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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti vihreään kirjaan Euroopan strategiasta kestävän, kilpailukykyisen 
ja varman energiahuollon turvaamiseksi;

2. korostaa, että Euroopan unioni on sitoutunut tavoitteeseen ilmastonmuutoksen 
torjumisesta, sekä sen myötä maapallon lämpötilan nousun rajoittamiseen enintään 
2 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna;

3. painottaa tarvetta oikeusperustaan, jotta energia-alalla voidaan harjoittaa yhteistä unionin 
politiikkaa, jonka avulla turvataan varma, edullinen ja hajautettu tehokas energiatalous 
ympäristönsuojelua unohtamatta; vaatii, että liikenteen on oltava kyseisen kestävän 
energiapolitiikan keskeinen tekijä, johon on siksi keskityttävä kokonaisvaltaisesti;

4. kehottaa komissiota saattamaan valmiiksi sääntelyviranomaisten asemaa kussakin 
jäsenvaltiossa tarkastelevan katsauksen, kun otetaan huomioon, että nykyisin 
jäsenvaltioissa on 25 erillistä energia-alan sääntelyviranomaista, sekä laatimaan täyden 
arvioinnin mahdollisesta tarpeesta perustaa Euroopan energia-alan sääntelyviranomainen;

5. korostaa, että nykyinen fossiilisten polttoaineiden käyttö energiatuotannossa vaikuttaa 
haitallisesti ilmastoon ja johtaa ennen kaikkea pulaan näistä luonnonvaroista ja niiden 
loppuun kuluttamiseen, mikä tekee jäsenvaltioista riippuvaisia EU:n ulkopuolelta 
tuotavasta energiasta; vaatii siksi, että ehdotettujen sekä energiatehokkuutta että kestävää, 
kilpailukykyistä ja varmaa energiahuoltoa koskevien toimintasuunnitelmien on oltava 
riittävän kunnianhimoisia, jotta ne johtaisivat 20 prosentin vähennykseen EU:n nykyisestä 
energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä, ja että niihin on liitettävä seuranta- ja 
valvontamekanismi ja että niiden on oltava keskenään yhtenäisiä;

6. korostaa, että energiahuollon varmuuden ja ilmastoturvallisuuden on liityttävä kiinteästi 
toisiinsa ja että kaikissa energiahuollon monipuolistamiseen tähtäävissä toimenpiteissä 
olisi annettava etusija energiatehokkuudelle ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaville 
vaihtoehdoille, ennen kaikkea uusiutuville energialähteille;

7. korostaa, että EU:n energiahuollon varmuus ja ilmastoturvallisuus riippuu suuressa määrin 
muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Kiinassa, Intiassa jne., tapahtuvasta kehityksestä; 
kehottaa siksi komissiota ja neuvostoa lisäämään ponnistuksiaan kyseisten maiden 
saamiseksi osallistumaan ilmastonmuutoksen lieventämiseen; katsoo, että yksi tärkeä 
aloite voisi olla kehitysmaiden, kuten Kiinan ja Intian, avustaminen taloudellisesti, jotta 
ne investoisivat tehokkaampaan ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaan 
energiateknologiaan;

8. huomauttaa, että geoterminen energia sekä aaltoenergia tarjoavat suunnattomia 
mahdollisuuksia energiahuollolle, myös Euroopassa, ja niiden käyttöä olisi edistettävä 
pontevasti;
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9. muistuttaa, kuinka tärkeää on lisätä sekä teollisuuden että kansalaisten tietoisuutta 
energian rationaalisesta käytöstä ja energiantuhlauksen välttämisestä, ja pyytää, että 
laajoja tiedotus- ja valistuskampanjoita pantaisiin alulle; pyytää myös uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistämistä;

10. kehottaa Euroopan energiastrategian laatijoita asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita 
vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien energialähteiden osuuden lisäämiseksi asteittain 
Euroopan energiayhdistelmässä; tukee ajatusta strategisten kokonaistavoitteiden 
hyväksymisestä, kuten pyrkimisestä varmoihin ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin 
energialähteisiin pohjautuvan EU:n kokonaisenergiayhdistelmän vähimmäistason 
määrittämiseen;

11. huomauttaa, että EU on suuressa määrin riippuvainen tuontienergiasta, mikä on jo 
vaikuttanut EU:n itsenäiseen päätöksentekoon ja heikentää sitä myös jatkossa muilla 
politiikan aloilla, mikäli ei ryhdytä voimakkaisiin toimenpiteisiin kotimaisten 
energianlähteiden kehittämisen ja käyttämisen tukemiseksi;

12. suhtautuu vihreän kirjan yhteydessä myönteisesti komission äskettäiseen aloitteeseen 
teettää tutkimus ”luonnonvarojen hallinnan ja komission ulkosuhteissa vallitsevan 
ristiriidan välisistä yhteyksistä” ja korostaa erityisesti energiahuollon varmuuden ja 
ilmastoturvallisuuden välisiä yhteyksiä;

13. muistuttaa, että 40 prosenttia EU:ssa käytetystä energiasta käytetään rakennusten 
lämmittämiseen; tukee ajatusta nykyisen rakennusdirektiivin ulottamisesta koskemaan 
kaikkia rakennuksia; pyytää tässä yhteydessä komissiota arvioimaan mahdollisuutta 
Euroopan laajuisen "valkoisten todistusten" järjestelmän luomisesta energiatehokkuuden 
alalla;

14. vaatii, että strategiassa kiinnitetään riittävästi huomiota liikennealaan;

15. vaatii sitovien tavoitearvojen määrittämistä autojen hiilidioksidipäästöille, eli 
120 grammaa hiilidioksidia ajoneuvoa kohden/kilometri vuoteen 2012 mennessä; katsoo, 
että tämän jälkeen tavoitteita olisi tiukennettava vähintään 10 g/km joka toinen vuosi, 
kunnes vuonna 2020 saavutetaan 80 g/km suuruinen kaikkia maantieajoneuvoja koskeva 
enimmäisarvo;

16. kehottaa komissiota toimittamaan täytäntöönpanotoimenpiteet suuren 
energiansäästöpotentiaalin omaaville tuotteille viimeistään keväällä 2007 energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevan direktiivin puitteissa (energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 
6 päivänä heinäkuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2005/32/EY, EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29);

17. pitää hälyttävänä, että kaikki jäsenvaltiot eivät luultavasti saavuta Euroopan unionin 
asettamia tavoitteita uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisestä vuoteen 2010 
mennessä; kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että asetetut tavoitteet saavutetaan;

18. painottaa tarvetta lisäponnisteluihin tutkimuksen ja teknologian esittelyn alalla, erityisesti 
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uusissa jäsenvaltioissa, jotta uusiutuvien energialähteiden käyttöön kannustettaisiin ja sitä 
kehitettäisiin vielä tehokkaammin; korostaa biopolttoaineita koskevien verokannusteiden 
käyttöönottoa liikennealalla; katsoo, että verokannusteet voivat osaltaan myös toimia 
vaihtoehtoisena tulonlähteenä joillakin maaseutualueilla Euroopan unionissa;

19. katsoo tässä yhteydessä olevan tarvetta uusiutuvista energialähteistä saatavan sähkön 
tukemisen tehostetulle arvioinnille ja yhdenmukaistamiselle siten, että niitä käytetään 
ennen kaikkea paikoissa, joissa luonto tarjoaa tähän parhaat olosuhteet; uskoo, että 
nykytietämyksen mukaan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ostamista koskeva 
EU:n asetus olisi paras ratkaisu, mutta että muitakin järjestelmiä voidaan harkita;

20. toivoo, että vihreässä kirjassa tarkoitettu uusiutuvia energialähteitä koskeva 
etenemissuunnitelma osoittautuu kunnianhimoiseksi, että siinä keskitytään tutkimukseen 
ja että siihen sisällytetään vuotuinen mekanismi saavutettujen tavoitteiden arvioimiseksi;

21. vaatii harkittavaksi mahdollisuutta taata ja asettaa etusijalle jakeluverkon energiansaanti 
uusiutuvista energianlähteistä; vaatii yhteensovitettua pyrkimystä luoda suotuisampi kehys 
energian pientuotannolle, ja katsoo, että on ylipäänsä harkittava hajautetun 
sähköntuotannon mahdollisia etuja;

22. kiinnittää huomiota primäärienergian suureen kysyntään ja merkittäviin 
säästömahdollisuuksiin rakennusten lämmittämisessä ja tukee siksi komission jäsenen 
Piebalgin ilmoitusta jättää ympäristöystävällisiä lämmitysjärjestelmiä koskeva direktiivi 
vuoden 2006 loppuun mennessä;

23. muistuttaa, että uusiutuvat energialähteet ovat joissain tapauksissa jo nyt kilpailukykyisiä 
ja vaativat vain alkurahoitusta tai markkinoille pääsyä haittaavien esteiden poistamista ja 
että niissä tapauksissa, joissa kustannuksia ei onnistuta pienentämään, on painotettava 
enemmän muihin energialähteisiin liittyviä riskejä, kuten hiilidioksidipäästöjä ja raaka-
aineiden tuontia poliittisesti epävakailta alueilta;

24. muistuttaa, että energialähteiden pitkän aikavälin monipuolistamisstrategia hyötyy 
tasapuolisten toimintaedellytysten toimeenpanosta eli sen varmistamisesta, että 
energialähteiden kustannuksia verrataan sisällyttämällä täysin niiden ulkoiset 
kustannukset (jätehuolto, tuotantolaitosten purkaminen, luonnonvarojen loppuun 
kuluttaminen), ja niiden ympäristöetujen huomioonottamisesta;

25. kehottaa komissiota osoittamaan kiinnostuksensa sekä uusiutuviin energialähteisiin että 
energian säästämiseen ja sisällyttämään nämä politiikat kaikkiin rakenne- ja 
koheesiorahastoista rahoitettaviin toimiin (mainstreaming), etenkin Euroopan 
aluekehitysrahastosta rahoitettaviin toimiin, poikkeuksetta kaikilla unionin alueilla, ottaen 
huomioon niiden erityispiirteet, seuraavan ohjelmointikauden aikana (2007–2013);

26. korostaa tarvetta luoda kunnianhimoisemmat tavoitteet päästökauppadirektiivin 
tarkistamiselle osana vihreässä kirjassa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ehdotettuja 
toimia;

27. pyytää komissiota suorittamaan vuonna 2010 keskivälin arvioinnin 25 kohdassa 
ehdotetusta toiminnasta ja lopuksi jälkiarvioinnin ohjelmointikauden lopussa;
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28. katsoo, että Euroopan unionin toimien vaikutus vahvistuisi huomattavasti vahvalla 
ulkopolitiikalla, jonka tavoitteena olisi kaikkien teollisuusmaiden taivuttelu torjumaan 
yhdessä ilmastonmuutosta, ja sisällyttämällä saastuttamatonta ja tehokasta 
energiankäyttöä koskevat ohjelmat paremmin unionin kehityspolitiikkaan.
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LYHYET PERUSTELUT

1970-luvun energiakriisin jälkeen energia-asiat eivät koskaan ole olleet niin merkittävässä 
asemassa poliittisesti ja sosiaalisesti kuin nyt. Energiasektorilla tapahtuvat muutokset ovat 
laajoja ja radikaaleja, ja ne määräävät pitkällä aikavälillä kaikkien maiden talouden suunnan. 
Ilman pitkän aikavälin energiasuunnittelua unioni on vaarassa joutua kärsimään uuden 
energia-aikakauden vaikeasta alusta.

Julkinen keskustelu on pääasiassa keskittynyt korkeisiin öljyn hintoihin (joiden ei uskota 
laskevan edellisvuosien matalalle tasolle). Puhtaasti energian osalta asiantuntijoiden 
keskustelu koskee eri aloja. Suurin kiistanaihe on, onko argonin tuotanto jo saavuttanut 
huippunsa ja saavutetaanko öljyntuotannon huippu seuraavan vuosikymmenen aikana. Tällä 
keskustelulla on kuitenkin suhteellisen vähän merkitystä pitkäaikaisen suunnittelun kannalta. 
Sen vuoksi valmistelija pitää tärkeänä, että luodaan ainakin yhteinen ulkoinen 
energiapolitiikka. Euroopan pitäisi torjua energian tuhlausta kaikilla tahoilla. 1980-luvun 
alussa, välittömästi toisen öljykriisin jälkeen, Euroopassa aloitettiin laajat ponnistelut energian 
säästämiseksi, ja tuloksena oli öljyn kulutuksen aleneminen noin kymmenellä prosentilla 
OECD-maissa kolmen vuoden aikana, vaikka taloustuotannon kasvu samalla säilyi. 
Tuhlaamisen lopettaminen ja rationaalinen energian käyttö ovat ehdottoman tärkeitä, mikäli 
haluamme siirtyä uuteen energia-aikakauteen mahdollisimman kivuttomasti ja ympäristöä 
suojellen. Öljyn ja kaasun korkeat hinnat korostavat tarvetta energian rationaaliseen käyttöön. 
Lyhyellä aikavälillä tämä luo EU:hun miljoona työpaikkaa (energiatarkastajia, sähkömiehiä, 
rakennusten eristyksen korjaajia, asuntojen remontoijia jne.).

Samanaikaisesti EU voisi säästää jopa 20 prosenttia nykyisestä energian kulutuksestaan 
rakennuksissa, liikenteessä ja teollisuudessa. Puolet säästöistä syntyy siitä, että jäsenvaltiot 
soveltavat nykyistä EY:n lainsäädäntöä. Toinen puoli syntyy innovatiivisista ratkaisuista. 
Tämän vuoksi kehotamme komissiota osoittamaan pienintä mahdollista sietokykyä 
tapauksissa, joissa jäsenvaltiot eivät noudata energiatehokkuuteen pyrkivää lainsäädäntöä.

Valmistelija katsoo, että tämän 20 prosentin energiansäästötavoitteen tulisi olla jäsenvaltioille 
sitova. On ehdottoman tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot saattavat osaksi lainsäädäntöään ja 
soveltavat nykyisiä direktiivejä, jotka koskevat rakennuksia, sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoa, ekosuunnittelua, energiatehokkuutta ja energiankulutuksen merkitsemistä 
sähkölaitteisiin. Lisäksi komissiota kehotetaan työskentelemään sen hyväksi, että rakennusten 
ilmastointilaitteisiin olisi laitettava energiankulutusmerkinnät.

Koska julkiset rakennukset osaltaan tuhlaavat energiaa, niihin olisi vuosittain tehtävä 
energiatarkastukset, joiden tulokset pitäisi julkaista julkisen valvonnan helpottamiseksi. Olisi 
perustettava riippumaton elin, jolla olisi vastuu energiansäästösuunnitelman toteuttamisesta ja 
joka valvoisi yhteisön asettaman 20 prosentin säästötavoitteen saavuttamista. Lisäksi 
valmistelija katsoo, että vuosittain olisi julkaistava arviointi edellä esitetystä ja että komissio 
ja parlamentti olisi pidettävä asiasta ajan tasalla.

Liikennealan osalta valmistelija on tyytyväinen polttoaineen säästämiseksi tehtyihin 
ponnisteluihin, kuten hybridimoottoreihin tai stop and start -järjestelmään. Ponnistelut olisi 
kuitenkin ulotettava autojen muihinkin osiin, kuten ilmastointilaitteisiin. Näin ollen 
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valmistelija kehottaa autoteollisuutta ryhtymään toimiin sen jälkeen, kun komissiota on kuultu 
"vapaehtoisten sopimusten" puitteissa.

Joka tapauksessa EU:lla on voimakkaat välineet eli rakennerahastot käytössään näiden 
politiikkojen soveltamiseksi unionin tasolla. Valmistelija katsoo, että kaikessa rakentamisessa 
tai rakennussektorin toimissa, jotka rahoitetaan aluerahastosta, olisi otettava huomioon 
rakennusten energiakäyttäytyminen samoin kuin mahdollisuus käyttää sisäisiä energialähteitä 
(geotermiikka, bioklimatiikka jne.).

Näin ollen komissiota kehotetaan ottamaan energia-asiat huomioon kaikissa politiikoissaan 
rationaalisen energian käytön muodossa yleensä ja myös uusiutuvien energialähteiden 
tukemisessa rakennerahastojen kautta kaikkialla Euroopan alueilla.

Tällä tavoin tuetaan Lissabonin tavoitteita, vahvistetaan sisäisiä energiankulutusmarkkinoita 
ja edistetään EU:n kansainvälistä kilpailuasemaa alalla, jolla EU:lla on johtava rooli.
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