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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta "Energian sisämarkkinat toimiviksi"
(2013/2005 (INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Energian sisämarkkinat toimiviksi" ja siihen 
liittyvät valmisteluasiakirjat (COM(2012)0663),

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien 
suuntaviivoista ja päätöksen 1364/2006/EY kumoamisesta1,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 994/2010 toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY 
kumoamisesta2,

– ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1227/2011 energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja 
tarkasteltavuudesta3,

– ottaa huomioon maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 
13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY4,

– ottaa huomioon sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/54/EY kumoamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/72/EY5,

– ottaa huomioon energiatehokkuudesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU6,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Energia-alan etenemissuunnitelma 2050" 
(COM(2011)0885),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti –
"Yhdessä uuteen kasvuun" (COM(2012)0573),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Uusiutuva energia: merkittävä tekijä Euroopan 
energiamarkkinoilla" (COM(2012)0271),

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman "Kohti uutta Euroopan 
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0061.
2 EUVL L 295, 12.11.2010, s. 1.
3 EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1.
4 EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94.
5 EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55.
6 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1.
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energiastrategiaa kaudelle 2011–2020"1,

– ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman energiapoliittisesta 
yhteistyöstä rajanaapureiden kanssa: strateginen lähestymistapa varmaan, kestävään ja 
kilpailukykyiseen energiahuoltoon2,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman etenemissuunnitelmasta 
siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 20503,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. katsoo, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet selvään määräaikaan eli toteuttamaan energia 
sisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä; 

B. katsoo, että energian sisämarkkinat ovat välttämättömät unionin yleisen 
energiaturvallisuuden kannalta ja että niillä on keskeinen merkitys unionin kilpailukyvyn, 
talouskasvun ja uusien työpaikkojen luomisessa, kuten toisessa sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketissa ja Eurooppa 2020 -strategiassa on todettu; 

C. ottaa huomioon, että energia-alan etenemissuunnitelmassa 2050 korostetaan, että 
eurooppalaisen energiaverkon täysimääräinen integrointi ja markkinoiden avaaminen ovat 
ratkaisevan tärkeitä tasapainon säilyttämiseksi energiaturvallisuuden, kilpailukyvyn, 
vähäpäästöisen talouden tavoitteen ja kuluttajien tyytyväisyyden kesken; 

D. katsoo, että energian sisämarkkinat antavat unionille mahdollisuuden esiintyä yhtenäisenä 
suhteessa ulkoisiin kumppaneihin ja varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille 
sekä EU:n yrityksille että EU:n ulkopuolisille yrityksille;

E. katsoo, että Euroopan energiayhteisön on perustuttava vahvoihin yhteisiin
energiamarkkinoihin, Euroopan unionin ulkopuolelta tehtävien energiahankintojen 
koordinointiin ja unionin yhteiseen rahoitukseen uudelle vähäpäästöiselle 
energiateknologialle; 

F. katsoo, että jonkin verran edistystä on saavutettu rajat ylittävän yhteistyön 
vahvistamisessa, energiasaarekkeiden osittaisessa poistamisessa ja toimitusvaikeuksien 
ehkäisemisessä;

1. on tyytyväinen tiedonantoon ja siihen liittyvään toimintasuunnitelmaan, jotka sisältävät 
yhteenvedon energian sisämarkkinoiden toteuttamisessa tähän asti saavutetusta 
edistyksestä ja siinä edessä olevista haasteista;

2. toteaa, että energian hintojen nousu todennäköisesti jatkuu, kun otetaan huomioon sen 
yhteys polttoaineiden hintoihin, ilmastopolitiikan vaikutus ja energiajärjestelmien 

                                               
1 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 64.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0238.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0086.
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ylläpitämisen ja uudistamisen vaatimat investoinnit; 

3. on tietoinen eurooppalaisesta lisäarvosta, joka syntyy parantamalla jäsenvaltioiden 
energiapolitiikan koordinointia yhteisvastuun hengessä ja luomalla tehokkaita ja varmoja 
rajat ylittäviä energiajärjestelmiä, jolloin energian kysynnän ja tarjonnan paremman 
hallinnan kautta saadaan aikaan synergiaa; 

Kuluttajasuuntautuneet markkinat 

4. korostaa, että energian loppukäyttäjät, niin yksittäiset henkilöt kuin teollisuus, ovat 
käyttäjäystävällisten energian sisämarkkinoiden ytimessä; huomauttaa, että siksi heitä on 
suojeltava asianmukaisesti ja että heidän on voitava käyttää täysipainoisesti oikeuksiaan, 
ja samalla heitä on kannustettava aktiivisempaan rooliin markkinoiden kilpailun 
edistämisessä, toisin sanoen siirtymään passiivisista vastaanottajista aktiivisiksi ja 
valistuneiksi kuluttajiksi ja tuottajakuluttajiksi;

5. katsoo, että älykästä teknologiaa ei saa rajoittaa vain automaattiseen mittarinluentaan, 
vaan sitä on täydennettävä dynaamisella sähköisellä verkonhallinnalla, joka käsittää 
sellaiset palvelut kuin verkkotukipalvelut, vapaaehtoisen kysynnän ohjauksen ja 
paikalliset välittäjät;

6. katsoo, että muita heikommassa asemassa olevia kuluttajia on suojeltava ja että sitä varten 
on otettava käyttöön tehokkaita mekanismeja mutta että samalla on vältettävä 
energiamarkkinoiden vääristymiä; 

7. korostaa, että on tärkeää turvata kilpailukykyiset, helposti hallittavat ja avoimet 
energiamarkkinat, jotka tarjoavat kaikille EU:n energiankuluttajille varmaa, 
kohtuuhintaista ja luotettavaa energiaa;

Energian sisämarkkinoiden toteuttamisen nykyiset haasteet 

8. korostaa, että energian sisämarkkinat eivät vastaa kuluttajien tarpeita ja odotuksia, koska 
hinnat ovat kuluttajille edelleen korkeita, energiantoimittajia on vähän, palvelut ovat 
yleisesti heikkolaatuisia ja toimittajan vaihtaminen on vaikeaa; korostaa siksi, että on 
tarpeen luoda kuluttajaystävällisemmät markkinat;

9. katsoo, että energian sisämarkkinoiden täysimääräisen täytäntöönpanon puute on edelleen 
näiden markkinoiden toteuttamisen suurin este;

10. korostaa, että olemassa olevan infrastruktuurin uudistaminen sekä uuden, älykkään ja 
joustavan tuotanto-, siirto-, jakelu- ja varastointi-infrastruktuurin rakentaminen on 
välttämätöntä hyvin integroiduilla ja toisiinsa liitetyillä energiamarkkinoilla, joilla 
turvataan kohtuuhintainen tarjonta, joilla käytetään täysimääräisesti hyväksi 
yhteistuotantoon ja energiatehokkuuteen sekä uudistuviin ja epätavanomaisiin 
energialähteisiin liittyvät mahdollisuudet ja joilla mikään jäsenvaltio ei jää eristyksiin 
Euroopan kaasu- ja sähköverkoista;

11. katsoo, että investoimista infrastruktuuriin on edistettävä vakaan ja innovointia edistävän 
sääntelyjärjestelmien avulla ja toteaa, että sitä ei voida saada aikaan muuten kuin 
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markkinalähtöisesti; toteaa kuitenkin, että joissain tapauksissa keskeinen infrastruktuuri ei 
välttämättä ole kaupallisesti kannattavaa ja vaatii siten julkista rahoitusta; 

12. huomauttaa, että uusien tulijoiden mahdollisuuksia kilpailla tasavertaisesti vakiintuneita 
yrityksiä vastaan haittaa edelleen siirtoverkkojen avoimen ja syrjimättömän 
käyttöoikeuden puuttuminen;

13. huomauttaa, että vakaa sääntelykehys – joka koskee tuottajia, sääntelyviranomaisia, 
verkonhaltijoita, energian toimittajia, kysyntäpuolen palveluntarjoajia ja ennen kaikkea 
loppukäyttäjiä ja tuottajakuluttajia – on keskeisen tärkeä hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden kannalta ja infrastruktuurin kehittämiseen suunnattujen pitkäaikaisten 
investointien tekemiseksi houkutteleviksi; korostaa, että verkkosääntöjen ja -normien 
kehittämisen tulisi johtaa menettelytapoja ja yhteentoimivuutta koskevaan 
yhdenmukaistamiseen; 

14. pitää valitettavana, että jälleen on toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, erityisesti ponnisteluja sähkön toimittamisen 
turvaamiseksi, missä yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja vääristävät markkinasuunnittelua; 

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, että 
parempaa EU:n laajuista koordinointia tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena hyödynnettävä 
täysimääräisesti kaikkien EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien energialähteiden 
mahdollisuudet;

16. katsoo, että avoimet sisämarkkinat, joilla kaikki EU:n ja kolmansien maiden yritykset 
noudattavat energia-alaa koskevaa yhteisön säännöstöä, voivat auttaa lujittamaan EU:n 
energiantoimittajien neuvotteluasemaa ulkoisiin kilpailijoihin nähden, mikä on erityisen 
tärkeää ajatellen mahdollisuuksia jatkaa ulkoisten energiaostojen koordinoida EU:n 
tasolla; toteaa, että suhteissa EU:n energian toimittajiin on käytettävä 
vastavuoroisuusperiaatetta; 

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden ja 
lisäenergiakustannusten yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kesken – tai 
ainakin yhteensopivuuden parantaminen tässä suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen energia-alan 
pitkän aikavälin kehittämiselle; 

18. on tietoinen käyttämättä jääneistä mahdollisuuksista – joita on luotu puiteohjelmista 
tuetuilla EU:n yhteisillä tutkimushankkeilla ja SET-suunnitelman kaltaisilla aloitteilla –
kehittää uutta teknologiaa, joka mahdollistaa parannukset energiatehokkuuteen, 
uusiutuviin energialähteisiin, ydinvoimalaitosten turvallisuuteen, fossiilisten 
polttoaineiden vähäpäästöiseen käyttöön ja älykkäisiin verkkoihin, jotka kaikki ovat 
energiamarkkinoiden kannalta keskeisen tärkeitä;

Tarvitaan pikaisia toimia
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Kansallisten ja eurooppalaisten viranomaisten kannustaminen

19. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan energiapolitiikan alan kuuluvan EU:n lainsäädännön, 
erityisesti kolmannen energiapaketin, täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään;

20. vaatii komissiota valvomaan tiiviisti EU:n energialainsäädännön täytäntöönpanon 
tehokkuutta, ja erityisesti tämä koskee säännöksiä, joilla luodaan keskeisiä kuluttajien 
oikeuksia, ja säännöksiä, jotka koskevat verkonhaltijoita, kansallisia sääntelyviranomaisia 
ja kilpailusääntöjä, sekä säännöksiä, joiden tavoitteena on vähentää silmukkavirtojen 
ilmiötä, joka on energian sisämarkkinoiden kannalta merkittävä haaste, koska se heikentää 
energiajärjestelmien turvallisuutta; kehottaa komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia tarkoituksenmukaisia keinoja puuttua asiaa koskevan EU:n 
lainsäädännön mahdolliseen jatkuvaan noudattamatta jättämiseen; 

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita koordinoimaan infrastruktuurihankkeita aikaisempaa 
paremmin ja varmistamaan samalla niiden kattavan järjestelmään liitettävyyden ja 
kustannustehokkuuden; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan yhteistä 
eurooppalaista etua koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, valinnan ja täytäntöönpanon 
etenkin, kun kyseessä ovat rajat ylittävät sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-infrastruktuuri, jotka ovat hyvin integroitujen ja hyvin 
toimivien energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen tärkeitä;

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään sääntelemästä energian kansallisia vähittäishintoja 
julkisten tukien avulla, koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat vakavasti tulevia 
investointeja infrastruktuuriin;

23. on tyytyväinen komission määrätietoisuuteen kilpailunrajoitus- ja valtiontukisääntöjen 
täytäntöönpanossa, millä varmistetaan, että kaikille markkinatoimijoille luodaan 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja yhtäläiset markkinoille pääsyn ehdot;

24. tukee voimakkaasti komission pyrkimyksiä ottaa yhdenmukaiset verkkosäännöt ja -normit 
suunnitellusti käyttöön ja varmistaa energian sisämarkkinoiden sääntelykehyksen vakaus;

25. tukee voimakkaasti EU:n ja kansallisten viranomaisten toteuttamia sääntelytoimenpiteitä 
rajat ylittävän energiakaupan edistämiseksi, parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä 
eri jäsenvaltioiden energiajärjestelmien välisten erojen kaventamiseksi; 

26. kehottaa komissiota tutkimaan kansallisten tuotantokapasiteettien riittävyyden ja 
joustavuuden lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja raportoimaan sovellettujen kapasiteetin 
arviointiin ja energian sisämarkkinoita koskevaan kehittämissuunnitteluun liittyvien 
kansallisten toimenpiteiden vaikutuksesta ottaen huomioon tämän täydentävän 
markkinasuunnittelupolitiikan rajatylittävät näkökohdat;

27. vaatii komissiota, jäsenvaltioita ja asiaankuuluvia sidosryhmiä tarjoamaan kannustimia ja 
tukemaan alueellisia aloitteita ja kumppanuuksia, kuten perustamaan alueellisia 
energiapörssejä, kaasukaupan keskuksia ja markkinoiden yhteenkytkennän mekanismeja;

28. vaatii komissiota käyttämään ulkopoliittisia välineitään energian sisämarkkinoiden 
sääntöjen ja normien edistämiseen suhteessa kolmansiin maihin ja erityisesti EU:n 
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naapuristoon; kehottaa komissiota sopimaan kahdenvälisessä vuoropuhelussa 
asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa rajat ylittävien kaasuyhteyksien 
ylikuormituksen hallintaa koskevien sääntöjen selkeyttämisestä; vaatii komissiota 
varmistamaan sen suhteissa ulkoisiin kumppaneihin, että EU:n yritysten on mahdollista 
kilpailla maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;

Apu kuluttajille

29. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja asiaankuuluvia sidosryhmiä parantamaan kuluttajille 
tarjotun tiedon laatua ja saatavuutta, järjestämään heitä varten selkeät ja avoimet 
laskutusmenetelmät ja luomaan hintavertailuvälineitä, joiden avulla he voivat tehdä 
tietoisia valintoja, sekä ottamaan käyttöön helppokäyttöisiä mekanismeja toimittajien 
kanssa syntyviä riita-asioita varten; on tyytyväinen komission ehdotukseen perustaa 
kuluttajien oikeuksia koskeva opastussivusto;

30. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota laatimaan kattavan strategian, jonka tavoitteena on 
kannustaa kuluttajia ja tuottajakuluttajia osallistumaan aktiivisesti energiamarkkinoihin 
muun muassa osallistamalla heidät nykyisen lainsäädännön avulla sekä panemalla 
täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin asiaa koskevat säännökset; 

31. kehottaa komissiota edistämään yhteistyötä energia-alan ja tieto- ja viestintätekniikan alan 
kesken ja arvioimaan energiaan liittyvien innovaatioiden rahoittamiseen tarkoitettuja 
olemassa olevia välineitä, jotta kaikki kuluttajat voivat hyötyä älykkäiden verkkojen 
käyttöönotosta ja jotta niiden käyttö voidaan tehdä helpommaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi;

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia edistämään älykkäissä 
verkoissa tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuja ja pyrkimään tuottajakuluttajien 
markkinoihin ja ottamaan siinä huomioon jouston, energiatehokkuuden ja/tai 
energiasäästön ja kysyntäpuolen osallistumisen lisääntyvän tarpeen;

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja ne myös 
auttavat jäsenvaltioita määrittelemään paremmin tämän kuluttajaryhmän; vaatii komissiota 
samanaikaisesti tarkastelemaan näiden kuluttajien suojelun nykyisiä mekanismeja ja 
välineitä sekä tarvittaessa ehdottamaan toimia, joiden tavoitteena on yhtenäisempi ja 
kokonaisvaltaisempi EU:n tason lähestymistapa; 

Apu tulevissa energiaa ja ilmastoa koskevissa haasteissa

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan tarpeelliset 
tukijärjestelmät avoimiksi, yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi mekanismeiksi vaaditut 
tukiominaisuudet – kuten energiatehokkuuden, tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut – käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden yhteensopivuuden;

35. kehottaa komissiota tutkimaan perusteellisesti vähäpäästöisten energialähteiden, erityisesti 
uusiutuvien energialähteiden energiaverkkoihin integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten vaatimusten ja markkinasuunnittelun osalta; 
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korostaa, että noita lähteitä koskevan koordinoidun lähestymistavan puute on tähän asti 
estänyt niiden integroinnin Euroopan energiajärjestelmiin;

36. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota tarpeeseen kehittää edelleen 
yhteistuotantoa, koska se on kaikkein tehokkain sähköenergian ja lämmön tuottamisen 
keino, ja perustaa tämä mahdollisuus kaukolämmön sekä kaukojäähdytyksen laajaan 
käyttöönottoon;

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita myös tukemaan Horisontti 2020 -ohjelman ja 
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin hankkeiden piiriin kuulumattoman 
innovatiivisen energiateknologian tutkimusta ja kehittämistä, koska tämä on ainoa tie 
eteenpäin päästöjen vähentämiseksi, energiaturvallisuuden kehittämiseksi ja EU:n 
teollisuuden kilpailuaseman parantamiseksi maailmanmarkkinoilla;

38. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


