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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 uppmanar kommissionen att utveckla den inre energimarknaden på 
grundval av ett gemensamt förhållningssätt till energipolitiken mellan kommissionen, 
Europaparlamentet och medlemsstaterna samtidigt som medlemsstaternas rätt att 
genomföra sin särskilda energimix i enlighet med EU:s krav på hållbarhet, 
konkurrenskraft, energieffektivitet och klimatskydd med hjälp av förnybara energikällor 
och framför allt energiförsörjningstrygghet genom ett förstärkt samarbete grannländerna.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppträda solidariskt för att möta 
2000-talets energiutmaningar, och på så vis ladda unionens insatser utifrån artikel 194 
i EUF-fördraget med positiv energi.

3. Europaparlamentet understryker behovet av att utveckla synergieffekter mellan 
EU:s energipolitik och de externa förbindelserna med viktiga energileverantörer så att 
aspekter som energiförsörjningstrygghet och energieffektivitet ges ökad betydelse i 
framtida handelsavtal, för att EU:s långsiktiga tillgång till råmaterial och 
utvecklingsmöjligheter i både parters intresse ska garanteras.

4. Europaparlamentet anser att energieffektivitet bör främjas på global nivå och bli en 
global prioritering. Den bör därför ingå i EU:s framtida energipolitik och i politiken för 
utveckling och internationell handel.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja sol-, vind-, och bioenergiprojekt i 
länder utanför EU. Parlamentet anser att en decentraliserad energiförsörjning kommer att 
stärka energiförsörjningstryggheten samt att det behövs en sammanlänkning med 
överregionala energinät. Initiativ som Desertec bör utvecklas och utformas på ett sätt som 
återspeglar både EU:s intressen och intressena hos stater utanför EU.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom handelsavtal påskynda antagandet 
av EU-kompatibla säkerhets- och energieffektivitetsbestämmelser för produktion, 
distribution, transitering, lagring och bearbetning eller förädling av energi som importeras 
och exporteras och att på WTO-nivå ta initiativ till globala standarder för att stödja en 
öppen och rättvis handel i säkra och förnybara energikällor och ny innovativ 
energiteknik.

7. Europaparlamentet ser en diversifiering av energikällor, leveransvägar och infrastruktur 
och sammanlänkning av nät för olja, gas och smarta nät som viktiga förutsättningar för 
långsiktiga och hållbara energileveranser till EU och tredjeländer. Parlamentet påminner 
om att denna politiska utveckling även är central för utvecklingen av ny energiteknik och 
skapandet av arbetstillfällen i EU och i tredjeländer.

8. Europaparlamentet understryker behovet av att ta vara på den innovativa potentialen hos 
de europeiska företagen och EU:s offentliga sektor beträffande förnybar energi och teknik 
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inklusive energieffektiv teknik och avancerad IKT, för att genom handelsavtal främja en 
gradvis övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och på så vis säkra nya 
möjligheter att sälja EU-produkter och EU:s kunskap på detta område, eller överföra 
denna kunskap i tillämpliga fall.

9. Europaparlamentet bekräftar på nytt hur viktigt det är att öka EU:s forskning och
kapitaltillskott, såsom EU:s utländska direktinvesteringar i byggnader och modernisering 
av energiinfrastruktur i EU och i utvecklingsländer, framför allt genom offentlig-privata 
partnerskap och samriskföretag eller offentlig-offentliga partnerskap i tillämpliga fall, 
och därigenom uppmuntra till tekniköverföring och till diversifiering av energimixen 
i dessa länder.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa en hög grad av marknadsinsyn 
i den internationella energihandeln. Marknadsmissbruk och -manipulering måste 
förhindras genom internationella regler.

11. Europaparlamentet välkomnar den ecuadorianska regeringens beslut att avstå från att 
exploatera oljefältet Yasuni i Amazonasskogen för att skydda miljön och minska sitt 
beroende av export av fossila energikällor, och anser att EU bör stödja denna och 
liknande insatser.
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