
Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 1

ENERGIAPOLITIIKKA: YLEISET PERIAATTEET

Euroopalla on energia-alalla monia haasteita: lisääntynyt tuontiriippuvuus, energialähteiden
monipuolistamisen tarve, korkeat ja vaihtelevat energian hinnat, energian kasvava
kysyntä maailmanlaajuisesti, tuotanto- ja kauttakulkumaihin vaikuttavat turvallisuusuhat,
ilmastonmuutoksen kasvava uhka, energiatehokkuuden hidas parantuminen, uusiutuvan
energian osuuden lisäämisen haasteet sekä tarve lisätä energiamarkkinoiden avoimuutta,
integroitumista ja yhteenliitäntöjä. EU:n energiapolitiikan ytimen muodostavat erilaiset
toimet, joilla pyritään integroituihin energiamarkkinoihin, energian toimitusvarmuuteen ja
energia-alan kestävyyteen.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 194 artikla
Erityismääräykset:
— toimitusvarmuus: SEUT:n 122 artikla

— energiaverkot: SEUT:n170–172 artikla

— hiili: pöytäkirjassa N:o 37 selvennetään, mitä taloudellisia seurauksia EHTY:n
perustamissopimuksen voimassaolon päättymisestä vuonna 2002 koitui

— ydinenergia: useimpien ydinalaa koskevien unionin toimien oikeusperustana on Euroopan
atomienergiayhteisön perustamissopimus (Euratomin perustamissopimus)

Muut energiapolitiikkaan vaikuttavat määräykset:
— energian sisämarkkinat: SEUT:n 114 artikla

— energia-alan ulkosuhteet: SEUT:n 216–218 artikla.

TAVOITTEET

EU:n energiapolitiikan tavoitteena on Lissabonin sopimuksen mukaisesti
— varmistaa energiamarkkinoiden toimivuus

— varmistaa energian toimitusvarmuus unionissa

— edistää energiatehokkuutta ja energiansäästöä sekä uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin
perustuvien energiamuotojen kehittämistä sekä

— edistää energiaverkkojen yhteenliittämistä.

SEUT:n 194 artiklan mukaisesti eräät energiapolitiikan alat kuuluvat jaetun toimivallan piiriin,
mikä osoittaa pyrkimystä yhteiseen energiapolitiikkaan. Jäsenvaltioilla on kuitenkin edelleen
oikeus määritellä energiavarojensa hyödyntämisen ehdot, eri energialähteiden välillä tekemänsä
valinnat sekä energiahuoltonsa yleinen rakenne (194 artiklan 2 kohta).
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SAAVUTUKSET

A. Politiikan yleiset puitteet
Nykyinen toimintapoliittinen ohjelma perustuu kattavaan integroituun ilmasto- ja
energiapolitiikkaan, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi maaliskuussa 2007. Sillä pyritään
saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä seuraavat tavoitteet:
— kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 20 prosentilla vuoden 1990 päästöihin

verrattuna

— uusiutuvilla energialähteillä katettavan energiankulutusosuuden kasvattaminen
20 prosenttiin

— energiatehokkuuden lisääminen 20 prosentilla.

Komissio julkaisi 27. maaliskuuta 2013 vihreän kirjan ”Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet
vuoteen 2030” (COM(2013)0169), jolla käynnistettiin keskustelu vuoden 2020 jälkeisen ajan
tavoitteista ja toimista.
Eri pitkän aikavälin näkymiä kuvaillaan komission tiedonannossa ”Energia-alan
etenemissuunnitelma 2050” (COM(2011)0885), jossa käsitellään unionin haasteita ja
mahdollisuuksia pyrittäessä pitkällä aikavälillä irtautumaan hiilestä.
B. Energian sisämarkkinoiden toteuttaminen
Eurooppa-neuvosto päätti 4. helmikuuta 2011 kunnianhimoisesta tavoitteesta toteuttaa energian
sisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä ja varmistaa, että EU:ssa ei ole energiasaarekkeita.
Eurooppa-neuvosto vahvisti tämän tavoitteen maaliskuussa 2014. Muun muassa kolmas
energiapaketti, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista annettu asetus
(EU) N:o 347/2013 ja energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annettu
asetus (EU) N:o 1227/2011 ovat tärkeimpiä säädöksiä, joiden tavoitteena on parantaa energian
sisämarkkinoiden toimintaa (5.7.2 Energian sisämarkkinat).
C. Energia-alan ulkosuhteiden lujittaminen
Komission tiedonanto ”Energian toimitusvarmuudesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä –
EU:n energiapolitiikka: yhteistyö rajanaapureiden kanssa” (COM(2011)0539) annettiin
7. syyskuuta 2011. Sillä pyritään lisäämään EU:n ja sen naapurimaiden rajat ylittävää
yhteistyötä ja perustamaan laajempi sääntelyalue tiedottamalla säännöllisesti hallitustenvälisistä
sopimuksista ja tekemällä yhteistyötä kilpailun, turvallisuuden, energiaverkkoon pääsyn
ja toimitusvarmuuden saralla. Lokakuun 25. päivänä 2012 hyväksyttiin päätös energian
alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan
tietojenvaihtomekanismin perustamisesta (T7-0343/2012).
D. Energian toimitusvarmuuden parantaminen
Koska kaasu ja öljy ovat erittäin tärkeitä EU:n energian toimitusvarmuudelle, on
hyväksytty useita toimenpiteitä, joilla varmistetaan riskienarviointien sekä asianmukaisten
ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien tekeminen. Ennaltaehkäisyä ja kriiseihin
reagoimista pyrittiin parantamaan 20. lokakuuta 2010 annetulla asetuksella (EU) N:o 994/2010
toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja neuvoston direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta.
Direktiivissä 2009/119/EY edellytetään, että jäsenvaltiot pitävät yllä öljyvarastojen
vähimmäistasoa, joka vastaa 90 päivän keskimääräistä päivittäistä nettotuontia tai 61 päivän
keskimääräistä päivittäistä kotimaankulutusta, sen mukaan kumpi näistä määristä on suurempi.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0885
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.7.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0539
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0343
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Ukrainan kriisin johdosta Eurooppa-neuvosto kehotti maaliskuussa 2014 komissiota esittämään
kesäkuuhun 2014 mennessä kokonaisvaltaisen suunnitelman EU:n energiariippuvuuden
vähentämiseksi.
E. Energiatehokkuuden parantaminen
EU:n energiatehokkuuspolitiikan kulmakivi on 25. lokakuuta 2012 annettu
energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU), jolla pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot
edistyvät sovitusti vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Muita tärkeitä toimintapoliittisia
välineitä ovat tuotteiden merkitseminen ja rakennusten energiatehokkuuden parantamistoimet
(5.7.3 Energiatehokkuus).
F. EU:n omien energiavarojen (myös uusiutuvan energian) tehokas hyödyntäminen
Eurooppa-neuvostossa vahvistettiin toukokuussa 2013 painopisteiksi muun muassa
EU:n energianlähteiden monipuolistaminen ja paikallisten energiavarojen tehokkaampi
hyödyntäminen, jotta varmistetaan toimitusvarmuus ja vähennetään EU:n riippuvuutta
ulkoisesta energiasta. Huhtikuun 23. päivänä 2009 annetussa direktiivissä 2009/28/EY
säädetään, että uusiutuvia energialähteitä koskeva 20 prosentin tavoite on saavutettava
vuoteen 2020 mennessä (5.7.4 Uusiutuvat energialähteet).
G. Tutkimus-, kehittämis- ja demonstrointihankkeet
1. Horisontti 2020
Horisontti 2020 -ohjelmaa toteutetaan vuosina 2014–2020, ja se on unionin tärkein energia-
alan tutkimuksen edistämisväline. Puhtaan, turvallisen ja tehokkaan energian sekä kestävän
kehityksen edistämiseen on varattu 5 931 miljoonan euron määrärahat.
2. Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma)
Komission 22. marraskuuta 2007 hyväksymällä SET-suunnitelmalla pyritään nopeuttamaan
vähähiilisten ja tehokkaiden energiateknologioiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa.
Suunnitelmalla on määrä auttaa EU:ta kehittämään poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseen
tarvittavaa teknologiaa ja varmistamaan samalla, että unionin yritykset voivat
hyötyä energia-alan uuden lähestymistavan tuomista mahdollisuuksista. Komission
tiedonannossa investoimisesta vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen (SET-suunnitelma)
(COM(2009)0519) arvioitiin SET-suunnitelman täytäntöönpanoa. Siinä todettiin, että olisi
harkittava tuntuvampia EU-tason tukitoimia, jotta suunnitelmat laajan teknologiarintaman
luomisesta voitaisiin toteuttaa.
3. Tuleva energiateknologiastrategia
Toukokuun 2. päivänä 2013 annetussa komission tiedonannossa ”Energiateknologiat ja
energia-alan innovointi” (COM(2013)0253) esitetään strategia, jonka avulla EU:lla pitäisi
olla jatkossakin maailmanluokan teknologia- ja innovointisektori, joka pystyy vastaamaan
vuotta 2020 koskeviin ja sen jälkeisiin haasteisiin.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on aina kannattanut painokkaasti yhteistä energiapolitiikkaa, jossa huolehditaan
kilpailukyvystä, turvallisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Se on vaatinut EU:n
sisämarkkinoiden nykyisten ja tulevien haasteiden vuoksi useaan otteeseen jäsenvaltioilta
yhtenäistä toimintaa, päättäväisyyttä, yhteistyötä ja solidaarisuutta sekä kaikkien EU:n
jäsenvaltioiden poliittista sitoutumista ja toivonut komissiolta vahvaa aloitteellisuutta, jotta
edistyttäisiin vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.7.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0519
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0253
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Parlamentti on kannattanut energiamarkkinoiden laajempaa yhdentymistä ja kunnianhimoisia
ja oikeudellisesti sitovia tavoitteita uusiutuvia energialähteitä, energiatehokkuutta ja
kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä varten. Se tukee vahvempaa sitoutumista EU:n omiin
tavoitteisiin ja tähdentää, että uudella energiapolitiikalla on tuettava pitkän aikavälin tavoitetta
vähentää EU:n kasvihuonekaasuja 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.
Se kannattaa myös energialähteiden ja toimitusreittien monipuolistamista ja erityisesti
eteläisen maakaasukäytävän kehittämistä ja tiiviimpää yhteistyötä Kaspianmeren alueen maiden
kanssa. Lisäksi se korostaa Keski- ja Kaakkois-Euroopan halki kulkevien kaasun ja sähkön
yhteenliitäntöjen merkitystä pohjoinen–etelä-akselilla, sillä näin voitaisiin parantaa yhteyksiä,
laajentaa nesteytetyn maakaasun terminaaleja ja kehittää jakeluverkostoa ja samalla edistää
sisämarkkinoiden avaamista.
Parlamentti pitää SET-suunnitelmaa myönteisenä, koska Eurooppa on yhä riippuvaisempi
fossiilisista polttoaineista, ja se on vakuuttunut, että suunnitelma edistää merkittävästi kestävää
kehitystä ja toimitusvarmuutta ja osoittautuu ehdottaman välttämättömäksi vuodelle 2020
asetettujen EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Koska tutkimus on
merkittävässä asemassa varmistettaessa kestävää energiahuoltoa, parlamentti korosti, että on
saatava yhdessä aikaan uutta tekniikkaa sekä uusiutuvan energian että kestävien fossiilisten
polttoaineiden alalla ja että tarvitaan lisää julkista ja yksityistä rahoitusta suunnitelman
menestyksekästä toteuttamista varten.
Merkittäviä viimeaikaisia päätöslauselmia:
— 15. joulukuuta 2015 annettu päätöslauselma aiheesta ”Kohti Euroopan energiaunionia”

vastauksena komission tästä aiheesta antamaan tiedonantoon. Parlamentti pani merkille
komission luonnosteleman energiaunionin viisi pilaria ja totesi, että kaikessa pilarien
mukaisessa politiikassa on pyrittävä varmistamaan energiatoimitusten varmuus, hiilestä
irtautuminen, talouden kestävyys pitkällä aikavälillä sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset
energian hinnat. Parlamentti muistutti, että energia on yhteiskunnallisesti merkityksellinen
julkinen hyödyke ja että EU:n olisi siksi keskityttävä tiiviisti energiaköyhyyden ongelmaan
ja edistettävä käytännön toimia ongelman ratkaisemiseksi.

— 5. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista
vuoteen 2030 (T7-0094/2014)

— 10. syyskuuta 2013 annettu päätöslauselma ”Energian sisämarkkinat
toimiviksi” (T7-0344/2013)

— 21. toukokuuta 2013 annettu päätöslauselma uusiutuvan energian nykyisistä haasteista ja
mahdollisuuksista EU:n energian sisämarkkinoilla (T7-0201/2013)

— 21. toukokuuta 2013 annettu päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminnan
turvallisuudesta avomerellä (T7-0200/2013)

— 14. maaliskuuta 2013 annettu päätöslauselma ”Energia-alan etenemissuunnitelma –
energian tulevaisuus” (T7-0088/2013)

— 12. maaliskuuta 2013 annettu päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja
päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta (T7-0061/2013)

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0094
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0344
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0201
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0200
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0088
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0061
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— 11. syyskuuta 2012 annettu päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta ja direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY
kumoamisesta (T7-0306/2012)

— 12. kesäkuuta 2012 annettu päätöslauselma energiapoliittisesta yhteistyöstä
rajanaapureiden kanssa: strateginen lähestymistapa varmaan, kestävään ja
kilpailukykyiseen energiahuoltoon (T7-0238/2012).

Dagmara Stoerring
05/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0306
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0238
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