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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 välkomnar en gemensam yttre energipolitik för EU som syftar till att 
säkra en trygg, säker, hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning till företag och 
medborgare och att minska vissa EU-regioners beroende av energileverantörer i 
tredjeländer samt att upprätta en energiekonomi som grundas på hög energieffektivitet och 
en övergång till miljövänlig förnybar energi så snart som möjligt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att dess energipolitik och dess samarbete på energiområdet passar 
in i det gemensamma EU-politiska koncept som beskrivs i energifärdplan 2050.

2. Europaparlamentet efterlyser större samverkan mellan EU:s handel- och energipolitik i 
linje med de långsiktiga målen för klimat- och energipaketet och Europa 2020-strategin.
Parlamentet understryker även behovet av att främja globala förvaltningsstrukturer för 
råvaror i syfte att minska internationella spänningar på området, och uttrycker sin 
uppskattning över Internationella energiforumets (IEF) exempel i detta avseende.
Parlamentet anser att tecknandet av långfristiga energi- och råmaterialkontrakt till rimliga 
priser med våra strategiska handelspartner bör ges högsta prioritet och uppmanar därför 
EU att anta en enhetlig och konsekvent unionsstrategi för tecknandet av elleveransavtal 
med dessa partner.

3. Europaparlamentet rekommenderar att man inför en mekanism för informationsutbyte om 
energiavtal mellan medlemsstater och tredjeländer för att sträva efter konsekventa yttre 
åtgärder på energiområdet och öka insynen i energiimporten till EU. Parlamentet 
konstaterar att många avtal i energisektorn innehåller investeringskomponenter och att 
kommissionen därför bör säkerställa att det råder samstämmighet mellan energiavtal och 
investeringsavtal och framför allt att det tas hänsyn till Europaparlamentets befogenheter 
och rekommendationer avseende framtidens investeringspolitik. Parlamentet betonar att 
kommissionen har en aktiv och främjande roll i samordningen av mellanstatliga avtal för 
att säkerställa att alla krav kan uppfyllas. Innan de mellanstatliga avtal som förhandlats 
fram undertecknas ska medlemsstaterna låta kommissionen granska dem för att se till att 
de överensstämmer med EU-rätten, i synnerhet regelverket för handel och investeringar, 
den inre energimarknaden samt EU:s långsiktiga energi- och klimatpolitiska mål.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i alla relevanta handelsavtal, även inom 
WTO, arbeta för att initiativet för öppenhet inom utvinningsindustrin antas, tillsammans 
med internationella standarder om styrning av energimarknader, inklusive en gradvis 
avveckling, med kvantitativa mål, av subventioner för fossila bränslen.

5. Europaparlamentet betonar behovet av att TEC bland annat främjar samarbete om 
lagstiftningssystem, forskning kring hållbar energi och energieffektivitet, fusionsforskning 
och kärnkraftssäkerhet, samt efterlyser regelbundna energidialoger med Ryssland och 
andra partner för att utveckla och på ett bättre sätt göra gällande internationella regler för 
trygg, säker och effektiv produktion, överföring, transitering, lagring och förädling av 
energi, samt bilateral handel med nya energitekniker och produkter såsom biobränslen.
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6. Europaparlamentet påminner om att EU har förbundit sig att minska sina 
växthusgasutsläpp med 20 procent senast 2020 och att förbättrad energieffektivitet i 
samarbetet med våra partner utanför EU är en grundförutsättning för att detta mål ska 
kunna uppnås. Parlamentet bedömer att förbättrad energieffektivitet leder till tillväxt och 
skapande av sysselsättning och uppmanar därför kommissionen främja FoU och 
innovation inom området förnybar energi och energieffektivitetsteknik och främja 
rationell energianvändning. Parlamentet betonar att kommissionen måste främja 
samarbete och strategiska partnerskap inom områdena innovation och FoU, 
energieffektivitet och energibesparingar, tillämpning av teknik för förnybar energi, 
tillsammans med energilagring, smarta nät och balansering av energisystem, med länder 
på väg att övergå till hållbara ekonomier, samt förhandla om marknadstillträde för 
relaterade EU-varor och -tjänster, och samtidigt främja en stegvis övergång till en hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp genom handelsavtal med till exempel leverantörer av 
förnybar el med lägsta möjliga koldioxidutsläpp.

7. Europaparlamentet bekräftar betydelsen av EU:s direktinvesteringar för att i 
utvecklingsländer anlägga och modernisera energiinfrastruktur och arbeta för 
energieffektivitet med hjälp av kapacitet för produktion av förnybar energi, eftersom detta 
följer millennieutvecklingsmålet om att energin ska göras åtkomlig för alla, samt dess stöd 
till adekvat lagstiftning för att bidra till en diversifierad energimix, och samtidigt öka 
skyddet av europeiska investeringar med lämpliga rättsliga medel.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja inrättandet av ett övergripande 
EU-system för gasindexering grundat på marknadspriser för gas, för att göra det möjligt 
för alla gashandelsföretag inom EU att handla med externa gasleverantörer på ett mer 
rättvist och förutsebart sätt, oberoende av oljepriserna, och för att ytterligare främja 
konkurrensen på gasmarknaden inom EU.
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Antagande 27.3.2012

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

25
3
2

Slutomröstning: närvarande ledamöter William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija 
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