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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. tukee komissiota energiapolitiikassa, joka perustuu siihen, että taloudellisen kilpailukyvyn 
edellytyksenä on vakaa ja luotettava sääntelykehys, jossa otetaan huomioon 
markkinamekanismit;

2. tukee integroitua energiapolitiikkaa, jossa otetaan tasapuolisesti huomioon energian 
toimitusvarmuuteen, kilpailukykyyn sekä ympäristöystävällisyyteen ja 
ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet;

3. painottaa, että energian sisämarkkinoiden luominen EU:ssa siten, että myös EU:n 
ulkopuolisilla mailla on mahdollisuus osallistua niihin, voi lisätä toimitusvarmuutta 
merkittävästi;

4. pyytää, että jäsenvaltiot eivät toimivien sisämarkkinoiden kustannuksella etsisi ratkaisuja 
oletettujen kansallisten etujen turvaamiseksi energiatoimituksissa;

5. painottaa tehokkaiden säännösten ja kansallisten sääntely- ja kilpailuviranomaisten 
oikeassa suhteessa olevien valtuuksien erityistä merkitystä määräävän markkina-aseman 
saavuttamisen ehkäisemisessä ja toimivien sisämarkkinoiden luomisessa niin, että voidaan 
turvata kohtuulliset energianhinnat; painottaa tässä yhteydessä tukevansa komission 
alakohtaisia tutkimuksia ja kehottaa komissiota johdonmukaisesti soveltamaan 
kilpailulainsäädännön vastaisiin rikkomuksiin kaikkia käytettävissä olevia välineitä;

6. toteaa, että nykyinen verotaakka muodostaa suuren osan energiakustannuksista, ja 
korostaa siksi, että Euroopan teollisuuden kilpailukykyä pitäisi tukea energiapolitiikan 
tavoitteiden toteuttamisen avulla, esimerkkinä energiatehokkuuden parantaminen ja 
uusiutuvien energialähteiden tukeminen, ja vastaavasti tulisi valita myönteisiä 
kannustusmekanismeja, kuten "vihreitä veroja";

7. pitää EU:n tuontiöljyriippuvuuden vähentämistavoitetta ratkaisevan tärkeänä pyrittäessä 
lieventämään energian kohonneiden maailmanmarkkinahintojen vaikutusta EU:n 
talouteen ja EU:n kansalaisiin;

8. kehottaa noudattamaan oikeudenmukaisen kilpailun sääntöjä energia-alalla, jotta 
kilpailukykyä voidaan parantaa;

9. pitää asianmukaisena sääntelykehyksen mahdollisen laajentamisen lykkäämistä sekä sitä, 
että yhteisön nykyisten säännösten täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa nopeutetaan; katsoo, 
että muita sääntelytoimia tulee harkita vasta sitten, jos nykyiset 
sisämarkkinalainsäädännön mukaiset mekanismit eivät osoittaudu toimiviksi käytännössä;

10. katsoo, että uusien institutionaalisten rakenteiden luominen Euroopan unionin tasolla ei 
selvästikään ole mielekästä, jos näin luodaan päällekkäisiä vastuualueita ja uutta 
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byrokratiaa tai jos tällaisten rakenteiden tehtävät voitaisiin hoitaa jäsenvaltioiden elinten 
tai jo luotujen verkkojen avulla; rohkaisee siksi tässä yhteydessä komissiota toimimaan 
aktiivisesti tällaisten rakenteiden kapasiteetin optimoinnissa;

11. katsoo, että eri teknologioille avoin, syrjimätön ja entistä voimakkaampi tutkimuksen ja 
kehittämisen tuki kilpailukykyisen ja ympäristöystävällisen tekniikan hyödyntämiseksi on 
merkittävä tekijä energian toimitusvarmuuden ja kohtuullisten energianhintojen
takaamisessa;

12. katsoo, että on nopeasti parannettava voimalaitoskapasiteettiin ja energiansaannin 
infrastruktuuriin liittyviä investointiehtoja käyttämällä yksinkertaistettuja ja tehostettuja 
hyväksymismenettelyjä sekä tehostettuja oikeudellisia menettelyjä; korostaa tässä 
yhteydessä, että hajautettu energiainfrastruktuuri ja energiantuotanto voivat auttaa 
parantamaan energian toimitusvarmuutta, minkä vuoksi niitä on tuettava 
energiapoliittisten strategioiden laatimisessa;

13. varoittaa valtion sääntelemästä tarjonnan rajoittamisesta tiettyjen energiamuotojen 
syrjimisen kautta; toteaa, että tällainen menettely vaikuttaisi kielteisesti 
toimitusvarmuuteen, energianhintoihin ja kilpailukykyyn;

14. kannattaa energiapolitiikan tavoitteiden sisällyttämistä julkisten sopimusten myöntämistä 
koskeviin perusteisiin, jos se on toteutettavissa sopimuksen myöntävän viranomaisen 
kannalta, kohtuullista asianomaisen tarjouksen esittäjän tapauksessa ja jos se ei merkitse 
syrjivää puuttumista kilpailuun;

15. toteaa, että viime talven ongelmat kaasuenergiamarkkinoilla monissa jäsenvaltioissa ovat 
jo johtaneet energiaintensiivisten alojen yritysten siirtymisiin; katsoo, että tässä 
yhteydessä on tutkittava mahdollisuuksia edistää jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta ja 
harkittava asian käsittelyä ensi tilassa, jotta voitaisiin taata sekä nykyisten että tulevien
rajayhdysjohtojen asianmukainen toiminta; panee merkille, että täysin toimivat markkinat 
ja vastavuoroinen apu toimitushäiriöiden yhteydessä edellyttävät, että kiinnitetään erityistä 
huomiota jäsenvaltioiden välisiin rakenteellisiin vaatimuksiin, millä voi olla 
kustannusvaikutuksia.
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