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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan strategiasta kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon 
turvaamiseksi
(2006/2113(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan: "Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen 
ja varman energiahuollon turvaamiseksi" (KOM(2006)0105),

– ottaa huomioon komission ja korkean edustajan yhteisen asiakirjan energiapolitiikan 
ulkoisista näkökohdista;

– ottaa huomioon toisessa käsittelyssä 8. maaliskuuta 2005 antamansa 
lainsäädäntöpäätöslauselman Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä1,

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 26. lokakuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä 
säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta2,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2005 antamansa Euroopan parlamentin 
lainsäädäntöpäätöslauselman neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin antamiseksi energian loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta3,

– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman neuvoston yhteisestä 
kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan laajuisia 
energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta ja päätöksen 96/391/EY ja 
päätöksen N:o 1229/2003/EY kumoamisesta4,

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston 
päätökseksi energiayhteisön perustamissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön 
puolesta5,

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2005 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, 
Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisehdoista tehtyyn 
asiakirjaan liitetyn Slovakiassa sijaitsevaa Bohunice V1 -ydinvoimalaitosta koskevan 
pöytäkirjan N:o 9 täytäntöönpanosta6,

  
1 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 14.
2 Hyväksytyt tekstit, 26.10.2005, P6_TA(2005)0403.
3 Hyväksytyt tekstit, 13.12.2005, P6_TA(2005)0496.
4 Hyväksytyt tekstit, 4.4.2006, P6_TA(2006)0118.
5 Hyväksytyt tekstit, 18.5.2006, P6_TA(2006)0219.
6 Hyväksytyt tekstit, 16.11.2005, P6_TA(2005)0429.
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– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2005 antamansa päätöslauselman ydinvoimaloiden 
käytöstäpoistoon tarkoitettujen varojen käytöstä1,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2004 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta 
neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai 
öljytuotevarastojen vähimmäistasoa (kodifioitu versio)2,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2005 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön toimitusvarmuuden ja 
infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä3,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2006 lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta neuvoston 
direktiiviksi radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja 
tarkkailusta4,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman, johon sisältyy 
komissiolle osoitettuja suosituksia uusiutuvista energialähteistä tuotetusta lämmöstä ja 
jäähdytyksestä5,

– ottaa huomioon 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman uusiutuvien 
energialähteiden osuudesta EU:ssa sekä ehdotuksista konkreettisiksi toimiksi6,

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2005 antamansa päätöslauselman energiahuollon 
varmuudesta Euroopan unionissa7,

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman energiatehokkuudesta 
annetusta vihreästä kirjasta "Enemmän tuloksia vähemmällä"8,

– ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 23.–24. maaliskuuta 2006 pidetyssä Eurooppa-
neuvoston kokouksessa esittämät päätelmät Euroopan energiapolitiikkaa käsittelevästä 
vihreästä kirjasta sekä 15.–16. kesäkuuta 2006 pidetyssä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa esittämät päätelmät komission ja korkean edustajan energiaturvallisuuden 
ulkoisia näkökohtia koskevasta yhteisasiakirjasta,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan asiasta 12. syyskuuta 2006 
järjestämän julkisen kuulemistilaisuuden tulokset,

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaillisen sopimuksen, jonka mukaan energia-alalla 
päätösvalta jaetaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

  
1 Hyväksytyt tekstit, 16.11.2005, P6_TA(2005)0432.
2 EUVL C 226 E, 15.9.2005, s. 22.
3 EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 61.
4 Hyväksytyt tekstit, 5.7.2006, P6_TA(2006)0300.
5 Hyväksytyt tekstit, 14.2.2006, P6_TA(2006)0058.
6 Hyväksytyt tekstit, 29.9.2005, P6_TA(2005)0365.
7 Hyväksytyt tekstit, 23.3.2006, P6_TA(2006)0110.
8 Hyväksytyt tekstit, 1.6.2006, P6_TA(2006)0243.
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– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, 
kansainvälisen kaupan valiokunnantalous- ja raha-asioiden valiokunnanympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnanliikenne- ja 
matkailuvaliokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi", mutta korostaa, että 
Euroopassa on tunnustettava, että olemme energian suhteen ratkaisevasti erilaisessa 
tilanteessa, joka edellyttää kohtuuhintaisen energian turvaavan eurooppalaisen 
energiapolitiikan kehittämistä mahdollisuuksien mukaan kotoperäisistä luonnonvaroista 
samalla suojelemalla ympäristöä ja torjumalla ilmastonmuutosta; katsoo, että energiaa 
olisi tarjottava avoimilla ja oikeudenmukaisilla markkinoilla, jotka silti edustavat tarvetta 
säilyä kilpailukykyisinä koko maailman mittakaavassa;

Kestävä kehitys
Ilmastonmuutos
2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia, jotka vaativat EU:n 

välittömiä toimia, ja katsoo, että vuoteen 2050 mennessä ylivoimaisesti suurin osa EU:n 
energiasta saadaan hiilivapaista lähteistä ja että siksi tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on 
laadittava selkeä etenemissuunnitelma:
a. EU:n johtajien olisi sovittava seuraavan vuoden kuluessa sitovista 

hiilidioksiditavoitteesta vuodelle 2020 ja ohjeellisesta tavoitteesta vuodelle 2050 
ottaen huomioon 2 C° tavoitteen. Komission olisi ehdotettava 
päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelua, johon sisältyisi myös 
päästöoikeuksien täysimääräinen myyminen huutokaupalla vuodesta 2012 alkaen 
siten, että saadut rahat menisivät EU:n energia- ja energiatehokkuustoimien 
tutkimukseen ja kehittämiseen;

b. Päästökauppajärjestelmää olisi laajennettava kansainvälisesti ja sen 
voimassaoloajan olisi oltava 20 vuotta;

c. Päästökauppajärjestelmässä olisi vaikutusten arvioinnin jälkeen oltava mukana omat 
sektorinsa energian suurkäyttäjille, kuten ilmailulle ja rahtiliikenteelle;

d. Nykyisen päästökauppajärjestelmän menettelyjen yksinkertaistamiseen ja 
muuttamiseen avoimemmaksi tarvittaisiin lainsäädäntöehdotus;

Tutkimus ja kehittäminen
3. rohkaisee jäsenvaltioita laatimaan strategian kansallisten tutkimusvarojen yhdistämiseksi 

EU:n tasolla tiiviimmin kuin tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevassa 
seitsemännessä puiteohjelmassa;

4. kehottaa komissiota toteuttamaan auditoinnin nykyisten teknologiayhteisöjen 
energianäkökohdista;

5. pyytää, että osa seitsemännen puiteohjelman energiarahoituksesta kohdennettaisiin 
energiaan liittyvän sosioekonomisen käyttäytymisen analysointiin ja että tämä rahoitus 
kytkettäisiin CIP-ohjelmaan ja Euroopan investointipankkiin;
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Toimitusvarmuus
Energiatehokkuus
6. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan EU:ssa etusijalle energiatehokkuuden, joka 

on kaikkein kustannustehokkain tapa vähentää energiankulutusta; vaatii aihetta 
koskevien EY:n direktiivien pikaista täytäntöönpanoa ja vaatii komissiota panemaan 
täytäntöön parlamentin aiemmat päätöslauselmat asiasta;

7. kehottaa komission puheenjohtajaa järjestämään EU:n 30 suurimman kaupungin 
kokouksen ja perustamaan benchmark-aloitteita energiankulutuksen vähentämiseksi 
kaupunkialueilla sekä laatimaan strategian kaupunkisuunnittelulle; katsoo, että olisi 
tarmokkaasti pyrittävä lisäämään yhdistettyä energiantuotantoa lämmön, sähkön ja 
jäähdytyksen tuotannon sekä kaukolämmön avulla;

8. pyytää komissiota tutkimaan lisää älykästä mittausta ja laskutusta;

9. kannattaa siirtymistä mahdollisimman energiatehokkaisiin ja puhtaisiin 
liikennemuotoihin lähinnä uuden lainsäädännön ja kansallisen tason taloudellisilla 
kannustimilla, kuten autoteollisuutta sitovalla lainsäädännöllä; suosittelee lisäksi, että 
ilmailun ja merenkulun päästöjen vähentämiseksi on kehitettävä strategia;

Energiayhdistelmät
10. katsoo, että energialähteiden monipuolistuminen edesauttaa toimitusvarmuutta;

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka antaisi 
sijoittajille selkeät suuntaviivat markkinoiden kannalta kannattavista investointikohteista; 
katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava mukana EU:n energiatehokkuustavoite, jonka 
olisi oltava vähintään 20 prosenttia parempi vuoteen 2020 mennessä, sitovat alakohtaiset 
tavoitteet uusiutuville energiamuodoille, jotta vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin 
uusiutuville energialähteille 25 prosentin osuus primaarienergiasta ja ennakoitavissa 
oleva hinta hiilidioksidille; katsoo lisäksi, että uusiutuville energiamuodoille olisi oltava 
50 prosentin ohjeellinen tavoite vuoteen 2040 mennessä;

12. kannattaa EU:n strategisen energiakatsauksen laatimista täydentämään ehdotetun 
Euroopan energiahuollon seurantaelintä, jonka ei pitäisi olla riippumaton elin; katsoo 
lisäksi, että energiakatsauksessa olisi laadittava strateginen analyysi EU:n edessä olevista 
energia-alan ongelmista;

13. rohkaisee komissiota käyttämään strategista energiakatsausta välineenä, jotta jäsenvaltiot 
voisivat analysoida eri toimintavaihtoehtojen seurauksia ympäristön, toimitusvarmuuden, 
kilpailukyvyn ja työpaikkojen luomisen kannalta, mikä osaltaan vähentäisi riskejä; 
kehottaa komissiota tekemään yksityiskohtaisen tutkimuksen kaikkien energiamuotojen 
tuista ja kustannuksista, ulkoisten tekijöiden sisäistäminen mukaan luettuna;

14. vaatii, että komissio kehittäisi systemaattisen lähestymistavan etenkin liikenteessä 
käytettävien biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua ja kuluttamista varten, ja muistuttaa 
myös, että tällä alalla tarvitaan sitovien tavoitteiden käyttöönottoa;

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman ja pyytää tekemään lisätutkimuksia niiden hiili-intensiteetin 
vähentämisestä sekä kannustaa kehittämään edelleen taloudellisia menetelmiä hiilen 
erotukseen ja varastointiin kivihiilen, kaasun ja öljyn tuotannossa, ja katsoo, että vuoteen 
2020 mennessä EU:ssa pitäisi olla toiminnassa kymmenen suurta koelaitosta;
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16. kehottaa komissiota suunnittelemaan uudelleen Euroopan laajuiset energiaverkot, joilla 
olisi varmistettava, että uusiutuville energialähteille annetaan mahdollisuus päästä 
sähköverkkoihin; katsoo, että merellä sijaitsevat tuulivoimalat olisi integroitava ensin 
alueelliseen verkkoon ja lopulta Euroopan laajuiseen verkkoon;

17. kehottaa komissiota tulkitsemaan väljemmin yleistä etua EU:n 
ympäristölainsäädännössä, jos energia-alan kehityksellä voidaan saavuttaa hiilisäästöjä;

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen kiistanalainen aihe ja että sen kehittämistä 
koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioille;

Ulkoiset näkökohdat
19. katsoo, että jäsennelty keskustelu siitä, millä tavoin EU voisi puhua yhdellä äänellä 

ulkopuolisille valtioille lisäisi EU:n kykyä neuvotella energiaa tuottavien ja kuluttavien 
valtioiden kanssa ja että tällaisissa neuvotteluissa pitäisi olla mukana energia-asioiden 
korkea edustaja;

20. vaatii jäsenvaltioita EU:n toimielinten tehostetun yhteistyön mukaisesti laatimaan 
luettelon niistä ensisijaisista aloista, joissa ne ovat päässeet sopimukseen ulkoisesta 
energiapolitiikasta, kuten muun muassa ilmastonmuutostavoitteista, 
energiatehokkuudesta ja säästötavoitteista, uusiutuvaa energiaa koskevan tekniikan 
kehittämisestä, ihmisoikeuksista ja työmarkkinaneuvotteluista;

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan erittäin vakavasti investointien 
puutteesta, liiallisista vuodoista ja Venäjän kotimarkkinoiden energiantuhlauksesta 
johtuvaan Venäjän kaasutoimitusten vähenemiseen vuoden 2010 jälkeen; vaatii, että 
jäsenvaltioiden on tehtävä selväksi, ettei tarvittavaa investointia ole tulossa, ellei 
investointien turvallisuutta paranneta, mikä tapahtuisi vain energiaperuskirjasopimuksen 
ratifioimisella;

Energian yhtenäismarkkinat ja kilpailukyky
22. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan, että EU:n energiamarkkinat nykymuodossaan eivät 

toimi ja ettemme voi luottaa ainoastaan markkinavetoisiin ratkaisuihin uuden 
energiatodellisuuden edessä; katsoo, että tarvitaan selkeää poliittista kehystä luomaan 
energiaomavaraisuus, pitkän aikavälin vakaus, tehokkuus, ympäristöystävällisyys ja 
toimitusvarmuus; katsoo, että hallitusten, sääntelijöiden ja markkinatoimijoiden 
velvollisuudet on määriteltävä tarkemmin asianmukaisesti toimivien markkinoiden 
saavuttamiseksi;

23. onnittelee neuvostoa energia-alan tutkinnasta; kehottaa komissiota jatkamaan 
kilpailusääntöjä rikkovien yritysten pakottamista yhteistyöhön myös sakkojen voimalla;

24. rohkaisee komissiota rankaisemaan jäsenvaltioita, jotka suojelevat epäasiallisesti 
kansallisia energiayhtiöitään estämällä fuusioita ja yritysostoja;

25. katsoo, että energiapolitiikan erityisluonne olisi otettava huomioon kilpailupolitiikassa, 
sääntelytoimissa ja sisämarkkinasääntöjen parempaa noudattamista koskevissa toimissa; 

26. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin sellaisia yrityksiä vastaan, joilla on markkinoita 
sulkevat pitkäaikaiset sopimukset ja jotka toimivat EY:n perustamissopimuksen 
määräysten vastaisesti;

27. vaatii komissiota ryhtymään lisätoimiin energiamarkkinoiden tuotantopuolen 
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keskittymisten suhteen;
28. ehdottaa merkittäviä lisäyksiä jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten valtuuksiin, 

mahdollisesti yhteisillä säännöillä avoimuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta, sitovista 
vähimmäisohjeista muun muassa riippumattomuuden suhteen, sääntelyviranomaisten
nimittämismenettelystä, avoimuudesta ja tilivelvollisuudesta; katsoo, että kansallisille 
energia-alan sääntelyviranomaisille olisi annettava asema neuvomassa jäsenvaltioiden 
kilpailuviranomaisia, varmistamassa energiayhtiöiden lainmukaista velvoitetta antaa 
energiansäästöneuvontaa asiakkaille sekä päättämässä vähimmäissijoitusta koskevasta 
vaatimuksesta;

29. edellyttää, että jäsenvaltiot myöntävät kansallisille sääntelyviranomaisille EU:n tasolla 
sovitut valtuudet, joilla ne saavat välineet rajatylittäviin sähkö- ja kaasutoimituksiin, 
mukaan luettuna syrjimätön pääsy verkkoon, siirtomaksut, kapasiteetin myöntäminen, 
ruuhkahankinnat ja verkoston ylläpito sekä selkeä aikataulu energiamarkkinoiden 
tarjouspyynnöille; katsoo, että jos tätä ei ole toteutettu kahden vuoden kuluessa, 
komission olisi käynnistettävä eurooppalaisen sääntelyviranomaisen perustaminen 
rajatylittäville energiayhteyksille;

30. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön lainsäädännön, jolla varmistetaan, että 
jäsenvaltiot tekevät päätöksen kaavoitusluvan myöntämisestä rajoille neljän vuoden 
kuluessa ja että jos kielteistä vastausta ei kyseisen ajanjakson aikana ole saatu, 
kaavoituslupa katsotaan myönnetyksi;

31. kehottaa komissiota asettamaan tehokkaasti toimivien alueellisten energiamarkkinoiden 
perustamisen vuoteen 2008 mennessä etusijalle valitsemaan toisen ajankohdan Euroopan 
yhtenäisten energiamarkkinoiden ja sähköverkon perustamiselle;

32. pyytää komissiota antamaan kolmannen ehdotuspaketin kaikkien sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien kehittämiseksi, johon kuuluu 
energiaverkostojen omistusten täydellinen eriyttäminen;

33. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan oikeudellisen eriyttämisen ja täyttämään sekä sähkö-
että kaasudirektiivien ehdot;

34. katsoo, että komission olisi annettava kattava kaasualan strategia, jossa tutkitaan kaasun 
kulutuksen vähentämisen tarvetta, tuotannon monipuolistamista ja kaasuinfrastruktuurin 
parantamista, eräiden jäsenvaltioiden tarvetta kääntää kaasuvirtauksen suuntaa sekä 
varastointia ja varastoja koskevaa ongelmaa;

Energiaköyhyys ja kuluttajien oikeudet
35. katsoo, että kuluttajien on tulevaisuudessa oltava kaiken energiapolitiikan keskeisin osa 

ja että energiaköyhyyden olisi oltava selkeämmin esillä komission ehdotuksissa;
36. vaatii, että DG TREN arvioi jäsenvaltioiden rakennerahastosuunnitelmia sen perusteella

miten kykeneviä ja määrätietoisia ne ovat käsittelemään energia-asioita;
37. pyytää, että energiasta päättävät jäsenvaltioiden sääntelyviranomaiset varmistaisivat, että 

julkisen palvelun velvoitteita kunnioitetaan ottamalla huomioon vaikeassa tilanteessa 
olevat ja köyhät kuluttajat, joille pitäisi tarjota sosiaalista hinnoittelua tai tukea;

38. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan energia-asioihin erikoistuneen kuluttaja-asiamiehen 
viran, jonka haltijalla olisi muun muassa velvollisuus huolehtia siitä, että kuluttajien 
saatavilla on helposti hintoihin ja valintoihin liittyvää tietoa, helppoja tapoja vaihtaa 



PR\629463FI.doc 9/9 PE 378.549v01-00

FI

energiayhtiötä sekä keino päästä sääntelystä vastaavien tahojen puheille kaikissa 
jäsenvaltioissa;

°
° °

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


