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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 påminner kommissionen om att EU:s energipolitik med hänsyn till 
klimatförändringarna och EU:s miljöpolitik måste vara i linje med unionens andra 
prioriterade politikområden, inklusive dess säkerhetspolitik, utrikes- och 
grannskapspolitik, handelspolitik och utvecklingspolitik, liksom unionens politik till 
försvar för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Parlamentet efterlyser 
en starkare harmonisering med omedelbar verkan i syfte att garantera såväl en effektiv 
energipolitik som en konsekvent och trovärdig utrikespolitik. Parlamentet betonar att 
insatserna för att säkra EU:s energioberoende även bidrar till att stärka EU:s ställning som 
global aktör.

2. Europaparlamentet påminner kommissionen om att de främsta målen för 
EU:s energipolitik bör vara att trygga energiförsörjningen och minska EU:s enorma 
energiberoende på detta område.

3. Europaparlamentet betonar att EU:s energipolitik bör sikta mot större oberoende – bland 
annat genom att man strävar efter högre energieffektivitet, främjar förnybara energikällor 
och går över till utsläppssnåla energikällor – för att på så sätt hjälpa i stället för att stjälpa 
unionens konkurrenskraft. I detta syfte uppmanas kommissionen att komma med initiativ 
som syftar till att slå vakt om EU:s konkurrenskraft och förebygga riskerna för 
koldioxidläckage till följd av omläggning av produktion utanför EU, särskilt om det 
globalt endast vidtas begränsade åtgärder för att minska koldioxidutsläppen eller inga 
åtgärder alls. Parlamentet påminner om att EU:s energipolitik bör balanseras på ett sådant 
sätt att den säkerställer åtgärder som tryggar tillgången till de tre pelarna säker, hållbar 
och konkurrenskraftig energi.

4. Europaparlamentet uppmärksammar utvecklingen på de globala energimarknaderna, bland 
annat den ökade betydelsen av naturgas från okonventionella energikällor och ny teknik, 
de föränderliga mönstren för tillgång och efterfrågan samt uppkomsten av nya producent-
och transitländer. Dessa faktorer bör alla beaktas vid utformningen av EU:s energipolitik.

5. Europaparlamentet betonar att den solidaritet mellan medlemsstaterna som EU-fördraget 
kräver bör gälla både för det löpande arbetet och krishanteringen i frågor om den inre och 
yttre energipolitiken, både som en del av den dagliga verksamheten och under 
krissituationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att tydligt definiera 
”energisolidaritet” för att se till att den respekteras av alla medlemsstater.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att med 
lämplig hänsyn till Europas stora energiberoende fastställa strategiska prioriteringar för 
den externa energipolitiken och att samtidigt driva en aktiv klimatpolitik genom att 
samarbeta med alla parter till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), 
i synnerhet med nyckelpartner som USA och de fem Briks-länderna. Parlamentet 
framhåller särskilt att det är viktigt att fördjupa dialogen om strategiska energifrågor av 
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ömsesidigt intresse, främja samarbete på det energipolitiska området och stärka 
forskningssamarbetet inom relevanta forum, såsom energirådet EU–USA.

7. Europaparlamentet betonar att EU:s energipolitik inte på något sätt får stå i strid de 
grundläggande principer som ligger till grund för unionen, särskilt med avseende på 
demokrati och mänskliga rättigheter. I detta sammanhang uppmanas kommissionen att 
i sina energiförbindelser prioritera producent- och transitländer som delar och stöder 
samma värden.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en omfattande uppsättning 
energipolitiska prioriteringar på kort, medellång och lång sikt vilka EU ska driva 
i förbindelserna med sina grannländer i syfte att upprätta ett gemensamt rättsligt område 
grundat på principer och normer för den inre marknaden för energi som är relaterade till 
unionens regelverk. Parlamentet betonar betydelsen av att ytterligare utvidga 
energigemenskapen, särskilt till länder i det östliga partnerskapet, Centralasien och 
Medelhavsområdet, samt att inrätta rättsliga kontrollmekanismer för att hantera bristande 
genomförande av unionens regelverk. Parlamentet uppmanar EU att visa solidaritet med 
sina partner i energigemenskapen. I detta avseende fördömer parlamentet de hot som 
Ryssland nyligen uttalat mot Moldavien.

9. Europaparlamentet understryker dessutom att det blir allt viktigare att utforska olje- och 
gasfält i Medelhavet och i Arktis. Parlamentet anser att det finns ett brådskande behov att 
utveckla en EU-politik för utvinning av olja och gas till havs, som bland annat innebär 
avgränsning av exklusiva ekonomiska zoner i EU:s medlemsstater och berörda 
tredjeländer i enlighet med FN:s havsrättskonvention, som alla EU-medlemsstater och EU 
har undertecknat.

10. Europaparlamentet betonar att EU bör hålla en hög politisk profil under avgränsningen av 
de exklusiva ekonomiska zonerna och under processen för beviljande av tillstånd till 
borrning, i syfte att förebygga konflikter med tredjeländer. Parlamentet understryker att 
energi bör användas som en drivkraft för fred, samarbete och stabilitet.

11. 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 
principer som är insynsvänliga och icke-diskriminerande, uppnå målet om hållbarhet, 
sänka priserna och transaktionskostnaderna samt fastställa incitament för marknadens 
aktörer att konkurrera med pris och kvalitet.

12. Europaparlamentet påminner om att unionens strategiska partnerskap med 
energiproducent- och transitländer, särskilt länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken, förutsätter lämpliga verktyg, förutsägbarhet, stabilitet och långsiktiga 
investeringar som är fullt förenliga med lagstiftningen för den inre marknaden för energi. 
Parlamentet påminner om betydelsen av ett snabbt slutförande av 
energisammankopplingarna med grannländerna som ett sätt att stärka förbindelserna med 
dessa länder. Parlamentet understryker i detta syfte att EU:s klimatmål måste gå hand 
i hand med de långsiktiga EU-projekt för investeringar i infrastruktur som är inriktade på 
att diversifiera försörjningsvägarna och energikällorna samt att öka unionens 
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energitrygghet, såsom den södra gaskorridoren och gasledningen Nabucco med dess 
potentiella sammankoppling med länderna i Öst- och Centraleuropa.

13. Europaparlamentet betonar vikten av öppenhet, demokratisk tillsyn och det civila 
samhällets delaktighet i förbindelserna med tredjeländer på energiområdet.

14. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten mot det komplexa förhållandet mellan energi, 
livsmedelsförsörjning och säkerhetsutveckling, särskilt med avseende på den 
första generationens ohållbara biobränslen, som kan få negativa sociala och miljömässiga 
konsekvenser för utvecklingsländerna. Parlamentet rekommenderar därför att 
investeringarna i och utvecklingen av hållbara avancerade biobränslen från 
jordbruksavfall och alger ökas.

15. Europaparlamentet är övertygat om att rådet bör bevilja kommissionen ett mandat för att 
föra förhandlingar om infrastrukturprojekt av strategisk betydelse som påverkar 
energitryggheten för EU som helhet. Sådana mandat bör även övervägas vid andra 
mellanstatliga avtal som anses ha stor påverkan på EU:s långsiktiga energipolitiska mål, 
särskilt dess energioberoende. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang framstegen i de 
kommissionsledda förhandlingarna om en överenskommelse mellan EU, Azerbajdzjan 
och Turkmenistan om att anlägga ett transkaspiskt ledningssystem.

16. Europaparlamentet noterar inrättandet av en mekanism för informationsutbyte för 
mellanstatliga avtal mellan EU-medlemsstater och tredjeländer på det energipolitiska 
området, vilken är inriktad på att öka insynen i politiken och stärka samordningen och 
effektiviteten i EU som helhet. Medlemsstaterna uppmanas att vara ambitiösare när det 
gäller att se till att avtal som står i strid med lagstiftningen för den inre marknaden för 
energi inte genomförs. Parlamentet anser att kommissionen bör kunna granska utkast till 
avtal med avseende på deras förenlighet med denna lagstiftning och i förekommande fall 
delta i förhandlingar. Parlamentet anser att mekanismen för informationsutbyte utgör 
ett steg mot ytterligare samordning av energiinköp utanför EU, vilket är av avgörande 
betydelse för att målen i Energifärdplanen för 2050 ska kunna bli verklighet.

17. Europaparlamentet anser att energifärdplanen mellan EU och Ryssland måste grunda sig 
på principerna om ömsesidig respekt och ömsesidighet, som är förankrade 
i Världshandelsorganisationens, energistadgefördragets och det tredje energipaketets 
bestämmelser. Kommissionen uppmanas att på ett effektivt sätt genomföra och verkställa 
EU:s inremarknads- och konkurrensregler gentemot alla företag inom energisektorn som 
är verksamma inom unionens territorium. Parlamentet välkomnar i detta avseende den nya 
utredningen om Gazproms och dess EU-filialers konkurrensbegränsande beteende, och 
beklagar djupt den ryske presidentens politiskt motiverade dekret som hindrar landets 
energiföretag från att samarbeta med EU:s institutioner. Parlamentet betonar att alla 
företag i energisektorn förväntas att samarbeta fullt ut med de utredande myndigheterna, 
och uppmanar kommissionen att föreslå en lämplig reaktion på detta dekret och se till att 
utredningen kan fortsätta.

18. Europaparlamentet betonar behovet att hantera den förväntade ökningen av gas- och 
elimport från tredjeländer till EU på kort och medellång sikt i syfte att trygga 
energiförsörjningen. Parlamentet upprepar att denna utmaning i vissa regioner och 
medlemsstater är nära kopplad till dessas beroende av gas- och oljeimport från ett enda 
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tredjeland. Parlamentet anser att det bland annat krävs ökad betoning på inhemska 
energiresurser och förnybar energi för att möta denna utmaning, vilka är avgörande för att 
säkra konkurrenskraft och energitrygghet, och påpekar att åtgärder för att diversifiera 
utbudet av energileverantörer, leveransvägar och energikällor är viktiga i detta 
sammanhang. Europaparlamentet bekräftar att ett strategiskt mål i detta avseende är att 
sikta på att färdigställa den södra gaskorridoren och därmed skapa en leveransväg till EU 
för cirka 10–20 procent av EU:s efterfrågan på gas fram till 2020. På så sätt skulle alla 
regioner i EU ha fysisk tillgång till åtminstone två olika gaskällor.

19. Europaparlamentet konstaterar vikten av ett brett samarbete i Arktis, särskilt mellan 
länderna i det euro-atlantiska området. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
lägga fram en helhetsbedömning av fördelar och risker med EU:s engagemang i Arktis, 
inbegripet en miljöriskanalys, med tanke på att dessa områden är ytterst känsliga och 
viktiga, särskilt norra Arktis.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja införandet av den så kallade 
energitrygghetsklausulen i alla handelsavtal, associeringsavtal samt partnerskaps- och 
samarbetsavtal med producent- och transitländer. I denna klausul skulle det fastställas 
en uppförandekod och uttryckligt beskrivna åtgärder som ska vidtas om en partner 
ensidigt ändrar villkoren.

21. Europaparlamentet efterlyser ett närmare samarbete mellan rådet, kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten så att de kan tala och agera gemensamt i frågor som rör den 
externa energipolitiken. Parlamentet betonar behovet att inrätta en tjänst som ansvarar för 
energipolitiken inom Europeiska utrikestjänsten och att låta EU-delegationerna delta när 
man ska bedriva energidiplomati på plats. Parlamentet påminner om att det bör informeras 
regelbundet om utvecklingen på detta område.
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