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LYHYET PERUSTELUT

JOHDANTO

Euroopan komission ehdotuksessa käsitellään kahta toimintapolitiikan alaa, taloutta ja 
energiavarmuutta. Välittömän toiminnan puolesta puhuu se, että Eurooppa-neuvosto pyysi 
komissiota esittämään luettelon konkreettisista hankkeista1 Euroopan talouden elvyttämiseksi 
ottaen huomioon sekä tarpeen varmistaa asianmukainen maantieteellinen tasapaino että 
mahdollisuudet nopeaan toteutukseen.

Samanaikaisesti talouskriisin ja maailmanlaajuisen taantuman kanssa Eurooppa on kärsinyt 
raakaöljyn hinnan valtavien, hallitsemattomien vaihteluiden vaikutuksista sekä Venäjältä 
tulevien kaasutoimitusten ankarista ja toistuvista katkoksista. EU on myös todennut selvän 
tarpeen varmistaa laskusuhdanteesta huolimatta investoinnit uusiutuvien energialähteiden 
kehittämiseen ja käyttämiseen sen tavoitteita vastaavassa tahdissa.

Näin ollen rahoitusta koskeva komission ehdotus on rakennettu seuraavien kolmen 
näkökohdan varaan:

Kaasu- ja sähköverkkojen yhteenliittäminen

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

Merituulivoimahankkeet

Ehdotuksessa siis määritetään menettelyt ja menetelmät, joiden avulla tarjotaan rahoitustukea, 
jonka tarkoituksena on elvyttää investointeja sellaisen eurooppalaisen yhdennetyn 
energiaverkon luomiseen, joka pystyy takaamaan entistä paremman energiavarmuuden ja 
edistää unionin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispolitiikkaa. 
Ajatus yleiseurooppalaisen yhteenliitetyn energiaverkon luomisesta ei ole uusi. Euroopan 
unioni rahoittaa jo Euroopan edun mukaisia sähkön ja kaasun siirtoinfrastruktuuriin liittyviä 
hankkeita. Vuosittain käytetään noin 25 miljoonaa euroa pääasiassa tätä tukeviin 
toteutettavuustutkimuksiin. Useimmat hankkeista ylittävät kansalliset rajat tai vaikuttavat 
useisiin EU:n jäsenvaltioihin. Ehdotus on nähtävä tätä suunnitelmaa täydentävänä ja hyvin 
nykyiseen EU:n energiapolitiikkaan istuvana ehdotuksena.

ENERGIAN TOIMITUSVARMUUS JA ENERGIAHUOLLON MONIPUOLISUUS SEKÄ
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN

Hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen ja vaihtoehtoisten uusiutuvien energialähteiden 
kehittäminen on kaiken EU:n politiikan keskeinen tavoite. Ilman realistisia, nopeita ja 
tehokkaita kaikilla hallinnon tasoilla toteutettavia toimenpiteitä unioni ei voi saavuttaa 
asettamiaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle vuoteen 2020 mennessä tai 
varmistaa energia-alansa hallitsevaa kilpailuasemaa maailmanmarkkinoilla, kun talous taas 
elpyy. Nopea silmäys energialähteiden jakautumiseen Euroopan unionissa osoittaa olevan 

                                               
1 Eurooppa-neuvosto 11. joulukuuta 2008.
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selvää, että lähitulevaisuudessa sähkön ja teräksen tuotannossa käytetään merkittävinä 
energialähteinä edelleen hiiltä ja hiileen perustuvia energialähteitä. Tällä hetkellä 
hiilivoimalat tuottavat 20 prosenttia EU:n hiilidioksidipäästöistä, ja Euroopan 
energiateollisuus näyttää aikovan rakentaa 40 uutta hiilivoimalaa viiden seuraavan vuoden 
aikana1. Tämän todennäköisyyden edessä hiilen varastointiteknologia ei ole vain 
mahdollisuus vaan realistinen ja ehdoton välttämättömyys. 

On tietysti selvää, että sähköä kestävästi tuottavien tekniikoiden kehittämistä on edelleen ei 
yksinomaan jatkettava vaan myös vauhditettava ja että kaikkien on edistettävä hankkeita, 
joilla on todettu olevan parhaat mahdollisuudet toteutua menestyksellisesti lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä. Olisi kuitenkin toiveajattelua kuvitella, että näillä tekniikoilla 
pystyttäisiin täyttämään unionin koko energiatarve kyseisellä aikavälillä. Unionin on voitava 
käyttää energiantuotantotekniikkaa koko laajuudessaan. Tämä komission ehdotus on välitön 
vastaus tarpeeseen mukauttaa ja koordinoida energiapolitiikkaa tämänhetkisten 
epävarmuustekijöiden mukaan.

Maailmanlaajuiset ja paikalliset taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset eivät ole millään 
lailla otolliset edistämään investointeja energia-alan tutkimus- ja infrastruktuurihankkeisiin. 
Energian toimitusvarmuuden varmistaminen kaikkialla unionissa edellyttää kuitenkin tiettyä 
kansallisten varantojen yleistasoa sekä mahdollisuutta antaa energiavaroja sellaisten 
paikkojen ja alueiden käyttöön, joilla on jostain syystä ongelmia energiatoimitusten tai 
energian saatavuuden kanssa. Tätä taustaa vasten katsottuna ja eräiden jäsenvaltioiden 
toistuvasti lähimenneisyydessä kärsimän energiavajeen välttämiseksi on välttämätöntä 
toteuttaa kiireellisesti toimia energian yhteenliittämisinvestointien tukemiseksi. 

Tehdessään tämän aloitteen unioni ei siis ainoastaan vauhdita energian toimitusvarmuuteen 
läheisesti liittyvien hankkeiden kehittämistä vaan myös luo tai ylläpitää työpaikkoja 
huomattavan erikoistuneella ja teknisesti edistyneellä teollisuuden alalla, joka on elintärkeä 
kaikkien Euroopan alueiden kannalta.

EU:N ENERGIATOIMITUSTEN GEOPOLITIIKKA

EU on yhtenä maailman suurimmista öljyn, kaasun ja hiilen tuojista merkittävä toimija 
kansainvälisillä energiamarkkinoilla2, mutta sen riippuvuus tuontienergiasta kasvaa tuntuvasti 
tulevien 20 vuoden aikana. Euroopan komissio on arvioinut3, että jollei mihinkään toimiin 
ryhdytä, EU:n energiariippuvuus nousee 50 prosentista 70 prosenttiin vuosina 2000–2030. 
Unionin tärkeimmät kaasuntoimittajat ovat Venäjä (30 prosenttia), Algeria (25 prosenttia) ja 
Norja (25 prosenttia), mutta riippuvuuden Venäjän energiavaroista ennustetaan nousevan 
80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Historiallisista ja maantieteellisistä syistä maat, jotka 
aiemmin kuuluivat Neuvostoliiton vaikutuspiiriin, ovat kaikkein altteimpia kärsimään 
epäjohdonmukaisuuksista tavassa, jolla Venäjä huolehtii sopimusjärjestelyistään4.

Kaasutoimitusten epävarmuuden oltua uutisotsikoissa kaikkialla Euroopassa unionin 
riippuvuuden Lähi-idästä tuotavasta öljystä uskotaan kaksinkertaistuvan tulevien 20 vuoden 

                                               
1 Lähde: Climate Action
2 Lähde: EurActiv.
3 Vihreä kirja energiatoimituksista, marraskuu 2000.
4 ks. vaikutukset Bulgariaan, Romaniaan ja Unkariin vuosien 2006 ja 2009 talvikaudella.



PA\772026FI.doc 5/5 PE421.246v01-00

FI

aikana, ja myös 66 prosenttia EU:n hiilen tarpeesta tullaan tyydyttämään tuonnin avulla. 
Kuten Euroopan komissio korostaa Euroopan energiatoimitusten kestävyydestä, 
kilpailukyvystä ja varmuudesta antamassaan vihreässä kirjassa, on selvää, että taloudelle on 
haittaa siitä, että ulkoisista energiatoimituksista neuvotellaan erikseen 27 jäsenvaltion 
erillisten energiapolitiikkojen piirissä ja että yhteisen ulkoisen energiapolitiikan laatimisesta 
on tullut vähitellen yhä välttämättömämpää nykyisessä poikkeuksellisessa rahoitus- ja 
taloustilanteessa.

Ottaen huomioon ennennäkemättömät julkisen talouden menot, jotka maailmantalous on 
viime kuukausina kokenut, on tietysti äärimmäisen tärkeää, että käytettävissä oleva rahoitus 
kohdennetaan tarkasti nimenomaan hankkeisiin, jotka pystyvät varmistamaan sekä 
optimaalisen toimitusvarmuuden että optimaalisen kestävyyden ja hiilidioksidipäästöjen 
vähennyksen. 

HANKKEIDEN VALINTA JA TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Euroopan komissio toteaa1, että jotta toimilla olisi välitön vaikutus talouskriisiin, on tärkeää 
luetella hankkeet, joille voidaan antaa välitöntä rahoitustukea. Euroopan komission luetteloon 
kirjattavien hankkeiden valinta talousarviovaikutuksineen on äärimmäisen teknistä 
luonteeltaan.  Parlamentti voi luonnollisesti esittää tarkistuksia hankeluetteloon, mutta 
useimmiten olisi kyse sellaisten hankkeiden esittämisestä uudelleen, joita komissio tai 
jäsenvaltio syystä tai toisesta eivät ole kelpuuttaneet. Valmistelijan mielestä tällainen 
toimintatapa kääntyisi itseään vastaan, koska tärkeätä on toimia nopeasti, kuten edellä on 
korostettu. Sama pätee suurelta osin kuhunkin hankkeeseen myönnettäviin rahamääriin. Ilman 
tarvittavia yksityiskohtaisia teknisiä tietoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida ehdotettujen 
rahamäärien riittävyyttä, olisi vain teeskentelyä pyrkiä muuttamaan niitä. 

PÄÄTELMÄT

Koska näiden asioiden saattaminen kuntoon on kiireellistä ja koska tämän lainsäädännön 
pikainen täytäntöönpano selvästi hyödyttäisi Euroopan taloutta, parantaisi energian 
toimitusvarmuutta ja helpottaisi hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, valmistelija edellä 
esitettyjen seikkojen perusteella suosittelee voimakkaasti, että ehdotus hyväksytään ilman 
tarkistuksia. 

******

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.

                                               
1 KOM(2009) 0035, s. 7.
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