Förenta staterna och Japan.

23. Europaparlamentet anser att EU bör främja utvecklingen och fördjupningen av sitt 
energipolitiska samarbete med tredjeländer som delar samma värderingar och är beredda 
att genomföra demokratiska reformer och främja de värden som EU bygger på.

24. Europaparlamentet understryker behovet av att fördjupa dialogen om strategiska 
energifrågor av ömsesidigt intresse, främja samarbetet i energipolitiken och stärka 
forskningssamarbetet med Förenta staterna, särskilt inom energieffektiv teknik för 
produktion och transport. Parlamentet vill se ett partnerskap för energisäkerhet med 
Förenta staterna grundat på det nuvarande samarbetet i Energirådet EU–USA.

25. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att övervaka och se till att högsta 
internationella säkerhetsstandarder tillämpas i kärnkraftsverk i EU:s grannländer med 
hjälp av alla tillgängliga instrument och fördrag, exempelvis konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) 
och konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Parlamentet 
uppmanar EU:s grannländer att genomföra omfattande EU-stresstester i fråga om 
kärnsäkerhet och risker, och uppmanar kommissionen att erbjuda tekniskt EU-bistånd för 
detta ändamål.
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26. Europaparlamentet upprepar att ett externt energipolitiskt samarbete måste bidra till att 
främja, inte urholka, EU:s grundläggande värderingar, som t.ex. respekt för mänskliga 
rättigheter, demokrati, god samhällsstyrning, rättsstatsprincipen, social dialog, ömsesidig 
respekt, ansvarsfull användning av naturresurserna, bekämpande av klimatförändringar 
samt omfattande miljöskydd. Samarbetet måste även främja fred och överensstämma med 
unionens utrikespolitik.

27. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tillsammans med Europeiska 
utrikestjänsten före utgången av 2013 ta fram en noggrann färdplan baserad på 
kommissionens meddelande ”Trygg energiförsörjning och internationellt samarbete –
’EU:s energipolitik: Samarbete med partner utanför våra gränser’” (COM(2011)0539), 
som ska leda fram till utformningen av en effektiv utrikespolitik för energifrågor med mål 
och steg på kort, medellång och lång sikt och med specifika tidsramar för genomförandet.
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