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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 för att skapa förutsägbarhet för industrin och samhället. 

2. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att i tid, på ett riktigt sätt och fullt ut 
införliva befintlig lagstiftning, inklusive det regelverk som anges i det tredje 
lagstiftningspaketet om den inre marknaden på energiområdet, för att senast 2014 
åstadkomma en integrerad och konkurrenskraftig inre energimarknad för Europa.

3. Europaparlamentet anser att en öppen, transparent, integrerad och konkurrenskraftig inre 
energimarknad behövs för att kunna uppnå konkurrenskraftiga energipriser, 
försörjningstrygghet och hållbarhet samt effektiv och storskalig användning av förnybara 
energikällor, och att inrättandet 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 den är nödvändig för att sänka el- och gaskostnaderna för 
konsumenterna och garantera öppnare och bättre övervakade energimarknader.

4. Europaparlamentet menar att övergången till ett utsläppssnålt samhälle 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. 

5. Europaparlamentet påpekar att projekt för avskiljning, transport och lagring av koldioxid 
genererar farligt avfallsmaterial som måste lagras. Parlamentet anser att kommissionen 
förlitar sig för mycket på denna teknik. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta 
en halvtidsrapport där resultaten av den EU-subventionerade experimentella tekniken för 
avskiljning och lagring av koldioxid avsedd för kolkraftverk utvärderas.

6. Europaparlamentet framhåller den funktion som smarta nät fyller när det gäller att skapa 
en tvåvägskommunikation mellan producenter och kunder, och framhåller att smarta nät 
låter konsumenter kontrollera och anpassa sin elanvändning.

7. Europaparlamentet uppmärksammar energipolitiken för Europa, i vilken man erkänner 
kärnkraftens potentiella 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.

8. 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.

9. Europaparlamentet anser att det tydligt måste framgå vad som kan åstadkommas genom 
energipolitik respektive socialpolitik. Parlamentet anser att det är bäst att hantera 
fattigdom med hjälp av socialpolitik, och inte med en reglering av energipriser.


