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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että EU:lla ei ole varaa energia-alan sisämarkkinoiden jatkuvaan 

pirstoutumiseen; vaatii näin ollen nykyisen sääntelykehyksen (kolmannen energiapaketin) 

täydellistä täytäntöönpanoa, riittäviä energiamarkkinoiden yhteenliitäntöjä jäsenvaltioiden 

välillä ja verkkojen nykyaikaistamista; katsoo lisäksi, että EU:n energiavarmuusstrategian 

keskeisenä tavoitteena on oltava sen varmistaminen, ettei yksikään jäsenvaltio eikä koko 

EU ole turhan altis yhden energiatoimittajan aiheuttamalle häiriölle; tähdentää, että 

energiavarmuuspolitiikka muodostuu useasta osasta ja paremmalla varautumisella 

energiatoimitusten häiriöihin, yhteistyöllä ja koordinoinnilla suhteessa kolmansiin maihin 

sekä uudella infrastruktuurilla on oltava siinä yhteydessä yhtä tärkeä asema kuin 

tavoitteella lisätä uusiutuvan energian käyttöä, parantaa energiatehokkuutta ja vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä ja ne on toteutettava sopusoinnussa tämän tavoitteen kanssa; 

2. korostaa markkinoiden yhdentymisen myönteistä vaikutusta sähköalan tukkuhintoihin ja 

lopulta myös kuluttajahintoihin, jolloin kansalaiset hyötyvät edullisemmasta energiasta, ja 

palauttaa mieliin, että energia-alan sisämarkkinoiden toteuttamisesta voidaan saada 

taloudellista nettohyötyä 16–40 miljardia euroa vuodessa; 

3. katsoo, että EU:n energiapolitiikassa olisi pyrittävä puuttumaan kilpailukyvyttömiin 

energian hintoihin, jotka ovat pahentaneet talouskriisiä, heikentäneet eurooppalaisen 

teollisuuden kilpailukykyä ja jotka vaikuttavat kansalaistemme energiavarmuuteen; 

4. tähdentää, että jäsenvaltioiden on kohdennettava riittävästi varoja tuotteiden 

energiatehokkuutta koskevaan markkinavalvontaan, jotta alalla voidaan varmistaa 

yhdenvertaiset lähtökohdat ja huolehtia samalla, että kuluttajat saavat valintojen 

tekemiseen ja energiankulutuksensa seuraamiseen ja vähentämiseen tarvitsemansa parhaat 

mahdolliset tiedot ja asianmukaiset välineet; 

5. toteaa, että viimeisimmän kuluttajamarkkinoiden tulostaulun mukaan sähkömarkkinat 

ovat yksi neljästä huonoimmin toimivista markkinoista; pitää tärkeänä toimenpiteitä, joilla 

parannetaan tiedotusta kuluttajille energiahintojen erittelystä ja energiatehokkuustoimista, 

joiden avulla he voivat aktiivisesti säädellä energiankäyttöään, kuten mahdollisuus vaihtaa 

energiapalvelujen tarjoajaa helposti; 

6. palauttaa mieliin aiemmat kantansa, jotka koskevat energiatehokkuudelle asetettavia 

kunnianhimoisia tavoitteita ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavien toimien 

vauhdittamisen merkitystä; korostaa, että unionin tason energiatehokkuustoimet ovat 

äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan taata EU:n energiariippumattomuus ja samalla 

varmistaa kestävä kasvu, kehittää koulutusta, luoda työpaikkoja ja vahvistaa yritysten, 

etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, taloudellista hyvinvointia, ja panee tässä 

yhteydessä tyytyväisenä merkille ehdotuksen perustaa Euroopan strategisten investointien 

rahasto; vaatii tässä yhteydessä investointeja energiatehokkuuteen erityisesti 

rakennuksissa; 
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7. korostaa, että tärkeät alat voisivat hyötyä EU:n ja kansallisen tason 

energiatehokkuustoimista; pyytää jäsenvaltioita ja komissiota edistämään energian 

tehokasta käyttöä ja hyödyntämään täysimääräisesti julkisia hankintoja koskevien 

direktiivien tarjoamat mahdollisuudet edistää innovatiivisuus- ja ympäristökriteereiden 

perusteella tapahtuvaa arviointia, jotta energiatehokkaat rakennukset ja tuotteet yleistyvät; 

korostaa, että on tärkeää tarjota kuluttajille tarkkoja ja helppotajuisia tietoja näiden 

tuotteiden energiatehokkuudesta; katsoo, että energiatehokkuuspolitiikkaa voidaan edistää 

parantamalla ja kehittämällä energiamerkintää ja ekosuunnittelua koskevaa lainsäädäntöä; 

8. korostaa lisäarvoa, jota saadaan tieto- ja viestintätekniikan yhdistämisestä 

energiajärjestelmiin, jotta voidaan maksimoida energiatehokkuus, hillitä kysyntää, alentaa 

kuluttajahintoja ja tarjota kuluttajille mahdollisuus säädellä energiankäyttöään 

aikaisempaa paremmin; kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita toteuttamaan 

pitkäkestoisia kampanjoita yhteiskunnallisen tietoisuuden lisäämiseksi energiankäytön 

vähentämistavoista; korostaa, että kunnianhimoiset energiatehokkuutta koskevat 

toimintalinjat asuinrakennusten alalla ovat tärkeitä, jotta nopeutetaan rakennusten 

kunnostamista ja parannetaan kaukolämmitysjärjestelmiä;  

9. palauttaa mieliin, että on tarpeellista vahvistaa EU:n valmiutta ja kapasiteettia reagoida 

tehokkaasti mahdollisiin kaasutoimitusten kriiseihin; pitää merkittävinä komission 

15. tammikuuta 2015 aloittamia neuvotteluita, joilla pyritään tunnistamaan aloja, joilla 

voimassa oleviin EU:n säännöksiin tarvitaan kaasutoimitusten varmistamisen vuoksi 

parannuksia; toteaa, että jäsenvaltioiden yhteistyötä ja koordinointia energiavarmuuden 

alalla on tarpeen parantaa ja syventää; 

10. korostaa, että uusiutuvien energialähteiden kehittäminen saisi aikaan myönteisiä 

ympäristö- ja talousvaikutuksia ja edesauttaisi EU:n energiariippumattomuutta; tähdentää, 

että on tarpeen hyödyntää uusiutuvien energialähteiden täyttä potentiaalia muun muassa 

lämmitys- ja jäähdytysaloilla ja kehittää älykkäämpiä energiaverkkoja ja uusia energian 

varastointiratkaisuja; korostaa, että on tärkeää tukea innovatiivisia uusiutuvia ja puhtaita 

energialähteitä koskevia hankkeita, koska teknologia on välttämätön tekijä energian 

kysynnän vähentämiseksi; pyytää suojelemaan asetuksen (EU) N:o 1291/2013 liitteessä II 

tarkoitettua rahoitusta ”turvalliselle, puhtaalle ja tehokkaalle energialle”, sillä sen avulla 

EU:sta voi tulla maailman johtava toimija uusiutuvien ja puhtaiden energialähteiden 

alalla; pyytää jäsenvaltioita ja komissiota takaamaan uusiutuvia energialähteitä koskevan 

sääntelyn vakauden ja varmistamaan EU:n energiatavoitteiden mukaisesti tehtyjen 

investointien suojelun tarjoamalla Euroopassa yhdenvertaiset lähtökohdat; 

11. pyytää, että energiapalvelujen kasvaviin markkinoihin (mukaan luettuina 

energiatehokkuus- ja energiapalvelusopimukset) on kiinnitettävä enemmän huomiota; 

korostaa, että energiatehokkuutta koskevan investointiprosessin kutakin osatekijää varten 

on kehitettävä standardeja; vaatii investointeja energiatehokkuuteen erityisesti 

rakennuksissa; korostaa, että tärkeät alat, kuten matkailu, voisivat hyötyä EU:n ja 

kansallisen tason energiatehokkuustoimista; korostaa, että koordinoidut ja 

kunnianhimoiset energiatehokkuutta koskevat toimintalinjat ja toimenpiteet 

asuinrakennusten alalla tarjoavat vakaan, pitkän aikavälin strategisen ratkaisun 

energiaköyhyyteen; 
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12. palauttaa jäsenvaltioiden mieliin äskettäin laaditun Euroopan energiavarmuusstrategian ja 

kehottaa niitä tässä yhteydessä vahvistamaan sääntelytukea ja julkista taloudellista tukea 

rakennusten kunnostamisvauhdin ja kaukolämmitysjärjestelmien parantamisen ja/tai 

laajentamisen nopeuttamiseksi; 

13. pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja alueita kohdistamaan varoja hiilen talteenottoa ja 

varastointia koskevan teknologian kehittämiseen; 

14. kehottaa komissiota ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa (ACER) 

tehostamaan kansallisilla rajoilla ilmenevän siirtorajoitusongelman ratkaisemista; toteaa, 

että noin 15 miljardin euron vuotuiset säästöt (10 prosenttia kaasun tukkuhinnasta) 

voitaisiin saada aikaan, jos puututaan markkinoiden nykyisiin puutteisiin, jotka 

mahdollistavat kilpailulle epäedulliset hintaerot jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että 

ACERin vahvempi rooli on välttämätön hyvin toimiville energia-alan sisämarkkinoille, 

koska ne edellyttävät sekä infrastruktuurin ja rajatylittävän kaupan mahdollistavien 

yhdysputkien merkittävää kehittämistä että nykyisten kapasiteetin käyttöoikeuksia 

koskevien sääntöjen tinkimätöntä voimaan saattamista; pyytää lisäämään ponnisteluja 

rajatylittävän yhteenliittämisen parantamiseksi ja älyverkkojen kehittämiseksi; pitää 

valitettavana, että jotkut jäsenvaltiot ovat edelleen energiasaarekkeita, koska energian 

yhteenliitännät EU:n muiden alueiden kanssa puuttuvat, ja että tietyillä alueilla EU:ssa 

yhä suurempia määriä ajoittaista uusiutuvaa energiaa jää siirtämättä kuluttajille riittävän 

infrastruktuurin puutteen vuoksi; 

15. korostaa, että säännelty energian hinnoittelu haittaa kilpailua ja investointeja, ja katsoo, 

että sen poistaminen on hyvin toimivien energiamarkkinoiden aikaansaamisen edellytys; 

16. kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä (energia-alan kolmannen 

sisämarkkinapaketin mukaisesti), jotta varmistetaan oikeus valita energiantoimittaja; 

korostaa, että tämän oikeuden harjoittamisella on huomattava merkitys kuluttajille ja 

lisäksi sillä stimuloidaan energian tukkumarkkinoita; 

17. katsoo, että paremmalla ja vakaammalla päästökauppajärjestelmällä olisi varmistettava 

investoinnit, joita tarvitaan EU:n pitkäaikaisten energia- ja ilmastotavoitteiden 

saavuttamiseen; korostaa, että toimenpiteiden, joiden tarkoitus on vahvistaa 

päästökauppajärjestelmää, olisi turvattava energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyky, 

jotta estetään liiketoiminnan siirtäminen, työpaikkojen menettäminen ja aivovuoto 

Euroopan unionin ulkopuolelle. 
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