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EHDOTUKSET

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

1. korostaa tavoitteiden globaalia ulottuvuutta, kestävää energian käyttöä, reilua kilpailua, 
reilua resurssien jakamista ja toimitusvarmuutta ja näiden edellytyksenä monenkeskisen 
energiapoliittisen lähestymistavan välttämättömyyttä (poistetaan) Yhdistyneissä 
kansakunnissa ja erityisesti sellaisissa kansainvälisissä järjestöissä kuin IEA, OECD, 
WTO, IMF ja Maailmanpankki; kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita 
(poistetaan) EU:n sisäisissä ja ulkoisissa toimissa ja erityisesti näissä järjestöissä 
tukemaan ajatusta globaalista agendasta ja sellaisesta yhteisestä strategiasta, joka 
perustuu yleismaailmallisen energia- ja ilmastotilanteen perusteelliseen arviointiin ja 
jolla pyritään energian säästämiseen, energian käytön tehokkuuteen, hajasijoittamiseen,
uusiutuvien energialähteiden käyttöön, (poistetaan) energiakysymyksen irrottamiseen
taloudellisesta kasvusta sekä kestävän kehityksen edistämiseen kaikkialla maailmassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tässä yhteydessä kiinnittämään erityistä huomiota 
monipuolistamiseen, hajasijoittamiseen ja energiatehokkuuteen liittyviin seikkoihin; 
tukee voimakkaasti tavoitetta kattavan yhteisen eurooppalaisen energiapolitiikan 
kehittämiseksi ja painottaa, että sen on oltava johdonmukaista, strategista ja ulkoiseen 
ulottuvuuteen suuntautunutta, mukaan luettuna kauppapolitiikka;

2. tukee markkinoiden asteittaista avaamista energia-alalla ja erityisesti monikansallisten 
kaupan määräysten ja kauppakurin mahdollisimman täydellistä soveltamista öljy- ja 
maakaasualalla;

3. painottaa kansainvälisen kauppajärjestelmän ja kauppasopimusten merkittävää roolia 
vakaan ja ennakoitavan sääntelykehyksen tarjoamisessa investointien lisäämiseksi ja 
asianmukaisen ympäristön luomiseksi innovatiivisille energiaratkaisuille;

4. muistuttaa, että perinteisten energialähteiden rajallisuus, suurten teollisuusmaiden ja 
kasvamaan pyrkivien kansantalouksien erittäin suuri tai kasvava energiankäyttö johtaa 
edelleen energian kallistumiseen, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti 
tuotantokustannuksiin, jalostusarvoon, vientihintoihin ja kauppataseisiin; pitää sen 
tähden välttämättömänä, että energiahuollossa siirrytään käyttämään enemmän 
uusiutuvia ja muita vaihtoehtoisia energialähteitä, että energian kuljetuksessa 
vähennetään hävikkiä ja että lisätään tukea uusien teknologioiden ja 
energiainfrastruktuurien kehittämiselle;

5. tukee biopolttoaineiden laajempaa tuotantoa ja käyttöä, erityisesti niiden polttoaineiden, 
joita saadaan maataloustuotteita käyttävistä teollisuusprosesseista, ja toisen sukupolven 
biopolttoaineiden, jotta voidaan vähentää EU:n energiariippuvuutta ja tukea kehitystä ja 
työllisyyttä;
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6. katsoo, että energiansäästö- ja energiahuoltosopimuksiin on nimenomaisesti kuuluttava 
pakettiratkaisuja, joilla eri energialähteitä voidaan yhdistää tehokkuutta ja 
kustannussäästöjä koskevien kriteerien mukaan;

7. katsoo, että Kioton pöytäkirjan noudattamatta jättäminen tai ratifioimatta jättäminen 
heikentää EU:n suhteellista etua, mikä johtuu tuotantokustannuksista ja 
ulkomaankaupan laajuuteen kohdistuvista vaikutuksista; korostaa, että on varmistettava 
kansainvälisten turvallisuusmääräysten ja yhteisön turvallisuusmääräysten 
noudattaminen ydinvoimaloiden rakentamisessa ja käytössä;

8. pitää välttämättömänä, että ponnistellaan kansainvälisen ilmastonsuojelujärjestelmän 
luomiseksi vuoden 2012 jälkeistä aikaa varten;

9. kehottaa komissiota kehittämään strategioita, joiden avulla voidaan luoda lisäarvoa 
viemällä energiansäästö- ja energiantehokkuusalan teknologiaa ja luoda siten 
työpaikkoja Eurooppaan;

10. kehottaa komissiota ajamaan Maailman kauppajärjestössä erityismääräyksiä 
energiamarkkinoiden avoimuudesta ja valtion tuista sekä muista kauppaa vääristävistä 
toimenpiteistä, jotta voidaan edistää reilua kilpailua; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
ehdottamaan hinnanasettamismekanismin käyttöönottamista maailman laajuisena ja 
antamaan Euroopan parlamentille arvion siitä, onko aiheellista ja mahdollista luoda 
maailman energiamarkkinoiden seurantajärjestelmä;

11. pyytää komissiota ehdottamaan ja edistämään kansainvälistä sopimusta 
energiatehokkuudesta;

12. panee merkille, että tutkimus energiateknologian alalla on tärkeä askel kohti 
vientimarkkinoiden avaamista; kehottaa siksi komissiota edelleen tukemaan kaikkien 
energialähteiden (perinteinen energia, ydinenergia ja uusiutuva energia) tutkimusta niin, 
että Eurooppa voi käyttää tutkimuksen tuloksia omiin tarkoituksiinsa jäsenvaltiossa ja 
myös avata vientimarkkinoita;

13. katsoo, että päästökauppa voi vaikuttaa myönteisesti energiatietoisempaan 
käyttäytymiseen, jos päästöjen ylärajat tarjoavat todellisia kannustimia energian 
säästämiseen, jos kaikki merkittävät taloudelliset tahot osallistuvat ja jos päästökauppa 
ei johda markkinoiden vääristymiseen tai siihen, että päästöt vain siirretään paikasta 
toiseen;

14. pitää energiaperuskirjaa mahdollisena lähtökohtana sääntelykehyksen luomiselle 
energia-alan kansainvälistä kauppaa ja investointeja varten;

15. tukee vaatimuksia kaasunhintojen erottamisesta raakaöljynhintojen kehityksestä;

16. korostaa, että on välttämätöntä tukea lyhyin energiaketjuin sellaista hajautettua 
energiahuoltoa, joka perustuu paikallisesti saatavilla olevien resurssien käyttöön, 
mukaan lukien biomassan käyttö ja biopolttoaineiden kehittäminen, tavoitteena 
vähentää tuontiriippuvuutta ja minimoida energiapoliittisten toimien kustannuksia;
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17. katsoo, että ydinenergian tulevaisuuden on oltava läheisessä yhteydessä sisäiseen ja 
ulkoiseen vahvaan strategiaan, joka koskee ydinmateriaalien turvallisuutta, säteilyturvaa 
ja yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita ydinjätteen luotettavaksi varastoimiseksi;

18. palauttaa mieliin, että EU:n on säilytettävä keskeinen asemansa sellaisissa aloitteissa 
kuin kansainvälinen vetytalouskumppanuus tai kansainvälinen lämpöydinkoereaktori;

19. vaatii kestävien, paikallisesti saatavilla olevien energiamuotojen ja hajautettujen 
energiaverkostojen voimakkaampaa tukemista eritoten kehitysmaissa muun muassa 
tietoa ja teknologiaa koskevan tiedonsiirron avulla, koska siten voidaan varmistaa 
energian saanti, säästää resursseja, luoda työpaikkoja, vähentää riippuvuutta ja 
myötävaikuttaa toimivien markkinatalouksien luomiseen;

20. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita ryhtymään kiireellisesti tiiviiseen 
vuoropuheluun ja yhteistyöhön kaikkien suurien energiaa kuluttavien ja tuottavien 
maiden kanssa, erityisesti Yhdysvaltojen, Intian, Kiinan ja Japanin sekä Persianlahden 
yhteistyöneuvoston kanssa, jotta voidaan luoda tehokkaita ja yhtenäisiä rakenteita ja 
kumppanuuksia, joiden avulla edistetään vakaampia, ennustettavampia, avoimempia ja 
syrjimättömämpiä maailmanlaajuisiin sääntöihin perustuvia markkinoita; 

21. vaatii komissiolta, että se ryhtyy pikaisesti vaatimaan yleispalveluvelvoitteiden 
noudattamista sekä tarjouksissa että pyynnöissä, joita se tekee energiapalveluista 
kahden- ja monenvälisten energia-alan palvelusopimusten puitteissa;

22. kehottaa komissiota nopeuttamaan täytäntöönpanoa Euroopan laajuisia verkostoja 
koskevissa ohjelmissa, joilla pyritään parantamaan EU:n ja lähivaltioiden välisiä 
yhteyksiä, mukaan luettuna Venäjä, Meda-maat ja Kaspianmeren alue, ja käyttämään 
siinä perustana energiavarojen käyttöä ja liikenneinfrastruktuurin saatavuutta koskevia 
yhteisiä strategioita;

23. korostaa, että nesteytetyn maakaasuun (LNG) käytöllä voi olla suuri merkitys 
energiatavoitteiden saavuttamisessa, ja kehottaa komissiota edistämään aloitteita, joilla 
nesteytetyn maakaasun kehittäminen EU:ssa ja sen ulkopuolisissa maissa varmistetaan 
asianmukaisella tavalla;

24. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että yhteisö ei ole vielä kehittänyt täysin 
kilpailulle avoimia energian sisämarkkinoita ja että nykyisen suuntauksen toteutuessa 
EU:n energiantuonti keskittyy yhä enemmän ja energian hinnat nousevat 
kansainvälisesti katsoen voimakkaasti; kehottaa sen vuoksi seuraamaan tehokkaammin 
Euroopan energiamarkkinoiden sääntelyn purkamista; toteaa kuitenkin, että olisi luotava 
suotuisat puitteet uusiutuville energialähteille;

25. pitää ilahduttavana komission tutkimusta kaasu- ja sähkömarkkinoista; toteaa, että 
lisääntynyt keskittyminen EU:n sisämarkkinoilla saattaa pahentaa olemassa olevia 
vääristymiä, jonka vuoksi on tehostettava jäsenvaltioiden ja EU:n 
sääntelymahdollisuuksia niin, että voidaan turvata kuluttajien oikeudet ja 
energiatehokkuus EU:ssa.
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