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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för utrikesfrågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets slutsatser från mötet i Bryssel (den 
8−9 mars 2007) där man tydligt uttalar att ”de utmaningar som klimatförändringarna 
medför måste tacklas effektivt och utan dröjsmål”.

2. Europaparlamentet betonar att energiproduktion och energianvändning är de två största 
källorna till utsläpp av växthusgaser, och hävdar att integrerade miljö- och 
energipolitiska insatser behövs för att förverkliga målet om en hållbar energipolitik för 
Europa:

- att fullfölja miljömålen och bekämpa klimatförändringen vilket redan lyfts fram av 
parlamentet i resolutionen av den 14 februari 20071,

- att göra energiförsörjningen tryggare och dämpa de stigande energipriserna,

- att stimulera samarbetet mellan EU-ländernas och grannländernas ekonomier.

3. Europaparlamentet påminner om vikten av en integrerad politik som är avgörande för 
sammanhållningen av interna och externa aspekter av energipolitiken och för 
sammanhållningen av energipolitiken och andra relaterade politiska insatser.

4. Europaparlamentet påminner om att en bättre sammanlänkad och integrerad inre 
marknad för gas och elektricitet måste skapas för att en effektiv gemensam europeisk 
utrikespolitik skall kunna drivas i energifrågan.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att arbeta för att avsevärt öka 
energieffektiviteten och bygga ut de förnybara energikällorna, eftersom det är den mest 
effektiva politiken.

6. Europaparlamentet uppmanar EU att ta initiativ till gemensamma internationella 
åtgärder för att minska en ohållbar ökning av efterfrågan på energi och för att få fram en 
övergång till en koldioxidfattig ekonomi. Ett sådant initiativ bör bidra till följande mål:

- att ställa upp höga ambitiösa kvantifierade mål för energieffektivitet, förnybar energi 
och användning av biobränsle för varje berörd sektor, något som gör det möjligt för 
EU att ställa sig i frontlinjen i kampen mot klimatförändringen och bli världsledande 
i utvecklingen av miljövänlig och banbrytande energiteknik,

- att stödja utvecklingen och användningen av förnybar energi (vindkraft, solkraft, 
biomassa, vattenkraft och jordvärme) i EU och tredjeländer, vilket leder till en rättvis 
tekniköverföring och ger fördelar i form av en ledarställning när det gäller 
utvecklingen av internationella marknader.

  
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0038.
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7. Europaparlamentet uppmanar EU att föra en särskild dialog om energifrågor med 
utvecklingsländerna och att använda gemenskapens instrument (t.ex. den nyligen 
startade globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi) för att finna 
kompletterande ekonomiska resurser för att stärka lokala förnybara energikällor, 
energitillgång och hållbar energi i utvecklingsländerna samt energiinfrastruktur av 
gemensamt intresse.


