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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. støtter en fælles ekstern energipolitik for EU, der sigter på at garantere en pålidelig, 
sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energiforsyning til virksomheder og borgere, 
reducere visse EU-regioners afhængighed af energileverandører fra tredjelande samt 
indføre en energiøkonomi baseret på høj energieffektivitet og overgang til miljøvenlige, 
vedvarende energiformer så hurtigt som muligt; opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
dens energipolitiske og samarbejdsrelaterede aktiviteter på dette område er i 
overensstemmelse med EU's fælles politiske koncept som beskrevet i 2050-køreplanen;

2. opfordrer til større synergier mellem EU's politikker på handels- og energiområdet på linje 
med Europa 2020-strategien; understreger behovet for at fremme globale 
styringsstrukturer for råmaterialer med henblik på at mindske de internationale 
spændinger på dette område og fremhæver i den forbindelse eksemplet med Det 
Internationale Energiforum (IEF); betragter indgåelse af langsigtede aftaler med vores 
strategiske handelspartnere om levering af energi og råmaterialer til rimelige priser som 
en hovedprioritet; opfordrer derfor EU til at fastlægge en sammenhængende unionsstrategi 
for indgåelse af energiforsyningsaftaler med disse partnere;

3. påskønner den planlagte oprettelse af en mekanisme til udveksling af oplysninger om 
energiaftaler mellem medlemsstater og tredjelande som led i bestræbelserne for at opnå 
konsekvens i de eksterne foranstaltninger på energiområdet og øge gennemsigtigheden af 
energiimporten til EU; bemærker, at mange aftaler på energiområdet har 
investeringskomponenter – hvilket er grunden til, at Kommissionen bør sikre, at der er 
sammenhæng mellem energiaftaler og investeringsaftaler, og navnlig at Europa-
Parlamentets beføjelser og henstillinger tages i betragtning i den fremtidige 
investeringspolitik; understreger, at Kommissionen ved koordineringen af de 
mellemstatslige aftaler skal spille en aktiv, formidlende rolle med henblik på at sikre, at 
alle fastlagte fordringer kan indfries; påpeger, at medlemsstaterne inden undertegnelsen af 
mellemstatlige energiaftaler skal sende de aftaler, som de har forhandlet sig frem til, til 
godkendelse hos Kommissionen, som skal sikre, at aftalerne er forenelige med EU-retten 
og især med handels- og investeringsbestemmelserne og det indre energimarked samt med 
Unionens langsigtede energi- og klimapolitiske mål;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til i forbindelse med alle relevante handelsaftaler, 
herunder i WTO-regi, at fremme anvendelsen af principperne fra 
gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI) og de internationale 
standarder for styring af energimarkederne, herunder en udfasning af støtten til fossile 
brændstoffer med kvantitative mål;

5. understreger behovet for, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) fremmer 
samarbejde om bl.a. forskriftsmæssige rammer, forskning inden for bæredygtig energi og 
energieffektivitet, fusionsforskning og nuklear sikkerhed, og opfordrer til en regelmæssig 
energidialog med Rusland og andre partnere for at udvikle og forbedre håndhævelsen af 
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internationale regler for sikker, pålidelig og effektiv produktion, transmission, transit, 
oplagring og forarbejdning af energi samt bilateral handel med nye energiteknologier og -
produkter såsom biobrændstoffer;

6. påpeger, at EU har forpligtet sig at reducere sine drivhusgasemissioner med 20 % inden 
2020, og at opnåelse af øget energieffektivitet i samarbejde med vores partnere uden for 
EU er en forudsætning for at opfylde dette mål; er af den overbevisning, at øget 
energieffektivitet er en kilde til vækst og jobskabelse; anmoder derfor Kommissionen om 
at fremme F&U samt innovation inden for vedvarende energi og effektivitetsteknologier 
og fremme den rationelle energianvendelse; understreger vigtigheden af, at
Kommissionen fremmer samarbejdet og de strategiske partnerskaber med lande, der er på 
vej til at blive bæredygtige økonomier, inden for innovation og F&U, energieffektivitet og 
-besparelser, anvendelse af vedvarende energiteknologier samt energilagring, intelligente 
net og afbalancering af energisystemer, og at den forhandler markedsadgang for relaterede 
produkter og tjenesteydelser fra EU, samtidig med at den arbejder for en gradvis overgang 
til en bæredygtig lavemissionsøkonomi gennem handelsaftaler med f.eks. leverandører af 
elektricitet fra vedvarende energikilder med de lavest mulige drivhusgasemissioner;

7. bekræfter i overensstemmelse med MDG-målet om sikring af energiadgang for alle, 
vigtigheden af at øge de direkte udenlandske investeringer fra EU i opbygning og 
modernisering af energiinfrastruktur og energieffektivitet i udviklingslandene med henblik 
på at øge produktionskapaciteten baseret på vedvarende energi samt at støtte indførelsen 
af fyldestgørende lovrammer, der kan gøre det lettere for dem at diversificere deres 
energimiks, samtidig med at beskyttelsen af de europæiske investeringer i den forbindelse 
forstærkes med passende retlige midler;

8. opfordrer Kommissionen til at støtte oprettelsen af et omfattende EU-system for 
indeksregulering af gaspriser, der bygger markedspriserne for gas, således at alle 
gashandelsvirksomheder i EU kan handle med eksterne gasleverandører på en mere 
retfærdig og forudsigelig måde, uafhængigt af oliepriserne, og konkurrencen på EU's indre 
gasmarked kan fremmes yderligere.
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