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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och betonar att det behövs 
konkreta politiska förslag. Parlamentet anser att man måste enas om en riktning för EU:s 
långsiktiga politik efter det att målen i Europa 2020-strategin har uppfyllts för att skapa 
förutsägbarhet för industrin och konsumenterna.

2. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att medlemsstaterna och kommissionen 
ser till att man i tid, på ett riktigt sätt och fullt ut införlivar befintlig lagstiftning, inklusive 
det lagstiftningsarbete som efterlyses i det tredje lagstiftningspaketet om den inre 
marknaden på energiområdet liksom rättvisa konkurrensvillkor för alla företag som är 
verksamma på unionens territorium, för att senast 2014 åstadkomma en integrerad och 
konkurrenskraftig inre energimarknad för Europa. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) att noggrannare 
övervaka den nationella tillämpningen och att utveckla nya affärsmodeller.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen av den inre energimarknaden, och framhållet att 
mycket arbete återstår för att minska energiberoendet från tredjeländer och för att EU 
2050 ska bli en självförsörjande egenproducent. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att genomföra riktlinjerna för transeuropeiska energinät och att på EU-nivå garantera 
sammankoppling och driftskompatibilitet på energiområdet.

4. Europaparlamentet anser att en öppen, transparent, integrerad, harmoniserad och 
konkurrenskraftig inre energimarknad behövs för att uppnå konkurrenskraftiga 
energipriser, försörjningstrygghet och hållbarhet samt effektiv och storskalig utveckling 
av förnybara energikällor och energi från okonventionella källor, och att fullbordandet av 
en sådan marknad fortfarande är en stor utmaning för alla medlemsstater. Parlamentet ser 
positivt på liberaliseringen av EU:s inre energimarknad och anser att det är en nödvändig 
åtgärd för att sänka el- och gaskostnaderna för konsumenterna och garantera öppnare och 
bättre övervakade energimarknader och därmed åstadkomma konkurrenskraftiga och för 
konsumenterna rättvisa priser. Det är därför också viktigt att garantera att de nationella 
tillsynsmyndigheterna fungerar väl och samordnas på europeisk nivå.

5. Europaparlamentet menar att övergången till en koldioxidsnål och energieffektiv ekonomi 
erbjuder ett tillfälle att skapa hållbarhet såväl som försörjningstrygghet och 
konkurrenskraft i Europa, och att minskade utsläpp av växthusgaser kan vara en 
konkurrensfördel på den växande globala marknaden för energirelaterade varor och 
tjänster. Parlamentet understryker att detta innebär en möjlighet för de små och medelstora 
företag i Europa som är verksamma på marknaden för förnybar energi samt att detta kan 
ge utvecklingen av företagaranda och innovation en rejäl skjuts framåt och vara ett av de 
viktigaste incitamenten för att skapa sysselsättning.

6. Europaparlamentet betonar att energieffektivitet är ett mycket kostnadseffektivt sätt 
genom vilket Europa kan uppnå sina energi- och klimatförändringsmål samt ekonomiska 
mål. Parlamentet erinrar om de stora möjligheterna med energieffektivitet när det gäller att 
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begränsa vårt beroende av importerad energi och återigen få fart på ekonomin. 
Parlamentet inser att en övergång till en mer energieffektiv ekonomi skulle påskynda 
spridningen av innovativa tekniska lösningar och öka industrins konkurrenskraft, förbättra 
den ekonomiska tillväxten och skapa högkvalitativa jobb inom flera sektorer med 
anknytning till energieffektivitet.

7. Europaparlamentet understryker att små decentraliserade producenter av förnybar energi, 
bland annat regionala och lokala myndigheter, måste få stöd för att underlätta deras 
integrering i nätet, och anser att de lokala och regionala myndigheterna även i 
fortsättningen bör ges förenklad tillgång till Europeiska investeringsbankens finansiering 
av hållbar energi. 

8. Europaparlamentet påpekar att det nuvarande systemet för att främja förnybar energi är 
ekonomiskt ineffektivt eftersom det finns så många olika program i medlemsstaterna. 
Parlamentet efterlyser en tydlig politisk ram på unionsnivå för att på ett strategiskt sätt 
arbeta för ekonomiskt effektiva investeringar i koldioxidsnål energi på såväl lokal, 
regional och nationell nivå som på unionsnivå.

9. Europaparlamentet understryker att det är upp till varje enskild medlemsstat att välja 
energimix, och att de i samband med detta val bör ta hänsyn till de gemensamma målen, 
och vid behov vara föremål för ett samordnat europeiskt tillvägagångssätt, eftersom de 
föreslagna målen annars kan riskera att inte uppfyllas, särskilt vad gäller att kombinera 
förnybara energikällor. Parlamentet påminner om att man inte kan förutsäga det 
ungefärliga investeringsbehovet i energiinfrastruktur utan att först göra en uppskattning av 
energimixens troliga sammansättning år 2030.

10. Europaparlamentet understryker den roll som energin spelar för att stimulera tillväxt och 
konkurrenskraft i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att komma med strategier för 
perioden efter 2020 och att presentera en politisk ram för europeisk energipolitik fram till 
2030, med ett gemensamt mål för minskning av växthusgasutsläppen som är förenligt med 
EU:s mål att minska koldioxidutsläppen fram till 2050 och uppbackat av en 
konsekvensbedömning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina pågående 
insatser för att uppnå de nuvarande Europa 2020-målen vad gäller EU:s energipolitik.

11. Europaparlamentet anser att unionen och medlemsstaterna främst ska rikta 
uppmärksamheten på investeringar i infrastrukturer som gynnar energisäkerhet och 
modernisering av energiförsörjningen, eftersom det effektivaste sättet att stimulera sådana 
investeringar på lång sikt är att kombinera dem med konkreta reglerande åtgärder, 
skatteåtgärder och lämplig nationell offentlig politik.

12. Europaparlamentet påpekar att effekterna av teknik för avskiljning, transport och lagring 
av koldioxid (CCS) fortfarande är oklara. Parlamentet noterar att Internationella 
energiorganet (IEA) i rapporten World Energy Outlook 2012 uppmärksammar den roll 
som CCS har i vissa politiska sammanhang. Parlamentet erkänner att det bland 
allmänheten finns en oro inför denna teknik och uppmanar kommissionen att utarbeta en 
halvtidsrapport där resultaten från användningen av EU-subventionerade 
demonstrationsprojekt i kolkraftverk utvärderas.
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13. Europaparlamentet framhåller den funktion som smarta nät fyller när det gäller att skapa 
en tvåvägskommunikation mellan elproducenter och elkunder, och framhåller att smarta 
nät ger konsumenter möjlighet att kontrollera och anpassa sin elanvändning. Parlamentet 
påpekar att ett starkt skydd av personuppgifter liksom konsumentupplysningsprogram, 
t.ex. informationskampanjer i skolor och på universitet har stor betydelse, särskilt om 
smarta mätare verkligen ska ha effekt. Parlamentet betonar att medlemsstater bör lägga ut 
relevant information på webbplatser för konsumenter och att alla berörda aktörer, 
däribland byggare, arkitekter och leverantörer av värme-, kyl- och elutrustning, bör få 
uppdaterad information och kunna jämföra priser och tjänster, så att de kan välja den 
energileverantör som passar dem bäst.

14. Europaparlamentet anser att det är viktigt att främja informations- och 
kommunikationsteknik samt att det måste finnas ett starkt europeiskt stöd för innovation 
och forskning eftersom utvecklingen av innovativa tekniker bidrar till en bättre säkerhet i 
sektorn samt till att locka investeringar.

15. Europaparlamentet uppmärksammar energipolitiken för Europa, i vilken man erkänner 
kärnkraftens bidrag till konkurrenskraften, kostnadseffektiviteten, minskningen av 
koldioxidutsläpp och försörjningstryggheten. Parlamentet menar att kärnenergiteknik har 
möjlighet att uppfylla energi- och klimatmålen på både kort och lång sikt förutsatt att den 
uppfyller alla säkerhetskrav i sin verksamhet och hänsyn tas till projektens hela livscykel.

16. Europaparlamentet vet att instrument såsom energiskatter, koldioxidskatter och system för 
handel med utsläppsrätter har stor betydelse för att nå målen för utsläppsminskningar på 
ett kostnadseffektivt sätt, men anser att de i slutändan kommer att leda till högre 
energipriser för konsumenterna.

17. Europaparlamentet betonar betydelsen av att minska den totala energiförbrukningen och 
öka energieffektiviteten i transportsektorn, inklusive transportplaneringen och stödet till 
kollektivtrafiken i medlemsstaterna. Parlamentet betonar dessutom att projekt för förnybar 
energi inom transeuropeiska transport- och energinät (TEN-T och TEN-E) bör påskyndas.

18. Europaparlamentet betonar vikten av nationella mål för energi från biobränslen och andra 
förnybara bränslen i transporter, eftersom de är nödvändiga för att nå de mål som fastställs 
i kommissionens meddelande. Parlamentet framhåller att dessa mål ger investerare 
säkerhet och uppmuntrar till en utveckling av förnybara källor. Parlamentet understryker 
dock betydelsen av att uppmuntra en användning av andra generationens biobränslen 
framställda av avfall, restprodukter och annat cellulosamaterial från icke-livsmedel.

19. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör uppmuntra lokala och regionala 
myndigheter att upprätta handlingsplaner för förnybar energi och att vidta åtgärder för att 
göra allmänheten medveten om fördelarna med energi från förnybara källor.

20. Europaparlamentet anser att det tydligt måste framgå vad som kan åstadkommas genom 
energipolitik respektive socialpolitik. Parlamentet påpekar att alla scenarier som 
kommissionen lagt fram pekar på ökade energi- och transportkostnader, vilka kommer att 
utgöra en allt större del av konsumenters och små och medelstora företags utgifter. 
Parlamentet anser att medlemsstaterna bör utarbeta åtgärder som garanterar åtkomlig och 
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tillgänglig energi till rimliga priser för alla invånare, särskilt för de mest utsatta grupperna 
i samhället.

21. Europaparlamentet anser att energiutbildning är nyckeln till ett förändrat beteende och ett 
av de grundläggande instrumenten för att skapa en ny modell för hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att anslå de medel som krävs för energiutbildning i 
nästa fleråriga budgetram.

22. Europaparlamentet betonar att kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, de 
regionala och lokala myndigheterna samt företrädarna för det civila samhället, regelbundet 
bör lansera europeiska informationskampanjer om energiutbildning i europeiska, 
nationella, regionala och lokala medier, men även interaktiva kampanjer där 
informationen bör vara tydlig, förståelig och tillgänglig för alla medborgare, företag och 
branschorganisationer. Parlamentet noterar också att det behövs informationskampanjer i 
skolor och på universitet för att förändra de unga generationernas beteende.

23. Europaparlamentet erkänner att unionen har åtagit sig att senast 2050 minska utsläppen av 
växthusgaser med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer. Parlamentet understryker 
vikten av snabba åtgärder på lokal, regional, nationell, internationell och global nivå för 
att på lämpligt sätt begränsa ökningar av jordytans genomsnittstemperatur till högst 2°C i 
syfte att förhindra ytterligare skadliga klimatförändringar.

24. Europaparlamentet anser att finanskrisen bör betraktas som ett tillfälle att förändra 
utvecklingen av vår samhällsmodell mot en mer energieffektiv och klimattålig ekonomi 
helt baserad på förnybar energi. Parlamentet betonar att kommissionen måste lägga fram 
förslag till ett energi- och klimatpaket för 2030 som baseras på de tre nuvarande pelarna, 
dvs. att minska växthusgaser, främja förnybara energikällor och öka energieffektivitet.

25. Europaparlamentet betonar att energianvändningen måste uppmärksammas i högre grad 
om en omställning av energisystemet ska kunna förvekligas. Parlamentet understryker att 
efterfrågestyrning måste få högre prioritet för att spridningen av teknik och system bland 
slutanvändarna ska kunna garanteras och för att energiövergången ska kunna genomföras 
till en för samhället skälig och hållbar kostnad.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en omfattande uppsättning 
energipolitiska prioriteringar på kort, medellång och lång sikt, vilka EU ska driva i sina 
förbindelser med grannländerna i syfte att upprätta ett gemensamt rättsligt område grundat 
på principer och normer för den inre marknaden för energi som är relaterade till unionens 
regelverk.
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