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EHDOTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 

matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat hyväksyneet kansalliset toimintakehyksensä, 

jotka komissio arvioi hiljattain antamassaan tiedonannossa COM(2017)0652, jossa 

todettiin, että sähköisten ajoneuvojen latausinfrastruktuurin tavoitteet ja täytäntöönpano 

vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä ja että vain kahdeksan jäsenvaltiota 25:stä täytti 

täysin direktiivissä 2014/94/EU1 esitetyt kansallisia toimintakehyksiä koskevat 

vaatimukset ja että kaksi jäsenvaltiota ei toimittanut kansallista toimintakehystään 

16. marraskuuta 2016 mennessä direktiivin 2014/94/EU 3 artiklan mukaisesti; 

B. ottaa huomioon, että liikenneala on unionin suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja ja 

ainoa ala, jolla päästöt kasvavat edelleen; katsoo, että koordinointia EU:n tasolla on 

lisättävä, jotta voidaan varmistaa riittävän infrastruktuuriverkoston käyttöönotto 

vaihtoehtoisia polttoaineita varten liikennealan irrottamiseksi hiilestä kokonaan vuoteen 

2050 mennessä; 

C. katsoo, että unionin liikennealan hiilestä irtautumisessa on noudatettava 

teknologianeutraaliuden periaatetta ja siinä yhteydessä on varmistettava, että erilaisilla 

puhtaan liikkuvuuden vähäpäästöisillä teknologioilla on tasavertaiset 

toimintaedellytykset ja että alalla edistetään kilpailua ja kannustetaan uusiin 

innovaatioihin; 

1. korostaa, että unionilla on mahdollisuus olla edelläkävijä puhtaan liikenteen alalla ja 

johtaa maailmanlaajuista muutosta; toteaa, että puhtaaseen energiaan siirtyminen luo 

runsaasti uusia kasvumahdollisuuksia teollisuudelle ja vahvistaa Euroopan 

energiavarmuutta; korostaa, että nykyään yli 65 prosenttia akkukäyttöisistä 

sähköajoneuvoista ja ladattavista hybridiajoneuvoista valmistetaan unionin ulkopuolella 

ja uudenlainen liikkuvuus johtaa ammattitaitovaatimusten muutoksiin, joten on 

ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että edistyminen jatkuu, jotta voidaan antaa pontta 

teollisuudelle ja luoda uusia, laadukkaita työpaikkoja unionissa; katsoo, että akkualaa 

on ehdottomasti parannettava luomalla unioniin kestävä akkukennotuotanto ja 

varmistamalla, että EU:lla on täysin oma arvoketju, jossa paristojen ja raaka-aineiden 

kierrätyspotentiaalia hyödynnetään kiertotaloutta koskevan periaatteen mukaisesti; 

2. pitää tervetulleena edellä mainittua komission tiedonantoa vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta; huomauttaa kuitenkin, että kansalliset 

puitesuunnitelmat eivät johda tilanteeseen, jossa vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuurin käyttöönotto olisi riittävää vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien 

ajoneuvojen käyttöönotolle asetetuille tavoitteille vuoteen 2025 mennessä; kehottaa 

näin ollen komissiota vaatimaan, että jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin 

toimintakehyksiinsä pakolliset vähimmäistavoitteet ottaen samalla huomioon 

vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen suunnitellun ja toteutuneen 

käyttöönoton ja niiden teknisen edistymisen sekä tavoitteen toteuttaa vaihtoehtoisten 
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polttoaineiden Euroopan laajuinen infrastruktuuriverkosto; 

3. panee huolissaan merkille, että jäsenvaltioiden kunnianhimossa on suuria eroja; 

kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan riittävän vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuurin nopean käyttöönoton; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään ja 

mukauttamaan kansallisia puitesuunnitelmiaan vastaavasti ottamalla huomioon 

vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen suunnitellun ja toteutuneen 

käyttöönoton ja niiden teknisen edistymisen; kehottaa jäsenvaltioita tekemään 

täytäntöönpanotoimista riittävän kunnianhimoisia; 

4. kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan sähköiseen liikkuvuuteen liittyvien 

tutkimustulosten käyttöönottoa hyödyntämällä täysimääräisesti EU:n varoja; pitää 

myönteisenä komission ehdotusta myöntää 800 miljoonan euron lisärahoitus unionin 

varoista; painottaa, että unionin ja jäsenvaltioiden tasolla tarvitaan kuitenkin lisää 

tukivälineitä asianmukaisten julkisten ja yksityisten investointien hankkimiseksi; 

5. huomauttaa, että sähköistäminen on välttämätön edellytys unionin liikennealan hiilestä 

irrottautumiselle ja unionin ilmastotavoitteiden saavuttamiselle; korostaa, että on 

tärkeää keskittyä yhdistämään saatavilla olevat tehokkaimmat toimenpiteet unionin 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, koska tarjolla on useita vähäpäästöisiä 

vaihtoehtoja, kuten sähkö, kehittyneet biopolttoaineet, vety ja nesteytetty maakaasu; 

vaatii siksi teknologianeutraalin lähestymistavan soveltamista samalla, kun varmistetaan 

hiilidioksidipäästöjen väheneminen; 

6. kehottaa siirto- ja jakeluverkonhaltijoita varmistamaan paikallisten verkkojen vakauden 

ottamalla huomioon tarpeen parantaa rajat ylittävää sähkönsiirtoa ja alentamaan tulevaa 

energiakulutuksen huippua; korostaa, että sähkömarkkinoiden suunnittelu-uudistuksen 

yhteydessä olisi luotava oikeanlainen sääntelykehys, jolla varmistetaan verkon vakaus, 

kohtuulliset hinnat sekä toimitusvarmuus ja mahdollistetaan oma-varaisuus, kysyntään 

vastaaminen ja kuluttajien aktiivisuus; painottaa tämän vuoksi älykkäisiin 

latausteknologioihin sekä älykkäisiin verkkoihin investoinnin merkitystä, sillä ne 

vaikuttavat osaltaan energiasiirtymän onnistumiseen; 

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa kaikille toimijoille sekä paikallisille viranomaisille, 

kunnallisille yrityksille ja muiden jäsenvaltioiden toimijoille tasavertaiset 

mahdollisuudet kehittää ja ylläpitää latauspisteitä sekä toimittaa niihin raaka-aineita, 

jotta vältetään monopolitilanteet; kehottaa komissiota edistämään kaikille toimijoille 

avointa pääsyä markkinoille ja antamaan tukea latauspisteiden käyttöönottoa koskeville 

aloitteille, jotta varmistetaan, että kuluttajat voivat valita energiantoimittajan ja 

energialähteen vapaasti; painottaa, että infrastruktuuriratkaisujen olisi oltava 

markkinapohjaisia; vaatii, että sähköajoneuvoja varten tarvittavien eri polttoaineiden 

jakeluverkkojen ja julkisesti saatavilla olevien latauspisteiden on pääasiassa 

perustuttava markkinaehtoihin, jos markkinatoimijat voivat tarjota palveluja 

kohtuullisin kustannuksin ja oikea-aikaisesti; 

8. painottaa, että tarvitaan sellainen kattava yksityinen ja jaettu julkinen 

latausinfrastruktuuri, joka mahdollistaa sähköisten ajoneuvojen ja polkupyörien 

lataamisen kotona ja työpaikalla, ja ottaa samalla huomioon, että tarvitaan sekä julkisia 

että yksityisiä investointeja, jotta saavutetaan rakennusten energiatehokkuutta koskevan 
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direktiivin1 tarkistuksessa vahvistetut vähimmäisvaatimukset; 

9. korostaa, että vaikka sähköisen liikkuvuuden kehittymisestä aukenee digitaalisia 

mahdollisuuksia, joista voidaan mainita esimerkiksi älykkäät verkot, sähköiset maksut 

tai liitettävyys muihin oheispalveluihin, älykkäästä lataamisesta ja tietojenvaihdosta 

seuraa uusia haasteita, jotka liittyvät muuan muassa tietosuojaan, järjestelmien 

yhteentoimivuuteen, tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottaviin järjestelmiin tai 

vapaaseen tietojenkulkuun; 

10. palauttaa mieliin, että on tärkeää ylläpitää markkinat yhdenmukaisina edistämällä 

palvelinten ja tiedontallennusmuotojen yhteentoimivuutta ja ajoneuvokannan 

standardoituja käytäntöjä; suhtautuu myönteisesti siihen, että CEN/CENELEC onnistui 

hiljattain ratkaisemaan osan standardisointiongelmasta. 
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