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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder kommissionens energipolitiska strategi där man utgår från att en 
stabil och tillförlitlig rättslig ram som respekterar marknadsmekanismerna är en 
förutsättning för ekonomisk konkurrenskraft.

2. Europaparlamentet stöder en integrerad energipolitisk strategi där man tar lika hänsyn till
målen om trygg energiförsörjning, konkurrenskraft och miljövänlighet, liksom till 
klimatförändringar.

3. Europaparlamentet betonar att man genom att skapa en inre energimarknad i EU, som 
man även ger icke-medlemsstater möjlighet att delta i, på ett avgörande sätt kan bidra till 
försörjningstryggheten.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avstå från att söka lösningar som 
tillgodoser förmenta nationella intressen på området försörjningstrygghet men som kan 
vara till skada för en fungerande inre marknad.

5. Europaparlamentet understryker vikten av effektiva regleringsstrukturer och av att 
nationella tillsynsmyndigheter och konkurrensmyndigheter ges lämpliga befogenheter för 
att förhindra att det uppstår en dominerande ställning på marknaden och för att skapa en 
fungerande inre marknad. Härigenom kan man garantera att energipriserna hålls på en 
rimlig nivå. Parlamentet uttrycker sitt starka stöd för kommissionens branschundersökning 
och uppmanar kommissionen att fullt ut utnyttja alla tillgängliga instrument då den
handskas med överträdelser av konkurrenslagstiftningen.

6. Europaparlamentet påpekar att en stor del av energikostnaderna orsakas av den aktuella 
beskattningen och betonar därför att den europeiska industrins konkurrenskraft bör stödjas 
i samband med genomförandet av energipolitiska mål – såsom förbättring av 
energieffektivitet eller främjande av förnybar energi – och att man följaktligen bör välja 
att använda positiva incitament, t.ex. ”gröna skatter”.

7. Europaparlamentet anser det nödvändigt att minska EU:s beroende av importerad olja i 
syfte att lindra den effekt som högre internationella energipriser har på EU:s ekonomi och 
dess medborgare.

8. Europaparlamentet begär att rättvisa konkurrensregler skapas i energisektorn i syfte att 
förbättra konkurrenskraften.

9. Europaparlamentet anser att man måste vänta med en eventuell utvidgning av den rättsliga 
ramen och i stället påskynda genomförandet av befintliga gemenskapsbestämmelser i 
medlemsstaterna. Parlamentet anser att man bör överväga ytterligare regleringsåtgärder 
bara om det visar sig att de mekanismer som föreskrivs i befintlig lagstiftning om den inre 
marknaden inte är effektiva.
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10. Europaparlamentet klargör att det är olämpligt att bygga upp nya institutionella strukturer 
på EU-nivå om detta leder till dubbla behörigheter och ytterligare byråkrati eller om de 
uppgifter som dessa strukturer skulle ta itu med kan skötas av medlemsstaternas 
institutioner eller befintliga nätverk. Parlamentet uppmuntrar i detta sammanhang
kommissionen att inta en aktiv roll när det gäller att optimera potentialen hos dessa 
strukturer.

11. Europaparlamentet framhåller att man genom ett starkare, teknikinriktat och 
icke-diskriminerande stöd till forsknings- och utvecklingsverksamhet avseende
utnyttjande av konkurrenskraftig och miljövänlig teknik på ett avgörande sätt kan bidra till 
att trygga energiförsörjningen och till att säkra att energipriserna hålls på en rimlig nivå.

12. Europaparlamentet anser att man absolut måste förbättra förutsättningarna för 
investeringar i kraftverkskapacitet och energiförsörjningsinfrastruktur genom att införa 
enklare och snabbare tillståndsförfaranden samt snabbare rättsliga förfaranden.
Parlamentet betonar i detta sammanhang att en decentraliserad energiinfrastruktur och 
energiproduktion kan bidra till en tryggare energiförsörjning och att man bör främja detta i 
utformningen av energipolitiska strategier.

13. Europaparlamentet varnar för statligt reglerad begränsning av utbudet genom 
diskriminering av särskilda energikällor. Parlamentet hänvisar till de negativa följderna av 
sådant handlande för försörjningstryggheten, energipriserna och konkurrenskraften.

14. Europaparlamentet stöder inbegripandet av energipolitiska mål i formuleringen av 
kriterier för offentlig upphandling, om det är genomförbart för den upphandlande 
myndigheten och rimligt med tanke på den aktuella upphandlingen och om det inte 
innebär ett otillbörligt ingripande i konkurrensförhållandena.

15. Europaparlamentet konstaterar att förra vinterns allvarliga störningar på gasmarknaden i 
många medlemsstater redan har lett till att företag i energiintensiva branscher har 
omlokaliserats. Parlamentet anser att man i detta sammanhang måste utreda möjligheterna 
att främja solidaritet mellan medlemsstaterna och överväga att ta itu med denna fråga så 
snabbt som möjligt för att se till att både befintliga och kommande sammankopplingar 
fungerar väl. Parlamentet konstaterar att man måste ägna särskild uppmärksamhet åt
kriterierna för konstruktionsprojektering i medlemsstaterna för att marknaden skall 
fungera väl och för att ömsesidigt bistånd skall kunna erbjudas i fall av 
försörjningsavbrott, vilket kan komma att påverka kostnaderna.
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