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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. minder om, at EU også har brug for fælles handling på internationalt plan for at imødegå 
de globale energiudfordringer og gennemføre sine energi- og klimamålsætninger;

2. minder på ny om, at energi er et grundlæggende menneskeligt behov; insisterer derfor på, 
at EU's energisikkerhedsstrategi bør sikre energi til overkommelige priser til alle og bør 
omfatte en styrkelse af den offentlige kontrol og regulering;

3. understreger, at handel spiller en vigtig rolle i energisikkerheden, og at stærke 
energipartnerskaber, der er styrket ved hjælp af energikapitler i EU's handelsaftaler, er 
væsentlige værktøjer; er af den opfattelse, at det er af central betydning at mindske 
afhængigheden af importeret energi;

4. opfordrer medlemsstaterne til at øge deres samarbejde om mekanismen til udveksling af 
oplysninger med hensyn til mellemstatslige aftaler med tredjelande på energiområdet for 
at øge gennemsigtigheden og stå stærkere i deres forhandlinger med tredjelande;

5. understreger, at energisikkerhedsstrategien bør tilstræbe at mindske spændingerne mellem 
landene og begrænse markedets ineffektivitet, hvilket er to faktorer, der modvirker 
fordelene ved handel; understreger behovet for at fremme demokratiske globale 
forvaltningsstrukturer omkring energi og råstoffer;

6. er af den opfattelse, at EU bør hjælpe de mest sårbare lande med at diversificere deres 
kilder og forsyningsruter, herunder med energitransport i modsat retning, og med fokus på 
vedvarende energikilder og dertil knyttede lagringsfaciliteter for således at medvirke til at 
øge energieffektiviteten på verdensplan, og at EU bør hjælpe med til at udrydde 
energifattigdom, bidrage til en global bæredygtig udvikling og støtte den globale indsats i 
kampen mod klimaforandringerne;

7. er af den opfattelse, at de i EU beliggende private og offentlige virksomheders 
eksportmuligheder med hensyn til rene, sikre og effektive energiteknologier er særlig 
store, navnlig i lyset af den stigende energiefterspørgsel på verdensplan; ser gerne 
betydelige toldnedsættelser i forbindelse med disse teknologier inden for initiativet om
grønne varer.


