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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. opfordrer Kommissionen til at udvikle det indre energimarked på grundlag af en fælles 
holdning til energipolitikken mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
medlemsstaterne, der respekterer medlemsstaternes ret til at gennemføre deres særlige 
energimix i overensstemmelse med EU's krav om bæredygtighed, konkurrencedygtighed, 
energieffektivitet og klimabeskyttelse ved anvendelse af vedvarende energikilder og frem 
for alt forsyningssikkerhed gennem øget samarbejde med nabolande; 

2. opfordrer EU-medlemsstaterne til at vise solidaritet, når de står over for det 21. 
århundredes energiudfordringer, og hjælpe Unionens handlinger på grundlag af artikel 
194 i TEUF på vej med positiv energi;

3. fremhæver nødvendigheden af at udvikle synergier mellem EU's energistrategi og 
eksterne forbindelser til strategiske energileverandører med henblik på at give
energiforsyningssikkerhed og energieffektivitet en mere fremtrædende stilling i 
fremtidige handelsaftaler for at garantere, at EU på lang sigt vil have adgang til 
råmaterialer og udviklingsmuligheder, der er i begge parters interesse;

4. finder, at energieffektivitet bør fremmes på internationalt plan og bør være en global 
prioritet og derfor bør integreres i EU's fremtidige politik for energistrategi og i 
udviklingspolitikker og internationale handelspolitikker;

5. opfordrer Kommissionen til at støtte sol-, vind- og bioenergiprojekter i tredjelande; 
mener, at decentraliseret energiforsyning vil øge energiforsyningssikkerheden; mener 
også, at der bør være forbindelse til overregionale energinet; er af den opfattelse, at 
initiativer såsom DESERTEC bør udvikles og udformes således, at de reflekterer EU's og 
tredjelandes interesser;

6. opfordrer Kommissionen til ved hjælp af handelsaftaler at fremskynde vedtagelsen af 
sikkerheds- og energieffektivitetsregler for produktion, transmission, transit, oplagring og 
forarbejdning/forædling af energiimport og -eksport, der er forenelige med EU's 
principper, og til at indføre globale standarder på WTO-plan for at styrke åben og 
retfærdig handel med sikre vedvarende energikilder og nye innovative energiteknologier;                       

7. anser forskelligheden af energikilder, forsyningsveje og infrastruktur og samtrafikken 
mellem netværk for olie, gas og intelligente net som nøglen til EU's og tredjelandes 
energiforsyningssikkerhed og bæredygtighed på lang sigt; minder om, at disse politiske 
tendenser også er medvirkende til at fremme ny udvikling af energiteknologi og skabe 
nye job i EU såvel som i tredjelande;

8. fremhæver behovet for at udnytte EU-virksomheders og EU's myndigheders innovative 
potentiale inden for vedvarende energi og teknologier, herunder 
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energieffektivitetsteknologier og avanceret ikt, til at promovere en hurtig og billig 
overgang til en kulstoffattig global økonomi ved hjælp af handelsaftaler for på den måde 
at sikre nye muligheder for at sælge EU-produkter og teknisk viden på dette område og
eventuelt overføre denne viden;

9. gentager vigtigheden af at øge EU's forskning og kapitaltilførsler såsom EU's 
udenlandske direkte investeringer i opbygning og modernisering af energiinfrastrukturen 
i EU og i udviklingslandene, særligt ved hjælp af offentlige/private partnerskaber og 
fællesforetagender, eller eventuelt partnerskaber mellem offentlige instanser, og derved 
støtte teknologioverførsel og fremme forskelligheden i energimix'en i de lande;

10. opfordrer Kommissionen til at skabe en høj markedsgennemsigtighed i den internationale 
energihandel; understreger, at internationale regler skal forebygge misbrug og 
manipulation af markedet;

11. glæder sig over den ecuadorianske regerings beslutning om at afstå fra udnyttelsen af 
Yasuni-oliefeltet i Amazonskoven for at beskytte miljøet og mindske afhængigheden af
eksport af fossil energi og finder, at EU bør støtte denne og lignende indsatser.
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