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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että avoimet ja kilpailuun perustuvat, yhdennetyt ja joustavat eurooppalaiset 
energiamarkkinat mahdollistavat toimitusvarmuuden säilyttämisen sekä alhaisemmat ja 
avoimemmat hinnat ja että siten voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä ja edistää 
talouskasvua ja kuluttajien hyvinvointia; kehottaa sen vuoksi poistamaan jäljellä olevat 
markkinoiden avoimuutta ja tehokasta toimintaa haittaavat fyysiset sekä lainsäädännölliset 
ja sääntelyyn liittyvät esteet;

2. painottaa alueellisten markkinoiden ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön merkitystä 
esteiden poistamisessa, yhdentymisprosessin vauhdittamisessa ja verkkojen tehokkuuden 
parantamisessa;

3. toteaa, että energia-ala ei energian sisämarkkinoita koskevan kolmannen paketin 
puutteellisen täytäntöönpanon vuoksi ole vielä saavuttanut täyttä potentiaaliaan 
sisämarkkinoiden toimijoiden kannalta ja että rajat ylittäviä energian sisämarkkinoita ei 
vielä ole olemassa; kehottaa tästä syystä komissiota hyödyntämään kaikkia sen 
käytettävissä olevia keinoja varmistaakseen kolmannen energiapaketin saattamisen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanon, koska se on jo myöhässä; kehottaa 
tekemään tämän vaatimalla jäsenvaltioita noudattamaan säännöksiä, estämällä niitä 
luomasta uusia esteitä ja määräämällä tarvittaessa seuraamuksia; kehottaa siksi komissiota 
ilmoittamaan yksityiskohtaiset tiedot kaikista kolmannen energiapaketin täytäntöönpanon 
jäljellä olevista esteistä sekä ilmaisemaan selvin numeroin, miten ne ovat vaikuttaneet 
energian kuluttajahintoihin; huomauttaa, että kilpailusääntöjen noudattamisen valvonnalla 
voidaan lisätä toimitusvarmuutta, jos näin helpotetaan markkinoille pääsyä ja edistetään 
investointeja; kehottaa siksi komissiota jatkamaan johdonmukaisesti alakohtaisen 
tutkimuksen jälkeen toteutettuja toimenpiteitä kilpailusääntöjen tehokkaaksi 
soveltamiseksi energia-alaan; ilmaisee tässä yhteydessä tyytyväisyytensä käynnissä 
oleviin energia-alaa koskeviin kilpailuoikeudellisiin menettelyihin, joiden tarkoituksena 
on varmistaa, että saavutetaan tavoite energian sisämarkkinoiden päätökseen saattamisesta 
vuonna 2014 ja poistetaan energiantoimittajien uudelleen luomat kilpailun esteet; 
huomauttaa, että kansallisilla sääntely- ja kilpailuviranomaisilla on ratkaiseva rooli EU:n 
säännösten täytäntöönpanossa, ja kehottaa jäsenvaltioita antamaan niille tarvittavat 
taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit;

4. korostaa, että vain vakaan sääntelykehyksen avulla on mahdollista houkutella tarvittavia 
investointeja näiden markkinoiden jatkuvaksi kehittämiseksi;

5. suosittelee, että komissio energia-alaa koskevan ”Verkkojen Eurooppa” -välineen 
määrärahoja käyttäessään asettaa etusijalle hankkeet, joilla on suurin vaikutus 
sisämarkkinoiden toimintaan, ja edistää siten kilpailua, uusiutuvien energiamuotojen 
nopeaa käyttöönottoa, tarvittavien rajat ylittävien yhteenliitäntöjen luomista ja energian 
toimitusvarmuutta;



PE507.948v02-00 4/6 AD\937725FI.doc

FI

6. kehottaa toteuttamaan toimia energiaverkkojen yhteiseen suunnitteluun kannustamiseksi, 
jotta edistetään eurooppalaisen energiaverkon järkeistämistä hyödyntämällä rajat ylittäviä 
synergiavaikutuksia ja entistä tehokkaampaa infrastruktuuriverkkoa, mistä seuraa 
kuluttajien ja teollisuuden kustannusten alentuminen;

7. kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä markkinoiden pirstoutumisen ja 
markkinahäiriöiden estämiseksi lakkauttamalla asteittain fossiilisten polttoaineiden suorat 
ja epäsuorat tuet sekä poistamalla energian kuluttajahintojen sääntelyn; kehottaa siksi 
komissiota tutkimaan eräissä jäsenvaltioissa voimassa olevien sellaisten lakien 
yhteensopivuuden perussopimusten kanssa, jotka yksinoikeuksien myöntämisen vuoksi 
johtavat toimittajien monopoliasemaan ja siten vähentävät kilpailua ja nostavat 
kuluttajahintoja; huomauttaa, että on tarpeellista yhdenmukaistaa vaiheittain uusiutuvien 
energialähteiden tukijärjestelmiä jäsenvaltioissa ja edistää kapasiteetinjakomekanismeja, 
jotka ovat tehokkaita rajat ylittävissä yhteyksissä; painottaa, että siksi olisi tutkittava 
huolellisesti, mitkä toimenpiteet olisivat kapasiteetin varmistamiseksi tarpeen ja 
mielekkäitä; 

8. kiinnittää komission huomiota kansallisten kaasu- ja sähkömarkkinoiden nopean 
toiminnallisen integroinnin tarpeeseen, koska niiden toiminta edellyttää verkkosääntöjen 
virallista hyväksymistä ja nopeaa täytäntöönpanoa yhteisine sääntöineen kapasiteetin 
jakoa, tasapainottamista, laskutusta ja yhteentoimivuutta koskevien mekanismien 
määrittämiseksi;

9. kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston (ENTSO), energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) ja 
muiden asianomaisten sidosryhmien kanssa verkkosääntöjen laadinnan nopeuttamiseksi 
osallistavalla ja avoimella tavalla;

10. kiinnittää komission huomiota tarpeeseen varmistaa, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimivallan ja riippumattomuuden vahvistamista koskevaa 
lainsäädäntöä sovelletaan tehokkaasti, koska siten voidaan taata energiamarkkinoiden 
tehokas toiminta ja suojella kuluttajien etuja;

11. huomauttaa, että epäsuhdat kansallisessa sääntelyssä johtavat myös epäsuhtiin kilpailussa; 
kehottaa vahvistamaan ACERin toimintoja ja valmiuksia, jotta se voi tarjota enemmän 
mahdollisuuksia kansallisten sääntelyviranomaisten tiiviimpään yhteistyöhön sellaisen 
sääntelykehyksen määrittämisessä, joka ei haittaa energian sisämarkkinoiden toimintaa;

12. tukee täysin tasapuolisia toimintaedellytyksiä edistäviä toimenpiteitä, joilla luodaan 
hajautetumpia ja kilpailukykyisempiä markkinamalleja, sillä ne tarjoavat enemmän 
mahdollisuuksia paikallisille energiantuottajille ja uusille teollisuuden toimijoille;

13. panee merkille, että markkinoiden vapauttamisprosessi ei kolmannen energiapaketin 
täytäntöönpanon laiminlyönnin sekä yhä olemassa olevien kilpailun esteiden vuoksi ole 
tuottanut varteenotettavia vaihtoehtoja eikä johtanut loppukäyttäjien ja erityisesti 
kotitalouksien energiahintojen alenemiseen; kehottaa komissiota toteuttamaan toimia 
kuluttajien oikeuksien selkeyttämiseksi sekä hinnanmuodostusta ja laskutusta koskevaan 
avoimuuteen kannustamiseksi, kuluttajille tiedottamisen ja tuotteiden vertailtavuuden 
parantamiseksi, kuluttajien valinnanvapauden lisäämiseksi ja heidän tarpeisiinsa 
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vastaamiseksi sekä kuluttajien suojelemiseksi; kehottaa jäsenvaltioita jakamaan parhaita 
käytäntöjä;

14. katsoo, että tekninen yksinkertaistaminen on olennaisen tärkeää kuluttajan kannalta ja että 
tarjousten, sopimusten ja laskujen tulisi työryhmän raportti EU:n energia-alan 
vähittäismarkkinoiden avoimuudesta huomioon ottaen sisältää samat hinnan osatekijät ja 
nämä tiedot olisi esitettävä yhdenmukaisesti; katsoo, että jotta kuluttajat ryhtyvät 
hallitsemaan energiankulutustaan ennakoivammin, on tarjottava tietoa kulutuksen 
hallintakeinoista, energiansäästömahdollisuuksista ja energiatehokkuudesta sekä 
pienimuotoisesta tuotannosta; on samaa mieltä kuin työryhmä raportissaan siitä, että 
hintavertailun välineet ja sivustot voivat olla kuluttajille hyödyllisiä välineitä, jos niitä 
ylläpidetään riippumattomalla, avoimella ja luotettavalla tavalla; suosittelee, että komissio 
ja jäsenvaltiot ottavat käyttöön hintavertailusivustoja ja käynnistävät kuluttajille 
suunnattuja tiedotuskampanjoita, joihin paikallis- ja aluehallinnon olisi osallistuttava 
aktiivisesti; suhtautuu myönteisesti ajatukseen hintavertailun välineiden tarkkuuden ja 
objektiivisuuden tarkistamisesta sähköisten luotettavuusmerkintöjen avulla; kehottaa 
komissiota tutkimaan, voitaisiinko tällaiset vertailuvälineiden ja sivustojen 
luotettavuusmerkinnät ottaa käyttöön koko EU:ssa;

15. huomauttaa, että älykkäät mittausjärjestelmät ja muuttuvat sähkön hinnat voivat kannustaa 
kuluttajia säästämään energiaa ja kustannuksia ja että niiden avulla voidaan lisätä 
avoimuutta; korostaa kuitenkin samalla, että ennen tällaisten mittausjärjestelmien 
käyttöönottoa olisi tutkittava tarkasti etenkin niiden todellinen säästöpotentiaali, 
yhteentoimivuus ja tietosuojaoikeudelliset näkökohdat;

16. painottaa, että kuluttajat suosivat vähäisempää energiariippuvuutta ja ovat yhä 
halukkaampia investoimaan omaan tuotantoon; ehdottaa siksi, että olisi rohkaistava 
aktiivisesti älykkäiden verkkojen ja muiden sellaisten vaihtoehtojen käyttöönottoon, 
joiden avulla kuluttajat voivat osallistua aktiivisesti energian sisämarkkinoihin;

17. kiinnittää huomiota verkkojen muuttuvien käyttömaksujen soveltamisesta koituviin 
etuihin kuluttajien kannustamiseksi kuluttamaan energiaa verkon käytön huippuaikojen 
ulkopuolella kestävän energiankäytön takaamiseksi;

18. kehottaa edistämään uusia mekanismeja, joilla ratkaistaan tehokkaasti riidat; kehottaa 
etenkin panemaan pikaisesti täytäntöön vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan 
direktiivin, joka hyväksyttiin äskettäin yhdessä verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan 
asetuksen kanssa, sillä niillä molemmilla on määrä taata nykyistä parempi ja kattava 
Euroopan laajuinen mahdollisuus käyttää riidanratkaisuelimiä; vaatii varmistamaan, että 
energia-asioita koskevat riidat ratkaistaan nopeasti yksinkertaisella ja edullisella tavalla, 
jotta tasapainotetaan loppukäyttäjien ja energiantoimittajien neuvotteluasema; 

19. korostaa tarvetta edistää aloitteita, joilla varmistetaan kuluttajien aktiivisempi asema 
energian sisämarkkinoilla, mikä puolestaan piristää kilpailua markkinoilla; korostaa, että 
energiantoimittajan kollektiivisesta vaihtamisesta on jo koitunut etuja kuluttajille; 
kehottaa komissiota arvioimaan kollektiivisesta vaihtamisesta kuluttajille energia-alalla 
koituvia mahdollisia etuja sekä siihen mahdollisesti liittyviä riskejä; katsoo, että EU:n 
tasolla olisi toteutettava toimenpiteitä, jotka tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden vaihtaa 
energiantoimittajaa ilman, että määrätään seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta.
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