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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om inledandet av ett energipolitiskt samarbete med partner utanför våra gränser: En 
strategisk metod för en trygg, hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning
(2011/0000(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om trygg 
energiförsörjning och internationellt samarbete – ”EU:s energipolitik: Samarbete med 
partner utanför våra gränser” (KOM(2011)0539),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om 
inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal mellan 
medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet (KOM(2011)0540),

– med beaktande av rådets slutsatser av den … om trygg energiförsörjning och 
internationellt samarbete – ”EU:s energipolitik: Samarbete med partner utanför våra 
gränser”,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om en ny energistrategi för 
Europa 2011–20201,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel 
(A7-0000/2011), och av följande skäl:

A. De aktuella gemensamma utmaningarna inom global energiförsörjning kräver enskilda, 
effektiva och rättvisa åtgärder från Europeiska unionen på den internationella arenan, 
särskilt genom att man stärker den yttre dimensionen av energipolitiken, ökar 
diversifieringen och förbättrar försörjningstryggheten.

B. EU:s beroende av importerad energi kommer troligen att öka under det kommande 
decenniet eftersom de egna resurserna av fossila bränslen tar slut, trots de förnybara 
energikällornas växande betydelse, energieffektivitet och forskning om energiteknik.

C. Dagens EU som en digital ekonomi och ett digitalt samhälle är mycket mer beroende av 
kontinuerlig och pålitlig elförsörjning.

D. EU är på väg att bli den viktigaste importören av fossila bränslen, vilket å ena sidan visar 
EU:s ökande importberoende och sårbarhet för leverantörer utifrån, medan det å andra 
sidan ger EU stor makt som viktig köpare på de globala energimarknaderna.

E. Att utländska enheter som arbetar utan insyn vidtar åtgärder för fientliga övertaganden på 
EU:s energimarknad utgör ett hot som kräver en strikt tillämpning av EU:s 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0441.
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konkurrensregler för att garantera en väl fungerande inre marknad och förhindra framtida 
störningar i gasförsörjningen och kriser. 

F. Att arbeta enbart på nationell nivå för att trygga en säker försörjning har visat sig 
otillräckligt och garanterar inte alla EU-medlemsstaters långsiktiga intressen.

G. Trots att behovet av att utveckla energiinfrastrukturen till stor del har erkänts av EU 
saknas fortfarande den nödvändiga ökningen av investeringarna.

H. Att bevara det rådande heterogena försörjningsmönstret och importberoendet bland 
medlemsstaterna (de västra medlemsstaterna importerar mycket men är inte så starkt 
beroende av Ryssland, de östra medlemsstaterna importerar relativt lite men är starkt 
beroende av Ryssland) skulle vara farligt. Endast en fullständigt integrerad europeisk 
energimarknad som fungerar på grundval av solidaritet kan möta utmaningarna med en 
trygg energiförsörjning på ett tillfredsställande sätt.

I. Att säkerställa konsekvens och sammanhang i EU:s yttre energiförbindelser med 
nyckelproducenter, transit- och konsumentländer är av avgörande betydelse. I 
förhandlingarna med mäktiga energileverantörer i tredjeländer är det nödvändigt att ha en 
strategisk och politisk samordning över medlemsstatsnivå.

Den inre energimarknaden – bättre samordning på EU-nivå

1. Europaparlamentet understryker behovet av en stark samordning mellan medlemsstaternas 
politik och gemensamma åtgärder på området för trygg energiförsörjning, transparens och 
ett fullständigt genomförande av den inre energimarknaden.

2. Europaparlamentet anser att en fullt fungerande, sammanlänkad och integrerad europeisk 
inre energimarknad är en nödvändig del av en framgångsrik europeisk yttre energipolitik 
och vice versa, och därför måste EU:s yttre energipolitik och medlemsstaternas bilaterala 
överenskommelser helt uppfylla EU:s lagstiftning.

3. Europaparlamentet understryker att för att den inre marknaden ska kunna fungera på rätt 
sätt krävs det att den energi som importeras till unionen från tredjeländer helt styrs av den 
inre energimarknadens regler och därför måste EU, i syfte att inrätta ett enda regelverk, 
sträva efter att övertyga energiexporterande länder att tillämpa de regler som gäller för 
EU:s inre energimarknad.

4. Europaparlamentet understryker att den styrka som följer av integreringen av den inre 
energimarknaden bör utnyttjas till fullo genom att medlemsstaternas och EU:s medel, 
sakkunskap och kapacitet kombineras. Parlamentet manar därför till ökad transparens och 
större engagemang av EU i förhandlingar om avtal mellan medlemsstater och tredjeländer, 
eftersom dessa avtal även kan påverka funktionen hos EU:s inre energimarknad.

5. Europaparlamentet anser att en bättre samordning mellan medlemsstaterna själva och 
mellan medlemsstaterna och kommissionen skulle göra att medlemsstaterna helt kan 
utnyttja unionens politiska och ekonomiska tyngd och välkomnar i detta sammanhang 
kommissionens förslag till beslut om införande av ett system för informationsutbyte när 
det gäller mellanstatliga avtal mellan medlemsstater och tredjeländer på energiområdet.
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6. Europaparlamentet anser att genomförandet av en konsekvent och sammanhängande yttre 
EU-politik om energi kräver en regelbunden samordning mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att föra regelbundna diskussioner 
med medlemsstaterna, främst genom den föreslagna strategiska gruppen för internationellt 
energisamarbete, om EU:s prioriteringar och verksamhet och medlemsstaternas yttre 
energistrategi på både politisk nivå och expertnivå.

7. Europaparlamentet anser att regelbundna diskussioner om de utmaningar som möter i 
EU:s yttre energipolitik bör hållas under formella och informella möten med 
energiministrarna i rådet tillsammans med den höga representanten, 
kommissionsledamoten och deras relevanta tjänsteavdelningar.

8. Europaparlamentet anser att om ett infrastrukturprojekt av strategisk betydelse påverkar 
den trygga energiförsörjningen för EU som helhet bör rådet överväga att bevilja 
kommissionen ett förhandlingsmandat för att driva förhandlingarna. Ett sådant mandat bör 
även övervägas vid andra mellanstatliga avtal som anses ha stor påverkan på EU:s 
allmänna energipolitiska mål.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ett verktyg för 
informationsdelning för att samla in och tillhandahålla relevanta data om 
medlemsstaternas och EU:s administrativa och finansiella institutioners energiprogram 
och projekt i tredjeländer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att lämna relevanta 
data till kommissionen i detta sammanhang.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka de globala energimarknaderna 
genom att samla information och data från medlemsstaterna och internationella 
organisationer som IEA och uppmanar kommissionen att före utgången av 2012 
presentera ett rättsligt instrument för detta syfte.

Diversifiering – bättre trygghet i den europeiska energiförsörjningen

11. Europaparlamentet påpekar att EU:s allt större beroende av importerade fossila bränslen 
kan få stora effekter på oberoendet i dess beslutsfattande på andra politiska områden. 
Endast sammanlänkning, ömsesidigt beroende och solidaritet mellan medlemsstaterna kan 
väga upp detta ogynnsamma fenomen.

12. Europaparlamentet betonar att åtgärder för att diversifiera leverantörer, leveransvägar och 
energikällor till EU bör påskyndas, särskilt de som syftar till att skapa nya 
transportkorridorer (östra korridoren, södra korridoren och Medelhavsområdet) och 
genom att skapa verklig konkurrens mellan gasförsörjningskällorna genom att öka EU:s 
andel av LNG och genom att nå nya, avlägsna leverantörer (Australien, Kanada, 
Förenta staterna, Latinamerika, Afrika söder om Sahara, Centralasien osv.) och förbättra 
möjligheten att koppla samman energinät och färdigställa el- och gasinfrastrukturringarna 
i Europa och Medelhavsområdet, samtidigt som befintliga el- och gaskraftverk samt 
infrastrukturer (nät och ledningar) moderniseras och uppgraderas.

13. Europaparlamentet anser att med spridningen av ny, okonventionell energiteknik (oljesand 
och skiffergas från Kanada, Förenta staterna, Australien, Qatar, Brasilien, Argentina, 
energiutforskningen av Arktis, ytterligare exploatering i Irak, Venezuela och afrikanska 
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länder) nya aktörer, partner och regioner framträder som möjliga framtida leverantörer. 
Parlamentet anser att EU även måste koncentrera sitt arbete för att till fullo utnyttja denna 
nya situation och utveckla nya energipartnerskap för att diversifiera sina leverantörer.

Hållbarhet – stärkt partnerskap med leverantörsländer

14. Europaparlamentet anser att den ökande koncentrationen av fossila bränslereserver till 
huvudsakligen instabila och odemokratiska länder gör EU sårbart och allvarligt 
undergräver utvecklingen av en trovärdig, effektiv och konsekvent gemensam europeisk 
energipolitik.

15. Europaparlamentet betonar vikten av att utöka länkarna genom att bygga nya förbindelser 
mellan det europeiska energinätet och grannländerna (västra Balkan, grannländerna i öster 
och länderna runt Kaspiska havet) samt genom att skapa ett större tillsynsområde 
samtidigt som man undviker att billiga, men koldioxidintensiva, kraftverk byggs vid EU:s 
gränser.

16. Europaparlamentet betonar att man i energidialogen mellan EU och Ryssland, där EU bör 
tala med en röst, bör ta hänsyn till de central- och östeuropeiska medlemsstaternas 
speciella beroendesituation eftersom deras energiberoende endast kan lösas genom att hela 
energiinfrastrukturen kopplas samman i hela EU och genom att reglerna för den inre 
energimarknaden genomförs till fullo.

17. Europaparlamentet erinrar om att länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
redan är en del av EU:s inre marknad och att deras samarbete är avgörande för att uppnå 
energimålen till 2020. Parlamentet välkomnar de aktuella initiativen för att intensifiera 
samarbetet med Schweiz, vilket även bör ha till mål att integrera Schweiz i EU:s inre 
energimarknad.

18. Europaparlamentet anser att EU:s yttre energipolitik bör grundas på och främja
principerna om solidaritet, öppenhet, subsidiaritet, hållbarhet, samarbete, ömsesidighet, en 
regelbaserad marknadsstrategi och samordning mellan EU, dess medlemsstater och 
partnerländer.

19. Europaparlamentet anser att det parallellt med samarbetet om exploatering, handel och 
transport av energiprodukter till EU även finns ett behov av att intensifiera samarbetet 
kring säkerhet och trygghet i energiteknik, utbyte av data om kunskapsöverföring, 
främjande av energieffektivitet och energibesparingar samt rena och förnybara 
energikällor, särskilt i förbindelserna med länder vars energiförbrukning snabbt växer.

20. För att främja en globalt säker, trygg och miljömedveten energiproduktion stöder 
Europaparlamentet ett stärkande och ett främjande av radiologiskt skydd, skyddsåtgärder, 
normer för kärnsäkerhet, stränga krav för olje- och gasverksamhet till havs, säkerhet för 
sjötransporter av råolja och oljeprodukter, samt samarbete kring ny teknik, forskning, 
utveckling och innovation samt arbete med internationella standarder.

21. Europaparlamentet finner att den samlade expertisen inom EU, baserad på vår erfarenhet 
av utformning och genomförande av ETS, bör vara gynnsam för tredjeländer, och 
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uppmanar kommissionen att erbjuda stöd och uppmuntran till tredjeländer i inrättandet 
och utformningen av deras egna ETS, i syfte att koppla samman dessa system med EU:s.

22. Europaparlamentet anser att EU bör ha ett nära samarbete med viktiga exportörer av 
biodrivmedel i tredjeländer för att se till att dessa alternativa, rena energialternativ, som 
kan bidra till att diversifiera försörjningen, kan bli verkligt hållbara, och att indirekta 
ändringar i markanvändningen med negativa konsekvenser kan undvikas.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta gemensamma färdplaner för 
energi, inte bara med viktiga energileverantörer, exempelvis Ryssland, utan även med 
nyckelpartner, som möter liknande utmaningar och delar liknande värderingar, som 
Förenta staterna, Kanada, Australien och Japan, främst i syfte att främja teknologiskt 
samarbete, forsknings- och industrisamarbete och upprätta gemensamma normer för 
förnybar energiteknik, energieffektivitet, eldrivna fordon, ny och okonventionell 
energiteknik, säkerhet vid borrning till havs samt kärnsäkerhet.

24. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang åtagandet nyligen av Transatlantiska 
ekonomiska rådet och Energirådet EU–Förenta staterna om att främja samarbetet om 
energisäkerhet, smarta nätnormer, väte och bränslecellteknik, förnybara energikällor och 
annan ren energiteknik, energieffektivitet och effektiv politik för att underlätta handel och 
föra ren energiteknik till marknaden.

25. Europaparlamentet välkomnar det föreslagna energipartnerskapet mellan EU och södra 
Medelhavsområdet och anser att det bör fokusera på den enorma förnybara 
(sol)energipotentialen i denna region, samt att ett sådant partnerskap bör införa de 
nödvändiga åtgärderna för att bidra till att de nödvändiga överenskommelserna om regler, 
investeringar och infrastrukturer införs, vilket är avgörande för att öka diversifieringen i 
försörjningen av energi med låga koldioxidutsläpp.

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

De senaste årtiondena har energi blivit ett starkt ”vapen” för utrikespolitiken. 
Föredraganden anser att med tanke på energins betydelse för vår vardag bör den i 
huvudsak vara en handelsvara och inte användas som utrikespolitiskt verktyg. Samtidigt 
är det viktigt att EU tar hänsyn till alla aspekter på vår försörjningstrygghet.

EU är en viktig energiköpare på de globala energimarknaderna. Samtidigt som detta kan 
betraktas som en svaghet kan det också vara en av våra starka sidor – vi är den största 
importören – och om vi skulle utnyttja det på ett samordnat sätt på EU-nivå, och inta en 
fast, gemensam förhandlingsposition i förhållande till tredjeländer skulle vi nästan alltid 
vara i en god förhandlingsposition, eftersom vi skulle kunna utöva vår makt som stark 
marknadsaktör på efterfrågesidan. Föredraganden anser därför att vi vid definitionen av en 
europeisk energipolitik bör fokusera på att hitta en gemensam strategi i våra 
mellanhavanden, utvidga utrymmet för vår påverkan utanför Europas gränser, särskilt på 
området för energimarknadsregler. Det finns ett tydligt behov av en väl fungerande inre 
marknad som kan skapa mer konkurrens mellan våra externa partner, och vi bör främja 
lagstiftningskonvergens med våra grannar.

Föredraganden anser att säkerställandet av pålitlig och kostnadskonkurrenskraftig åtkomst 
till globala energitillgångar är grundläggande för att stödja EU:s konkurrenskraft och 
trygghet mot bakgrund av EU:s befintliga politiska mål som har fastställts genom 20–20–
20-paketet och det långsiktiga åtagandet att fram till 2050 minska koldioxidutsläppen från 
vår ekonomi. Det är bara genom en sammanhängande och samordnad strategi mellan 
medlemsstaterna, kommissionen och rådet som EU:s energimål kan främjas effektivt utåt, 
och det kan leda till en förbättrad förhandlingsposition i förhållande till tredjeländer.

Enligt föredraganden är forskning, utveckling och innovation av avgörande betydelse. 
Inom EU kan en poolning av vårt forskningsarbete leda till kvalitetsforskning som är mer 
effektiv, kostnadseffektiv och dynamisk än om den skulle utföras individuellt av varje 
medlemsstat. På liknande sätt bör vi sträva efter ett utökat samarbete kring forskning, 
utveckling och innovation med tredjeländer för att maximera dessa fördelar internationellt.

Slutligen kan och bör EU bygga vidare på befintliga prioriterade områden för engagemang 
i yttre energipolitik, för att förbättra konsekvens och samordning mellan kommissionen, 
rådet, medlemsstaterna och industrin. Dessa områden innefattar frågan om stora 
energiinfrastrukturer, strategiska dialoger och partnerskap i internationella forum –
dialogen mellan EU och Ryssland, Energistadgan, energigemenskapsprocessen och 
förbindelserna med andra internationella organ som arbetar med energi- och klimatfrågor.


