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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin
hyväksyy:

1. kannattaa ehdottomasti tavoitteeksi asetettua kattavan yhteisen eurooppalaisen 
energiapolitiikan kehittämistä ja korostaa, että siinä on oltava yhtenäinen, strateginen ja 
keskitetty ulkoinen komponentti, kuten on korostettu myös komission ja korkeana 
edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin asiakirjassa "Ulkoinen politiikka Euroopan 
energiaetujen tukena";

2. muistuttaa, että kansainvälisessä taloudellisessa ja poliittisessa järjestyksessä on 
tapahtumassa suuria muutoksia, jotka yhdessä maailman energiankysynnän ja raakaöljyn 
hintojen jyrkän kasvun kanssa johtavat tilanteeseen, jossa suurimpien maailmanlaajuisten 
toimijoiden strategiset edut määrittävät energiamarkkinat ja energiakilpailu vaikuttaa 
geopoliittiseen valtatasapainoon;

3. toteaa, että merkittävä osa maailman öljy- ja kaasuvaroista on keskittynyt epävakaille 
alueille ja autoritaarisesti hallittuihin valtioihin; korostaa, että poliittisen ympäristön 
huono ennustettavuus ja kyseisten valtioiden heikot demokraattiset oikeudet ja 
ihmisoikeudet lisäävät vaaraa, että ulkomaisten sijoittajien ja energian kuluttajien edut 
kärsivät, ja ehkäisevät todellisten ja pitkäaikaisten suhteiden kehitystä; huomauttaa, että 
EU ja sen energiantoimittajat ovat osa kansainvälisiä energiamarkkinoita ja niiden välillä 
vallitsee huomattava keskinäinen riippuvuus;

4. korostaa, että nykyinen haavoittuvuus ja EU:n suuri energiariippuvuus autoritaarisesti 
hallituista valtioista heikentävät vakavasti uskottavan, tehokkaan ja yhtenäisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan kehitystä erityisesti, mitä tulee niiden arvojen kunnioitukseen, 
tukemiseen ja edistämiseen, joille EU perustuu;

5. katsoo, että EU:n riippuvuus rajallisesta määrästä energiantuottajia ja toimitusreittejä
muodostaa vakavan vaaran EU:n vakaudelle ja hyvinvoinnille; on huolestunut siitä, että 
tämä heikentää EU:n kykyä edistää tehokkaasti kansainvälisten sääntöjen noudattamista, 
vakauttaa maailmanjärjestystä ja edistää oikeusvaltion muodostumista 
energiantuottajamaissa;

6. katsoo, että maailman energiamarkkinoiden ennustettavuuden varmistaminen ja 
energiahuoltovarmuuden takaaminen ei ole pelkästään taloudellinen tai 
ympäristöpoliittinen asia, vaan ennen kaikkea strategisesti tärkeä asia, jolla on suuria 
poliittisia vaikutuksia;

7. pitää erittäin tärkeänä, että EU:lle luotavalla yhteisellä energiapolitiikalla olisi lisättävä 
EU:n voimaa ja uskottavuutta maailmanlaajuisena toimijana, annettava sille mahdollisuus 
osallistua aktiivisesti maailman energiamarkkinoiden muodostumiseen, varmistettava sen 
energiansaanti noudattamalla vastavuoroisuusperiaatetta EU:n suhteissa kolmansiin 
maihin, edistettävä kestävää kehitystä ja lisättävä sen omavaraisuutta; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet tällaisen yhteisen politiikan 
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aikaansaamiseksi;

8. pitää myönteisenä komission ehdotusta EU:n strategisesta energiakatsauksesta; vaatii
kuitenkin, että lopputuloksena ei saisi olla toimintasuunnitelma, vaan täysipainoinen 
Euroopan energiastrategia konkreettisine tavoitteineen, velvoitteineen ja toimineen, joilla 
varmistetaan yhteisten toimien täytäntöönpano, lisätään jäsenvaltioiden samoin kuin EU:n 
ja muun maailman keskinäistä solidaarisuutta ja varmistetaan, että koko EU toimii 
yhdenmukaisesti ulkoisissa energiasuhteissaan ja jäsenvaltioiden sisäisissä energiaa 
koskevissa toimintalinjoissa;

9. kehottaa komissiota ja neuvostoa ensimmäisen strategisen energiakatsauksen jälkeen 
käynnistämään nopean poliittisen prosessin Euroopan energiastrategian valmistelemiseksi 
ensimmäisenä vaiheena toimivan yhteisen energiapolitiikan luomisessa; kehottaa 
ottamaan parlamentin näkemykset asianmukaisesti huomioon;

10. korostaa, että on vähennettävä EU:n riippuvuutta öljystä ja kaasusta; pitää myönteisenä 
komission ehdotusta yleisestä strategisesta tavoitteesta, jonka mukaan tietty 
vähimmäisosuus EU:n energialähteiden yhdistelmästä olisi peräisin varmasti saatavilla 
olevista ja hiilidioksidipäästöiltään vähäisistä energialähteistä; katsoo, että tällainen 
tavoite olisi sisällytettävä Euroopan energiastrategiaan; korostaa ohjeellisen ja 
tavoitteellisen aikataulun tarvetta EU:n energiariippuvuuden vähentämiseksi seuraavien 
vuosikymmenten aikana;

11. katsoo, että EU:n energiaomavaraisuuden ollessa tällä hetkellä mahdotonta sen 
energiastrategian olisi perustuttava energialähteiden, -toimittajien ja -reittien yhdistelmään 
sekä valtioiden rajat ylittäviin investointeihin globaalin keskinäisen riippuvuuden sekä 
kansainvälisten energiamarkkinoiden vakauden ja ennustettavuuden lujittamiseksi;

12. korostaa, että strategiassa olisi annettava keskeinen asema yhteiselle näkemykselle siitä, 
miten kehitetään EU:n öljy- ja kaasutoimitusinfrastruktuuria, millä varmistetaan 
jäsenvaltioiden tekemien strategisten päätösten koordinointi; kehottaa monipuolistamaan 
toimitusten maantieteellistä alkuperää ja energian kuljetusreittejä;

13. huomauttaa, että kansallisen sähkö- ja kaasuinfrastruktuurin yhteenliitäntöjen 
tehostamisella lisätään EU:n kykyä selviytyä hätätilanteista; kehottaa komissiota 
syventämään ja laajentamaan jäsenvaltioiden ja alueiden energiahuollon haavoittuvuuden
analysointiaan ja arviointiaan; katsoo, että tällainen analyysi toimisi myöhemmin 
konkreettisia ja nopeita toimia sisältävänä suunnitelmana EU:n energiavirtojen teknisten 
esteiden poistamiseksi;

14. kehottaa komissiota kehittämään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjelman, 
jolla tuetaan kaasuvarastojen rakentamista, jotka ovat tarpeen energiahuollon 
turvaamiseksi, jos toimitukset keskeytyvät;

15. puoltaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä energiansaannin keskeytysten 
ennaltaehkäisyssä ja mahdollisissa toimituskriiseissä; korostaa EU:n yhteisen, tehokkaan
hätäapumekanismin tarvetta;
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16. pitää myönteisenä ehdotusta energiayhteisösopimuksesta, jolla voidaan edistää 
merkittävästi Kaakkois-Euroopan vakautumista, energiamarkkinoiden avoimuutta ja 
Euroopan kuljetusreittien turvallisuutta; kehottaa komissiota laatimaan suunnitelman 
energiayhteisön laajentamisesta asteittain Norjaan ja Turkkiin sekä kaikkiin Euroopan 
naapuruuspolitiikassa mukana oleviin maihin;

17. kehottaa EU:ta käymään aktiivista ja tiivistä vuoropuhelua kaikkien suurten öljyä ja 
kaasua kuluttavien maiden kanssa, erityisesti Yhdysvaltojen, mutta myös Japanin, Kiinan 
ja Intian kanssa, jotta voidaan luoda vakaat ja ennustettavissa olevat kansainväliset 
energiamarkkinat, joilla noudatetaan sovittuja sääntöjä; kehottaa EU:ta pyrkimään 
sisällyttämään energiakauppaa koskevat säännökset WTO:n määräyksiin, jotta kyseisestä 
järjestöstä muodostuu kansainvälinen välittäjä, joka kykenee ratkaisemaan 
energiatoimituksia ja -jakelua koskevia kiistoja; katsoo, että Venäjän WTO-jäsenyys 
edistää toimitussopimusten avoimuutta ja turvallisuutta ja parantaa osaltaan investointi-
ilmapiiriä;

18. kehottaa komissiota ottamaan paremmin huomioon energian toimitusvarmuutta koskevan 
ongelman neuvotteluissa Venäjän ja Ukrainan kanssa;

19. pitää erittäin tärkeänä, että EU säilyttää johtavan asemansa ilmastonmuutosuhan 
globaalissa torjunnassa ja pyrkii siihen, että Kioton pöytäkirjan tavoitteet saavutetaan; 
pitää välttämättömänä, että EU:n pyrkimykset kehittää uusiutuvia ja puhtaita 
energialähteitä ja -teknologioita energian säästämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi 
integroidaan sen ulkosuhteiden kaikkiin tasoihin Johannesburgissa vuonna 2002 sovitun 
globaalin kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti;

20. korostaa, että on avoimissa, molemminpuolisesti hyödyllisissä strategisissa puitteissa
lujitettava suhteita tärkeimpiin energiantuottajamaihin; kannattaa EU:n ja Venäjän 
energiavuoropuhelua, jossa otetaan huomioon tarvittavat investoinnit Venäjän ja 
Euroopan energiainfrastruktuureihin, edellyttäen, että oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen varmistetaan ja markkinasääntöjä noudatetaan molemmin puolin, jotta 
varmistetaan sekä tarjonnan että kysynnän varmuus; korostaa, että on erittäin tärkeää 
varmistaa vuoropuhelun toimivuus johdonmukaisella politiikalla, joka perustuu 
jäsenvaltioiden toimien tiiviiseen koordinointiin ja jaettuihin yhteisiin arvoihin 
pohjautuvan todella aidon kumppanuuden kehittämiseen;

21. katsoo, että markkinoille pääsyn vastavuoroisuus ja markkinasääntöjen noudattaminen 
ovat energiayhteistyön tärkeimpiä periaatteita; katsoo siksi, että vastavuoroisuutta ei voida 
soveltaa tilanteessa, jossa Venäjän energiamarkkinoita hallitsee valtion monopoli, joka 
toimii valtion valtapoliittisena välineenä; kehottaa Venäjää toimimaan lupaamansa 
avoimuuden ja reilun kilpailun periaatteiden mukaisesti ja ratifioimaan viipymättä vuoden 
1991 energiaperuskirjan; katsoo tästä syystä, että EU:n ja Venäjän välisten 
energiasuhteiden olisi oltava olennainen osa uusittua kumppanuus- ja yhteistyösopimusta;
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