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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että energiapolitiikan on oltava erottamaton ja tärkeä osa yhteistä ulkopolitiikkaa 
ja sitä olisi kehitettävä ja toteutettava yhdenmukaisesti muiden sellaisten politiikkojen 
kanssa, joilla on ulkoinen ulottuvuus;

2. painottaa, että koska EU on erittäin riippuvainen energiantuonnista, hankintalähteiden, 
myös uusien energialähteiden, ja läpikulkureittien monipuolistaminen sekä EU:n 
uusiutuvien energialähteiden kehittäminen on kiireellinen ja olennainen tekijä, jolla 
tuetaan EU:n ulkoista turvallisuuspolitiikkaa, strategista roolia ja ulkopolitiikan 
riippumattomuutta, johdonmukaisuutta, uskottavuutta ja vaikuttavuutta;

3. on vakuuttunut siitä, että tehokkaampi hallinta maailmanlaajuisella tasolla parantaisi 
yhteistyötä tuottaja-, kauttakulku- ja kuluttajamaiden kanssa; katsoo, että EU:lla olisi sen 
vuoksi oltava tärkeä rooli energiapolitiikan kansainvälisessä hallinnassa, kun pyritään 
edistämään avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita, saavuttamaan kestävyyttä 
koskeva tavoite, alentamaan liiketoimintakustannuksia ja luomaan kannustimia 
markkinaosallistujille hinta- ja laatukilpailun mahdollistamiseksi;

4. vaatii tiivistämään koordinointia neuvoston, komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 
välillä, jotta ne voivat puhua ja toimia yhdenmukaisesti yhteisen ulkopolitiikan energiaan 
liittyvissä asioissa; painottaa tarvetta perustaa Euroopan ulkosuhdehallintoon 
energiapolitiikasta vastaava osasto sekä ottaa EU:n edustustot mukaan energiadiplomatian 
kentällä tehtävään työhön;

5. korostaa, että komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon on varmistettava, että kaikissa 
EU:n tekemissä monenvälisissä ja kahdenvälisissä sopimuksissa, erityisesti kumppanuus-
ja yhteistyösopimuksissa, noudatetaan täysimääräisesti EU:n sisämarkkinasääntöjä; 
painottaa, että tämäntyyppisillä sopimuksilla olisi taattava vastavuoroisuus, tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja avoimuus, jotta EU:n investoijille turvataan luotettavat 
lainsäädännölliset puitteet energian toimittaja- ja kauttakulkumaissa;

6. korostaa, että jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä energiasopimuksia 
koskevan tietojenvaihtomekanismin perustaminen parantaisi suuresti politiikan 
avoimuutta, koordinointia ja tehokkuutta koko EU:ssa;

7. kehottaa komissiota tukemaan sitä, että tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtäviin 
kauppa-, assosiaatio-, kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin lisätään niin sanottu 
energiavarmuuslauseke, jossa määrätään menettelysäännöistä ja hahmotellaan
täsmällisesti toimenpiteet, joita toteutetaan, jos joku kumppaneista muuttaa ehtoja 
yksipuolisesti;

8. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon energian toimitusvarmuudesta ja 
kansainvälisestä yhteistyöstä: "EU:n energiapolitiikka: yhteistyö rajanaapureiden kanssa" 
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(COM(2011)0539); katsoo kuitenkin, että tarvitaan lisää EU:n jäsenvaltioiden väliseen 
yhteisvastuuseen perustuvia välineitä, jotta EU pystyy suojelemaan energian 
toimitusvarmuuteen liittyviä etujaan myös ulkopuolisten kumppaneiden kanssa käytävissä 
neuvotteluissa, erityisesti kriisitilanteissa;

9. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota yksilöimään kaupan ja investointien esteet energia-
alalla suhteissa kolmansiin maihin sekä ryhtymään tarvittaessa toimiin esteiden 
poistamiseksi kahdenvälisissä suhteissa ja Maailman kauppajärjestön kautta;

10. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan yhtenäiset energian sisämarkkinat, joiden 
avulla pystytään vastaamaan ulkoisiin paineisiin ja pyrkimyksiin käyttää 
energiatoimituksia ja -hintoja ulkopoliittisena painostusvälineenä; painottaa sen vuoksi 
tarvetta lisätä sellaisten hankkeiden resursseja, joilla liitetään yhteen EU:n 
energiamarkkinat, sekä saada päätökseen eurooppalaiset kaasun ja sähkön 
infrastruktuuriverkot, erityisesti Baltian yhteenliitäntäsuunnitelma, vuoden 2015 loppuun 
mennessä EU:n kolmannen energiapaketin mukaisesti;

11. kannattaa energiantuotannon monipuolistamishankkeita, erityisesti sellaisia, joilla pyritään 
luomaan uusia siirtokäytäviä reittien ja toimittajien monipuolistamiseksi, kuten Nabucco-
kaasuputkea, nesteytettyä luonnonkaasua ja rajat ylittäviä yhteenliitäntöjä koskevia 
hankkeita sekä muita eurooppalaisten etujen mukaisia tärkeitä hankkeita;

12. pyytää myös kehittämään uusia energiantoimittajia varten koordinoidun ja yhtenäisen 
EU:n poliittisen strategian, jossa kiinnitetään erityistä huomiota kilpailuedellytysten 
parantamiseen EU:ssa, jotta luodaan uusille toimittajille mahdollisuudet päästä EU:n 
markkinoille;

13. kannattaa varhaisvaroitusmekanismin tyyppisten välineiden käyttöä suhteissa energian 
toimittaja- ja kauttakulkumaihin; on vakuuttunut siitä, että ajatusta jäsenvaltioiden 
yhteisestä energiaraaka-aineiden hankinnasta on edistettävä edelleen resurssikilpailun ja 
tuottajamonopolien lisääntyessä;

14. kehottaa komissiota määrittämään kattavan joukon lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
energiapoliittisia prioriteetteja suhteissa naapurimaihin sellaisen yhteisen oikeusalueen 
luomiseksi, jonka perustana ovat yhteisön säännöstön mukaiset periaatteet ja 
sisämarkkinoita koskevat normit; painottaa, että Euroopan energiayhteisöä on 
laajennettava edelleen ja on perustettava lainmukaisia valvontamekanismeja, joilla 
puututaan säännöstön puutteelliseen täytäntöönpanoon;

15. korostaa, että energiasuhteita, strategista yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua on 
tiivistettävä Välimeren alueen, Afrikan, Lähi-idän, Etelä-Kaukasian ja Keski-Aasian 
valtioiden sekä Kaspianmeren ja Mustanmeren rannikkovaltioiden kanssa kattavasti 
kaikilla energian aloilla, erityisesti kehittämällä tulevaisuuslähtöisiä ja kilpailukykyisiä 
energiateknologioita; kannustaa unionia kehittämään edelleen aurinkoenergian tuontia 
Välimeren eteläisistä ja itäisistä maista; 

16. korostaa, että EU:n yhteinen energiapolitiikka ja strategiset tavoitteet olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon EU:n ulkosuhteissa, aluepolitiikassa ja Euroopan 
naapuruuspolitiikassa;
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17. tukee poliittista ja taloudellista uusien energialähteiden käyttöä koskevaa vuoropuhelua 
EU:n naapurivaltioiden kanssa;

18. vaatii ottamaan käyttöön olemassa olevat mekanismit ja luomaan uusia Euroopan 
naapuruuspolitiikan ja Mustanmeren synergian yhteydessä, jotta vahvistetaan yhteistyötä 
toimitusten ja kauttakulun avoimuuden ja vakauden lisäämiseksi;

19. painottaa, että vuonna 2010 käynnistettyä Afrikan ja EU:n energiakumppanuutta on 
kehitettävä edelleen;

20. kehottaa vahvistamaan strategista kumppanuutta Venäjän kanssa tekemällä uusi 
kumppanuus- ja yhteistyösopimus; toteaa, että kyseisessä sopimuksessa on noudatettava 
täysimääräisesti sisämarkkinasääntöjä ja EU:n kolmannen energiapaketin asetuksia ja että 
sen on perustuttava keskinäiseen kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen; korostaa, että 
Venäjän on jo nyt noudatettava energiaperuskirjaa koskevaa sopimusta sen 45 artiklan 
perusteella; on vakuuttunut siitä, että energiaperuskirjasopimuksen ratifiointi Venäjällä 
vaikuttaisi myönteisesti kahdenvälisiin energiasuhteisiin;

21. kannattaa sitä, että uusien energialähteiden etsimisestä Barentsinmereltä käydään Norjan 
ja Venäjän kanssa poliittista vuoropuhelua, jonka lähtökohtana on tarve varmistaa, että 
arktisen alueen haavoittuvaa ympäristöä suojellaan, ja kannattaa Norjan kanssa tehtävää 
yhteistyötä vesivoiman tuonnista voimansiirrossa käytettävien merenalaisten 
kaukokaapelien avulla; kehottaa nopeuttamaan arktista aluetta koskevan EU:n strategian 
laatimista;

22. pitää ulkopoliittista vuoropuhelua olennaisena, jotta maailmanlaajuinen talouskasvu 
voidaan erottaa energiavarojen käytöstä ja edistää aiempaa ennustettavampia 
energiamarkkinoita, ja pitää sitä hyödyllisenä poliittisten suhteiden kannalta; painottaa, 
että on tärkeää käydä vuoropuhelua kehittyvien talouksien kuten Kiinan, Intian, Brasilian, 
Indonesian ja Etelä-Afrikan kanssa sekä muiden keskeisten kuluttajamaiden kuten 
Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa; 

23. katsoo, että EU:n olisi edistettävä ja syvennettävä energiapoliittista yhteistyötään 
sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka jakavat samat arvot ja haluavat sitoutua 
demokraattisiin uudistuksiin ja EU:n perustana olevien arvojen edistämiseen;

24. painottaa tarvetta syventää vuoropuhelua yhteisen edun mukaisista strategisista 
energiakysymyksistä, edistää energiapoliittista yhteistyötä ja lujittaa tutkimusyhteistyötä 
Yhdysvaltojen kanssa, erityisesti energiatehokkaiden tuotanto- ja kuljetustekniikoiden 
alalla; kehottaa käynnistämään Yhdysvaltojen kanssa energian toimitusvarmuutta 
koskevan kumppanuuden Yhdysvaltojen ja EU:n energianneuvoston puitteissa tehtävän 
yhteistyön pohjalta;

25. pyytää komissiota valvomaan, että EU:n naapurimaiden ydinvoimaloissa noudatetaan
korkeimpia mahdollisia kansainvälisiä turvallisuusnormeja, ja hyödyntämään tässä 
yhteydessä kaikkia olemassa olevia välineitä ja sopimuksia, kuten valtioiden rajat 
ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevaa yleissopimusta (Espoon yleissopimus) 
ja yleissopimusta tiedon saannista, kansalaisten osallistumisoikeudesta sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin yleissopimus); 
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kehottaa EU:n naapurivaltioita toteuttamaan perusteellisia, ydinvoiman turvallisuutta ja 
riskejä koskevia EU:n normeja vastaavia stressitestejä, sekä komissiota tarjoamaan EU:n 
teknistä apua tätä tarkoitusta varten; 

26. toistaa, että energiaa koskevalla ulkopoliittisella yhteistyöllä on heikentämisen sijaan 
edistettävä EU:n keskeisiä arvoja, kuten ihmisoikeuksien kunnioittamista, demokratiaa, 
hyvää hallintoa, oikeusvaltiota, yhteiskunnallista vuoropuhelua, molemminpuolista 
kunnioitusta, luonnonvarojen vastuullista käyttöä, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja 
kokonaisvaltaista ympäristönsuojelua, edistettävä rauhaa ja sen on oltava yhtenäinen EU:n 
ulkopolitiikan kanssa;

27. kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan yhteistyössä ulkosuhdehallinnon kanssa 
vuoden 2013 loppuun mennessä täsmällisen etenemissuunnitelman energian 
toimitusvarmuudesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä laaditun komission tiedonannon 
(COM(2011)0539) pohjalta ja suunnittelemaan sen mukaisesti tehokasta ulkoista 
energiapolitiikkaa ja sitä koskevia lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita, 
päämääriä ja toimenpiteitä sekä täsmällisen aikataulun niiden toteuttamiselle.
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