
PR\714576FI.doc PE404.506v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2008/2005(INI)

17.3.2008

MIETINTÖLUONNOS
Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma
(2008/2005(INI))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 

Esittelijä: Jerzy Buzek



PE404.506v01-00 2/11 PR\714576FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.......................................................................................................................8



PR\714576FI.doc 3/11 PE404.506v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma
(2008/2005(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Euroopan strateginen 
energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma): Kohti vähähiilistä tulevaisuutta”
(KOM(2007)0723),

– ottaa huomioon edellä mainittuun tiedonantoon liittyvän täydellisen 
vaikutustenarvioinnin(SEC(2007)1508),

 ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kaksi kertaa 20 vuonna 2020: 
Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle” (KOM(2008)0030),

 ottaa huomioon asiakirjan ”Toimenpidepaketti ilmastonmuutosta ja uusiutuvia 
energialähteistä koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä” 
vaikutusten arvioinnin (SEK(2008)0085),

 ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista 
polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen” (KOM(2008)0013),

 ottaa huomioon komission tiedonannon ”Energiapolitiikka Euroopalle”
(KOM(2007)0001),

 ottaa huomion ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista 
läheistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (KOM(2008)0019),

 ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 
2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan 
yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (KOM(2008)0016),

 ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hiilidioksidin 
geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY, 
direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY sekä asetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 muuttamisesta (KOM(2008)0018),

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
päätöksen N:o 1982/2006/EY Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013)1,

 ottaa huomioon 19 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 
2006/976/Euratom2 Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännen ydinalan 

                                               
1  EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.
2  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 404.



PE404.506v01-00 4/11 PR\714576FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2007–2011) täytäntöön panemiseksi 
toteutettavasta erityisohjelmasta,

 ottaa huomioon 24 päivänä lokakuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1639/2006/EY kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013)
perustamisesta1,

 ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi polttokenno- ja vetyteknologian alalla 
toimivan yhteisyrityksen perustamisesta (KOM(2007)0571),

 ottaa huomioon 25. syykuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan 
etenemissuunnitelmasta uusiutuvia energiamuotoja varten2,

 ottaa huomioon 31. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmasta ja mahdollisuuksien toteuttamisesta3,

 ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävästä maailmanlaajuisesta rahastosta4,

 ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2008 esittämänsä kannan Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin perustamisesta5,

 ottaa huomioon Brysselissä 8. ja 9.maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajan päätelmät,

 ottaa huomioon liikenne-, viestintä- ja energiaministerien neuvoston 28. helmikuuta 2008 
antamat päätelmät Euroopan strategisesta energiateknologiasuunnitelmasta,

 ottaa huomioon Brysselissä 13. ja 14. maaliskuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

 ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon,

A. ottaa huomioon, että parlamentin, neuvoston ja komission peräkkäisissä tiedotteissa on 
korostettu, että ilmastomuutoksen torjunta, energian toimitusvarmuuden parantaminen ja 
kilpailukykyisen talouden varmistaminen ovat EU:n ensisijaisia tavoitteita,

B. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen aiheuttama uhka kasvaa edelleen ja 
sopimuspuolten konferenssin 14. kokous (COP14) Poznanissa ja 15. kokous (COP15) 
Kööpenhaminassa ovat erittäin tärkeitä, jotta saataisiin aikaan ilmastomuutosta koskeva 
kansainvälisen sopimus, joka korvaisi Kioton pöytäkirjaa koskevan järjestelmän,

                                               
1  EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15.
2  Hyväksytyt tekstit: P6_TA(2007)0406.
3  Hyväksytyt tekstit: P6_TA(2008)0033.
4  Hyväksytyt tekstit: P6_TA(2008)0096.
5  Hyväksytyt tekstit: P6_TA(2008)0081.
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C. ottaa huomioon, että EU:n riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista voi nousta 
vuoteen 2030 mennessä 65 prosenttiin koko energiankulutuksesta,

D. ottaa huomioon, että komissio on arvioinut, että EU:n kasvihuonekaasujen vähentämistä ja 
uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden saavuttaminen maksaa EU:lle vuosittain 
70 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä,

E. ottaa huomioon, että seitsemännessä puiteohjelmassa (FP7) osoitetaan ainoastaan 
2,3 miljardia euroa energiatutkimukseen yli seitsenvuotisella ohjelmakaudella,

F. ottaa huomioon, että energia-alan tutkimukseen EU:ssa käytetyt julkiset ja yksityiset varat 
ovat vähentyneet huomattavasti 1980-luvulta lähtien,

Strategisen energiateknologiasuunnitelman tarve

1. Suhtautuu myönteisesti Euroopan strategiseen energiateknologiasuunnitelmaan (SET-
suunnitelma); katsoo, että Euroopan energiateknologiapolitiikka on välttämätön EU:n 
energia- ja ilmastomuutostavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä; 

2. korostaa, että EU:n on saavutettava kasvihuonekaasujen vähentämistä ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevat tavoitteet ja samalla säilytettävä kilpailukykyinen talous; uskoo, 
että edullisten vähähiilisten energiateknologioiden kehittäminen on tarpeen 
päästöleikkauksista aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi ja uusien markkinoiden 
luomiseksi EU:n teollisuudelle;

3. katsoo, että uusia teknologioita tarvitaan myös energialähteiden monipuolistamisen 
helpottamiseksi ja kotimaisten resurssien vähemmän saastuttavien käyttömenetelmien 
kehittämiseksi energian toimitusvarmuuden parantamiseksi; pyytää komissiota laatimaan 
arvion EU:n energiavaroista tehokkaamman hyödyntämisen varmistamiseksi, myös uuden 
teknologian avulla;

4. katsoo, että SET-suunnitelmalla pitäisi tukea toimia, joilla edistetään uusien 
energiateknologioiden yleistä hyväksyntää;

5. katsoo, että halvemmat, tehokkaammat vähähiiliset teknologiat ovat tärkeitä, jotta saadaan 
aikaan ilmastonmuutosta koskeva uusi kansainvälisen sopimus, jolla korvataan Kioton 
pöytäkirjaa koskeva järjestelmä;

Yhteensovittaminen ja strateginen suunnittelu

6. korostaa tarvetta yhteensovittaa strategisia energiateknologioita eri tasoilla ja eri 
osapuolten välillä; korostaa myös tarvetta välttää liiallista byrokratiaa ja varmistaa 
yksinkertaisuus ja selkeys yhteensovittamisen parantamisessa, esimerkiksi Euroopan 
yhteisön ohjausryhmän ja Euroopan energiatutkimuksen yhteenliittymän avulla;

7. panee merkille, että puitesopimuksissa kehitettyjä välineitä (ERA-NET, NoE, ETP) 
voidaan käyttää Euroopan energiateknologian tietojärjestelmän tukemiseen; 

8. korostaa, että on erittäin tärkeää parantaa myös yhteensovittamista kolmansien maiden 
kanssa, mukaan lukien teollisuusmaat, kehitysmaat ja kasvan talouden maat; 
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9. painottaa uusien aloitteiden päällekkäisyyksiin ja lisääntymiseen liittyviä mahdollisia 
riskejä; pyytää komissiota harkitsemaan, miten uudet eurooppalaiset teollisuusaloitteet 
(EII) sopivat olemassa oleviin ohjelmiin, mukaan lukien seitsemäs puiteohjelma (FP7), ja 
erityisesti yhteisiin teknologia-aloitteisiin, joista päätettiin FP7:ssä, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmaan (CIP) ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttiin;

10. katsoo, että Euroopan laajuisilla energiaverkoilla on keskeinen rooli EU:n strategisessa 
energiapolitiikassa;

Eurooppalaiset teollisuusaloitteet

11. uskoo vahvasti, että vähähiilisille teknologioille on annettava kiireellisesti lisää tukea 
demonstrointi- ja kaupallistamisvaiheessa; näin ollen suhtautuu myönteisesti ehdotettuihin 
EII-aloitteisiin; korostaa kuitenkin tarvetta lisätä tukea tutkimukselle ja kehitykselle 
teknologioissa, joita tarvitaan pidemmällä aikavälillä;

12. katsoo, että EII-aloitteissa pitäisi keskittyä alueisiin, joilla on suurimmat mahdollisuudet 
auttaa saavuttamaan EU:n ilmastonmuutosta ja uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet 
vuoteen 2020 mennessä ja vähentämään kustannuksia ja toistoa pitkällä aikavälillä; 

13. tukee ehdotusta, jonka mukaan EII-aloitteita pitäisi kehittää eri tavoilla, jotta ne soveltuvat 
eri teknologioiden tarpeisiin; uskoo, että tällainen joustavuus mahdollistaa strategisten 
yhteenliittymien perustamisen jäsenvaltioiden, paikallisten ja alueellisten hallitusten, 
tutkimuskeskusten ja yksityissektorin välille erityisten teknologioiden kehittämiseksi; 
pyytää näitä elimiä tekemään yhteistyötä ja laatimaan kiireellisesti EII-aloitteita koskevia 
yksityiskohtaisia ehdotuksia;

14. tukee voimakkaasti ehdotettuja tuulivoimaa, aurinkoenergiaa, bio-energiaa, hiilidioksidin 
talteenottoa, kuljetusta ja varastointia, sähköverkkoja ja ydinfissiota koskevia EII-
aloitteita;

15. katsoo, että SET-suunnitelmassa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 
energiatehokkuuteen, sillä tällä alalla on eniten mahdollisuuksia kustannustehokkaisiin 
päästövähennyksiin keskipitkällä aikavälillä; pyytää komissiota lisäämään 
energiatehokkuusteknologioita, yhteis- ja monituotanto mukaan lukien, EII-aloitteisiin 
kuuluvilla aloilla;

16. katsoo, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS-teknologia) 
kehittäminen on erittäin tärkeää maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjunnassa; 
pyytää komissiota sisällyttämään ehdotetut 12 CCS-demonstraatiohanketta (niin kutsuttu 
EU:n lippulaivaohjelma) EII-aloitteisiin; toteaa, että puhtaille hiiliteknologioille annettu 
tuki tekee CCS:n käyttöönoton helpommaksi ja halvemmaksi;

17. panee merkille vähähiilisten liikenneteknologioiden tärkeyden; pyytää komissiota 
arvioimaan ja parantamaan tukea kyseisille teknologioille;

Rahoitus

18. odottaa komission ehdottamaa uusien vähähiilisten teknologioiden rahoitusta koskevaa 
tiedonantoa; pitää valitettavana, ettei tätä tiedonantoa julkaistu SET-suunnitelman kanssa;
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19. korostaa, ettei SET-suunnitelmaa pitäisi rahoittaa jakamalla sellaisia varoja uudelleen, 
jotka on osoitettu energialle seitsemännestä puiteohjelmasta (FP7) tai kilpailukyvyn tai 
innovoinnin puiteohjelmasta (CIP); 

20. katsoo, että kun otetaan huomioon, että ilmastonmuutosta ja energiakysymyksiä pidetään 
ensisijaisen tärkeinä, EU:n on myönnettävä merkittäviä lisävaroja vähähiilisille 
teknologioille, ja ne pitäisi ottaa käyttöön kiireellisesti, jos niillä aiotaan helpottaa EU:n 
vuodelle 2020 asettamien tavoitteiden saavuttamista;

21. rohkaisee komissioita varmistamaan kiireellisesti riittävän rahoituksen ja tuen uuden 
vähähiilisen teknologian tutkimukselle, kehittämiselle, demonstroinnille ja 
kaupallistamiselle, jotta vuodesta 2009 eteenpäin EU:n talousarviosta vähintään 
2 miljardia käytetään vuosittain tällaisten teknologioiden tukemiseen FP7:stä ja CIP:stä 
riippumatta; pyytää myös komissiota esittämään lisävaroja koskevia ehdotuksia 
rahoituskehyksen 2007–2013 puolivälin tarkastelussa; 

22. toteaa, että on tarpeen ottaa käyttöön resursseja yhteistyössä teollisuuden kanssa, jotta 
yksityissektorin uusiin vähähiilisiin teknologioihin tekemistä investoinneista saadaan täysi 
hyöty; korostaa tarvetta selkeään pitkän aikavälin visioon ja rahoituskehykseen, joita 
EIP:n kaltaiset rahoituslaitokset tukevat, jotta yksityissektorin kumppaneille annetaan 
riittävästi varmuutta investointeihin; korostaa tarvetta saada pk-yritykset mukaan, 
erityisesti hajautetun energiahuollon teknologioihin;

23. panee merkille, että EU:n päästökauppajärjestelmän ehdotetussa tarkistuksessa
huutokauppatulot ovat uusien vähähiilisten teknologioiden merkittävä rahoituslähde; 
katsoo, että yritykset, joihin päästökauppajärjestelmä vaikuttaa, olisi saatava mukaan 
päättämään siitä, miten rahoitusta käytetään;

°

°         °

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Uusia teknologioita tarvitaan

Euroopan komission käynnisti 23. tammikuuta 2008 ehdotuspaketin, jonka tarkoituksena oli 
saavuttaa kaksi keskeistä tavoitetta, joista sovittiin Eurooppa-neuvoston vuoden 2007 
kokouksessa, nimittäin:
 EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 

mennessä.
 Uusiutuvien energialähteiden osuuden nostaminen 20 prosenttiin EU:n 

energiankulutuksessa vuoteen 2020 mennessä.

Nämä tavoitteet ovat oleellinen osa maailmanlaajuisia toimia torjua ilmastonmuutosta. 
Vuoden 2020 jälkeen, jos aiomme saavuttaa EU:n tavoitteen rajoittaa maailmanlaajuista 
ilmastonmuutosta kahteen celsiusasteeseen, päästöjä on todennäköisesti vähennettävä EU:ssa
60–80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Näiden vähennysten saavuttamiseksi on olennaista 
ottaa käyttöön hiilidioksidilisä EU:n päästökauppajärjestelmän kautta, ja sillä on todella suuri 
vaikutus talouteemme.

EU:n on saavutettava nämä tavoitteet tavalla, jolla varmistetaan talouden kilpailukyvyn 
säilyminen. Komission arvion mukaan EU:n tavoitteiden saavuttamisen kustannukset ovat 
0,45 prosenttia BKT:stä tai noin 70 miljardia euroa vuodessa vuoteen 2020 saakka. 

Ilmastomuutosta koskevan haasteen lisäksi haasteena on säilyttää EU:n energiavarmuus 
samalla kuin riippuvuus energian tuonnista kohoaa. Energian tuonnin odotetaan kasvavan 
65 prosenttiin vuonna 2030. Pelkästään kaasun tuontiriippuvuus kasvaa todennäköisesti 
84 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 

Sekä ympäristöä että energian toimitusvarmuutta koskevien haasteiden täyttämisessä ja EU:n 
talouden kilpailukyvyn säilyttämisessä uusien energiateknologioiden kehittämisellä ja 
käyttöönotolla on suuri merkitys:

 Ensinnäkin uusilla teknologioilla on varmistettava, että EU voi täyttää 
päästövähennystavoitteet mahdollisimman pienin kustannuksin. Koska EU on johtavassa 
asemassa ilmastomuutoksen torjumisessa, sen pitäisi käyttää hyväkseen tätä asemaa ja 
varmistaa, että eurooppalaiset yritykset ovat kärjessä uusien vähähiilisten teknologioiden 
ja palvelujen kehittämisessä. ”Ensimmäiset liikkeellä olevat” tarvitsevat järkeviä 
kannustimia saavuttaakseen läpimurtoja teknologian alalla.

 Toiseksi uusia teknologioita tarvitaan maailmanlaajuisesti. EU, joka tuottaa noin 
14 prosenttia maailman kasvihuonekaasuista, ei voi yksin torjua ilmastonmuutosta. 
Ennakoidut kasvun aiheuttamat päästölisäykset Kiinan ja Intian kaltaisissa suurissa 
kehitysmaissa aiheuttavat huolta. Intiassa esimerkiksi energian kysynnän odotetaan 
kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Näiden maiden kanssa on tehtävä läheistä 
yhteistyötä ja autettava niitä ottamaan käyttöön teknologioita, joilla saavutetaan niiden 
kasvuodotukset ja samalla minimoidaan päästöt.
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 Lopuksi uudet teknologiat, kuten uusiutuvat energialähteet ja hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi (CCS), sekä energiantuotannon tehokkuus ja loppukäyttäjän tehokkuussäästöt 
(erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden säästöt) ovat tärkeitä energiavarmuuden 
turvaamiseksi, esim. tarjoamalla EU:lle uusia tapoja hyödyntää kotimaisia energiavaroja 
lisäämättä päästöjä. Meidän on selkeytettävä kotimaisten energiavarojen käsitettä ja sitä,
miten niitä voidaan hyödyntää paremmin uusien teknologioiden avulla.

Nykyiset investoinnit energiateknologiaan eivät riitä

Kuten SET-suunnitelmassa todetaan, EU:n, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin 
investoinnit uusiin energiateknologioihin ovat riittämättömät. Tutkimusbudjetit ovat 
vähentyneet 1980-luvulta lähtien. EU:n tutkimusbudjeteissa ei ole asianmukaisesti otettu 
huomioon keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteiden mukanaan tuomia haasteita, eikä niissä 
oteta huomioon komission, neuvoston ja parlamentin lukuisissa poliittisissa lausunnoissa 
ilmastonmuutoksen torjunnalle antamaa etusijaa. 

Tällä hetkellä FP7:n energiatutkimusmenot ovat vain pieni osa vuoden 2020 tavoitteiden 
kustannuksista (2,3 miljardia euroa vs (mahd.) 700 miljardia euroa). SET-suunnitelmaa ei 
voida panna täytäntöön FP7:n vähäisillä varoilla tai teollisuuden, jäsenvaltioiden, paikallisten 
tai alueellisten hallitusten ja rahoituslaitosten vapaaehtoisilla rahoitussitoumuksilla. Jos 
haluamme, että nämä elimet antavat enemmän varoja, EU:n tasolla on ensin annettava
enemmän varoja.

Siksi on olemassa selvä tarve lisätä merkittävästi tukea energiateknologioille EU:n tasolla. 
Energiatutkimuksen, demonstroinnin ja kaupallistamisen rahoituksen lisääminen 
10 miljardilla eurolla rahoituskehyksen 2007–2013 loppuun mennessä on aika vaatimaton 
lisäys näissä olosuhteissa.

Rahoitusta tarvitaan lisää erityisesti uusien teknologioiden demonstroinnin ja 
kaupallistamisen vaiheessa. Tämä on erityisen tärkeää EU:n vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamista edistävien teknologioiden kehittämiseksi. Tarvitaan kuitenkin todennäköisesti 
myös lisäinvestointeja tutkimukseen, joka on avain teknologioiden kehittämiseen 
vuoden 2030 jälkeen. On myös tärkeää lisätä puiteohjelmien energia-alan painopistealueiden 
rahoitusta.

Tämä on kiireellinen asia. Kun otetaan huomioon uusien teknologioiden demonstrointiin ja 
kaupallistamiseen tarvittava aika, vuosi 2020 ei ole kaukana. Uusia investointeja tarvitaan 
heti, jos halutaan, että niillä on vaikutusta tässä ajassa, ja jos todella haluamme auttaa 
energiateollisuutta ja koko EU:n taloutta.

On valitettavaa, että EU:n budjetointiprosessi ei vastaa SET-suunnitelmaa. Komission pitäisi 
tutkia mahdollisuuksia ottaa käyttöön lisäresursseja. Puolivälin tarkastelu tarjoaa myös 
tärkeän mahdollisuuden esittää uutta rahoitusta koskevia ehdotuksia, ja komission pitäisi 
tehdä näin.

Tällä EU-tason lisärahoituksella ei voida korvata muuta julkisen tai yksityisen sektorin 
rahoitusta. Pitäisi suunnitella rahoitusmekanismeja, joissa hyödynnetään ja yhdistetään 
yksityisiä ja muita rahoituslähteitä. EU-rahoituksessa olisi myös hyödynnettävä markkinoiden 
vetovoimaan perustuvia välineitä, kuten tuotestandardeja ja päästökauppaa. EU:n tason 
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rahoituksen kasvu lisää julkisten viranomaisten ja yksityissektorin luottamusta tehdä 
yhteistyötä ja investoida. 

Ehdotetut eurooppalaiset teollisuusaloitteet ovat tärkeitä tässä suhteessa. Komissio on 
ehdottanut erilaisia aloitteita asianomaisen teknologian/sektorin tarpeiden mukaan. Tämän 
pitäisi olla alhaalta ylös -prosessi, jota ohjaavat teollisuuden, asianomaisten jäsenvaltioiden, 
alueellisten ja paikallisten hallitusten ja/tai tutkimuskeskusten ehdotukset, ja EU:n rahoitus 
toimii mahdollisesti tärkeänä katalysaattorina. Tällä tavoin ne muodostavat perustan näiden 
elinten strategisille yhteenliittymille ja mekanismin, jossa rahoitusosuuksia voidaan yhdistää 
ja keskittää. 

Nykyinen tuki on hajanaista ja edellyttää parempaa yhteensovittamista

SET-suunnitelmassa todetaan myös, että nykyinen tuki on hajanaista, ja sen 
yhteensovittamista on parannettava. Jäsenvaltioiden uuteen yhteisön ohjausryhmään ja 
kansallisten tutkimusinstituutioiden uuteen energiatutkimuksen yhteenliittymään suhtaudutaan 
myönteisesti. Uuden tiedon hankkiminen teknologian kehityksestä ja valmiuksista on myös 
erittäin tärkeää. Tällä varmistetaan, että kaikilla kumppaneilla on samanlaiset olettamukset ja 
samanlaiset ensisijaiset tavoitteet. Tämä on tietoon perustuvan talouden ensimmäinen vaihe, 
jossa tutkimusta ja kehitystä koskevat tiedot ja toimet, demonstrointi ja kaupallistaminen 
yhteensovitetaan EU:n tasolla. Tämän yhteensovittamisen onnistuminen liittyy 
perustuvanlaatuisesti EU:n yhteisten energiamarkkinoiden ja EU:n yhteisen energiapolitiikan 
kehittämiseen.

On erittäin tärkeää, että uudet SET-suunnitelmalla käynnistettävät aloitteet pikemminkin 
vähentävät kuin lisäävät hajaannusta. Näillä uusilla aloitteilla, kuten eurooppalaisilla
teollisuusaloitteilla, pitäisi rakentaa läheisiä yhteyksiä nykyisiin aloitteisiin (esim. FP7:ssä) ja 
välttää päällekkäisyyksiä tai toistoa.

On myös erittäin tärkeää, että SET-suunnitelma edistää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa 
eikä pelkästään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen 
kysymys, ja Eurooppa voi hyötyä osallistumalla muiden maiden, Yhdysvallat mukaan lukien, 
merkittäviin tutkimustoimiin. Lisäksi, jos maailmanlaajuista ilmastonmuutosta aiotaan torjua, 
teknologioita on käytettävä siellä, missä niillä on kustannustehokkain vaikutus, esimerkiksi 
CCS:ää on ehkä tarpeen käyttää Kiinassa ja Intiassa.

On olemassa selkeä ja ilmeinen tarve kehittää Euroopan laajuisia energiaverkkoja, eikä 
lisäkeskusteluja tarvita.

On tarpeen tarkastella perusteellisesti teknologian alan painopisteitä

Määritellessään SET-suunnitelman ja eurooppalaisten teollisuusaloitteiden teknologisia
painopisteitä komissio on tarkastellut eurooppalaisten teknologiayhteisöjen strategisia
linjauksia. Laajasti ottaen esittelijä tukee teknologisten painopisteiden valintaa. SET-
suunnitelmassa pitäisi kuitenkin keskittyä enemmän joihinkin keskeisiin aloihin:

 Ensinnäkin energiantuotannon tehokkuuteen ei ole kiinnitetty huomiota, ja yhteis- ja
monituotannosta, loppukäyttäjän energiasäästöistä ja teollisuuden energiatehokkuudesta 
on esitetty paljon huomautuksia. Näyttää oudolta, että alaa, jossa on eniten 
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mahdollisuuksia lisätä kustannustehokkuutta, ei ole sisällytetty eurooppalaisten 
teollisuusaloitteiden luetteloon.

 Toiseksi SET-suunnitelman ja EU:n 12 CCS-demonstraatiohanketta (lippulaivaohjelmaa) 
koskevan sitoumuksen välinen yhteys on epäselvä. CCS-hankkeissa suhtaudutaan ehkä 
kriittisesti sekä maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen että EU:n omien energiavarojen 
hyödyntämiseen. Näiden demonstraatiohankkeiden helpottaminen on siksi erittäin tärkeä 
asia. Siksi onkin loogista, että eurooppalaisissa teollisuusaloitteissa kiinnitetään erityistä 
huomiota näihin demonstraatiohankkeisiin siirryttäessä vähähiiliseen talouteen fossiilisten 
polttoaineiden käytössä.

 Kolmanneksi SET-suunnitelmassa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota yleiseen 
hyväksyntään. Jos teknologioita aiotaan käyttää, yleisön on hyväksyttävä ne. Tämä on 
kysymys, joka vaikuttaa kaikkiin keskeisiin teknologioihin mutta erityisesti 
ydinteknologiaan. Tarvetta parantaa tiedottamista ja yleisön osallistumista on tarkasteltava 
Euroopan yhteisön uudessa ohjausryhmässä, Euroopan energiatutkimuksen 
yhteenliittymässä sekä yksittäisissä eurooppalaisissa teollisuusaloitteissa.
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