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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. støtter Kommissionens energipolitiske initiativ, der er baseret på, at en stabil og pålidelig 
reguleringsmekanisme, som respekterer markedsmekanismerne, er forudsætningen for en 
økonomisk konkurrenceevne;

2. støtter en integreret, energipolitisk tilgang, der i lige grad tager hensyn til de overordnede 
mål - energiforsyningssikkerhed, konkurrenceevne og miljøvenlighed, herunder 
klimaændring;

3. understreger, at oprettelse af et indre marked i EU på energiområdet, med mulighed for at 
udvide dette til at omfatte ikke-medlemslande, vil kunne yde et væsentligt bidrag til 
forsyningssikkerheden;

4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at søge løsninger til imødekommelse af formodede 
nationale interesser på området for forsyningssikkerhed på bekostning af et 
funktionsdygtigt indre marked;

5. understreger den særlige betydning af effektive reguleringsstrukturer og beføjelser til de 
nationale regulerende myndigheder og konkurrencemyndigheder svarende til, hvad der 
skal til for at forhindre markedsdominans og skabe et velfungerende indre marked med 
henblik på at sikre overkommelige energipriser; understreger i denne forbindelse sin 
støtte til Kommissionens markedsundersøgelse og opfordrer Kommissionen til 
konsekvent at anvende samtlige disponible instrumenter i forbindelse med overtrædelser 
af konkurrenceretten;

6. påpeger, at den nuværende skattebyrde tegner sig for en stor del af 
energiomkostningerne, og understreger derfor, at den europæiske industris 
konkurrenceevne bør understøttes ved gennemførelsen af energipolitiske målsætninger -
såsom forbedring af energieffektiviteten eller fremme af fornyelige energikilder - og at 
der følgelig bør vælges positive tilskyndelsesmekanismer, f.eks. "grønne afgifter";

7. anser målet med at reducere EU's afhængighed af importeret olie for afgørende med 
henblik på at mildne de højere internationale energiprisers indvirkning på EU's økonomi 
og dets borgere;

8. kræver gennemførelse af fair konkurrencebestemmelser i energisektoren som en metode 
til forbedring af konkurrenceevnen;

9. anser det for passende, at en eventuel udvidelse af reguleringsrammen sættes i 
baggrunden, og at gennemførelsen af de eksisterende EU-forskrifter i medlemsstaterne i 
stedet for fremskyndes; er af den opfattelse, at yderligere, regulerende foranstaltninger 
først bør overvejes, hvis det viser sig, at mekanismerne i den eksisterende lovgivning for 
det indre marked ikke fungerer i praksis;
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10. understreger, at det ikke er hensigtsmæssigt at opbygge nye institutionelle strukturer på 
EU-plan, hvis dette er forbundet med overlapning af kompetence og nyt bureaukrati, eller 
hvis de opgaver, der skal varetages af sådanne strukturer, vil kunne udføres af 
institutioner i medlemsstaterne eller allerede eksisterende netværk; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at deltage aktivt i at optimere det potentiale, der ligger i 
sådanne strukturer;

11. understreger, at en teknologiåben og ikke-diskriminerende, øget støtte til forskning og 
udvikling med henblik på udnyttelse af konkurrencedygtige og miljøvenlige teknologier 
anses for at være et væsentligt bidrag til sikring af energiforsyningssikkerheden og 
overkommelige energipriser;

12. mener, at der er et akut behov for at forbedre investeringsbetingelserne, hvad angår 
kraftværkskapacitet og energiinfrastruktur ved hjælp af forenklede og strømlinede 
godkendelsesprocedurer og strømlinede juridiske procedurer; understreger i denne 
forbindelse, at en decentraliseret energiinfrastruktur og energiproduktion kan bidrage til 
en forbedring af energiforsyningssikkerheden og bør fremmes som led i udformningen af 
energipolitiske strategier;

13. advarer imod statskontrolleret indskrænkning af udbuddet gennem diskrimination imod 
nogle bestemte energikilder; henviser til en sådan fremgangsmådes negative indvirkning 
på forsyningssikkerheden, energipriserne og konkurrenceevnen;

14. støtter optagelsen af de energipolitiske mål i opstillingen af kriterier for tildeling af 
offentlige kontrakter, hvis det er gennemførligt for den tildelende myndighed, 
hensigtsmæssigt for det pågældende udbud, og hvis det ikke udgør et unfair indgreb i 
konkurrencen;

15. understreger, at problemerne på gasenergimarkedet i flere medlemsstater sidste vinter 
allerede har resulteret i flytning af flere virksomheder inden for de energiintensive 
industrier; anser det for nødvendigt i denne forbindelse at undersøge mulighederne for at 
fremme solidariteten mellem medlemsstaterne og overveje at gøre dette spørgsmål til en 
prioritet med henblik på at sikre effektiv funktion af både eksisterende og fremtidige 
sammenkoblingsnet; konstaterer, at medlemsstaterne for at sikre et fuldt ud fungerende 
marked og gensidig bistand i tilfælde af forsyningsafbrydelser må lægge særlig vægt på 
designkriterier, hvilket kan få omkostningsmæssige følger;
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