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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 påminner om att EU för att möta globala utmaningar på energiområdet 
och uppnå sina energi- och klimatförändringsmål också måste agera gemensamt på 
internationell nivå.

2. Europaparlamentet upprepar att energi är ett grundläggande mänskligt behov. Parlamentet 
vidhåller därför att EU:s strategi för energitrygghet bör leda till en rimlig tillgång till 
energi för alla och bör stärka den offentliga kontrollen och regleringen.

3. Europaparlamentet betonar att handeln spelar en viktig roll för energitryggheten och 
starka energipartnerskap, uppbackade av energikapitel i EU:s handelsavtal, är av 
avgörande betydelse. Parlamentet anser att minskat beroende av importerad energi är 
centralt.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på energiområdet öka samarbetet med 
tredjeländer om mekanismen för informationsutbyte avseende mellanstatliga avtal för att 
öka insynen och stärka deras förhandlingsstyrka gentemot tredjeländer.

5. Europaparlamentet understryker att strategin för energitrygghet bör sträva efter att dämpa 
spänningarna mellan länder och minska ineffektiviteten på marknaderna, något som 
motverkar nyttan av handel. Parlamentet betonar behovet av att främja demokratiskt styre 
på global nivå för energi och råvaror.

6. Europaparlamentet anser att EU bör hjälpa de mest utsatta länderna att diversifiera sina 
källor och försörjningsvägar, inklusive omvända flöden, med tonvikt på förnybara 
energikällor och tillhörande lagringsmöjligheter, för att öka energieffektiviteten runt om i 
världen, och att EU bör kämpa för att avskaffa energifattigdomen, bidra till en globalt 
hållbar utveckling och stödja de globala ansträngningarna för att få bukt med 
klimatförändringen.

7. Europaparlamentet anser att exportmöjligheterna för EU:s privata och offentliga företag 
vad gäller rena, säkra och effektiva energitekniker är särskilt viktiga, framför allt mot 
bakgrund av den växande globala efterfrågan på energi. Parlamentet efterlyser rejält 
sänkta avgifter för sådana tekniker inom initiativet avseende gröna varor.


