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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa komissiota siitä, että ottaen huomioon ilmastonmuutokseen ja ympäristöön 
liittyvät toimintalinjat EU:n energiapolitiikan on vastattava sen muita ensisijaisia 
politiikkoja, kuten sen turvallisuus-, ulko- ja naapuruus-, kauppa- ja kehityspolitiikkaa 
sekä ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden puolustamista koskevaa politiikkaa; 
kehottaa virtaviivaistamaan EU:n energiapolitiikkaa kiireellisesti, jotta voidaan varmistaa 
sen vaikuttavuus sekä EU:n ulkopolitiikan johdonmukaisuus ja uskottavuus; painottaa, 
että EU:n energiaomavaraisuuden tavoitteleminen parantaa EU:n asemaa 
maailmanlaajuisena toimijana;

2. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n energiapolitiikan päätavoitteina olisi oltava 
energiansaannin takaaminen ja EU:n valtavan energiariippuvuuden vähentäminen;

3. korostaa, että EU:n energiapolitiikassa olisi tavoiteltava suurempaa omavaraisuutta –
muun muassa pyrkimällä suurempaan energiatehokkuuteen, edistämällä uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä ja siirtymällä vähäpäästöisten energialähteiden käyttöön – ja sen 
olisi näin lisättävä unionin kilpailukykyä sen vaarantamisen sijasta; kehottaa näin ollen 
komissiota esittämään aloitteita, joilla suojellaan EU:n kilpailukykyä, jotta estetään 
tuotannon siirtämisestä EU:n ulkopuolelle aiheutuva hiilivuodon riski, etenkin siinä 
tapauksessa, että maailmanlaajuiset lisätoimet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ovat 
rajallisia tai niitä ei toteuteta lainkaan; muistuttaa, että EU:n energiapolitiikan olisi oltava 
tasapainoinen, jotta sillä varmistettaisiin seuraaviin kolmeen pilariin perustuva 
energiansaanti: varmuus, kestävyys ja kilpailukyvyn turvaavien toimenpiteiden 
toteuttaminen;

4. korostaa maailman energiamarkkinoiden kehityssuuntauksia, joita ovat muun muassa 
epätavanomaisista lähteistä tuotetun maakaasun ja uuden tekniikan merkityksen kasvu, 
tarjonnan ja kysynnän muuttuvat muodot sekä uusien tuottaja- ja läpikulkumaiden 
syntyminen ja jotka kaikki olisi otettava huomioon EU:n energiapolitiikan 
muovaamisessa;

5. korostaa, että EU:n perussopimuksessa vaadittua jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta 
olisi sovellettava jokapäiväiseen työhön sekä sisäisen ja ulkoisen energiapolitiikan 
kriisinhallintaan; kehottaa komissiota määrittelemään selkeästi "energia-alan 
solidaarisuuden" sen varmistamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat sitä;

6. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa asettamaan ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevat strategiset tavoitteet Euroopan valtavan energiariippuvuuden 
huomioon ottaen ja harjoittamaan samalla aktiivisia ilmastonsuojelutoimia yhteistyössä 
kaikkien UNFCCC:n sopimuspuolten ja erityisesti Yhdysvaltojen ja viiden BRICS-maan 
kaltaisten keskeisten kumppaneiden kanssa; korostaa erityisesti tarvetta syventää yhteistä 
etua koskevista strategisista energiakysymyksistä käytävää vuoropuhelua, luoda 
energiapoliittista yhteistyötä ja tehostaa tutkimusyhteisyötä EU–USA-energianeuvoston 
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kaltaisilla asiaa käsittelevillä foorumeilla;

7. korostaa, että EU:n energiapolitiikka ei saa olla millään lailla ristiriidassa niiden 
perusperiaatteiden kanssa, joihin EU perustuu, varsinkaan demokratian ja ihmisoikeuksien 
osalta; kehottaa komissiota suosimaan tässä mielessä energiasuhteissaan sellaisia tuottaja-
ja kauttakulkumaita, jotka jakavat samat arvot ja tukevat niitä; 

8. kehottaa komissiota määrittämään kattavan joukon lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
ensisijaisia energiapoliittisia tavoitteita, jotka EU pyrkii saavuttamaan suhteissaan 
naapurimaihin sellaisen yhteisen oikeusalueen luomiseksi, jonka perustana ovat yhteisön 
säännöstön mukaiset periaatteet ja energian sisämarkkinoita koskevat normit; korostaa, 
että on tärkeää laajentaa Euroopan energiayhteisöä edelleen, varsinkin ehdokasvaltioihin 
sekä itäisen kumppanuuden, Keski-Aasian ja Välimeren alueen maihin, ja perustaa 
oikeudellisia valvontamekanismeja, joilla puututaan yhteisön säännöstön puutteelliseen 
täytäntöönpanoon; kehottaa unionia osoittamaan solidaarisuutta energiayhteisöön 
kuuluvia kumppaneitaan kohtaan; tuomitsee tässä yhteydessä Venäjän federaation 
viimeaikaiset Moldovaan kohdistuneet uhkaukset;

9. korostaa lisäksi Välimerellä ja arktisella alueella suoritettavan öljyn ja kaasun etsinnän 
kasvavaa merkitystä; katsoo, että on laadittava pikaisesti öljyn ja kaasun porausta merellä 
koskeva EU:n politiikka, mukaan lukien EU:n jäsenvaltioiden ja asian kannalta tärkeiden 
kolmansien maiden talousvyöhykkeiden määritteleminen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen nojalla, jonka kaikki EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

10. painottaa, että EU:n olisi säilytettävä talousvyöhykkeiden määrittelemisessä ja 
porauslupien myöntämisessä korkea poliittinen profiili, jotta voidaan välttää kitkaa 
kolmansien maiden kanssa; korostaa, että energiaa on käytettävä rauhan, yhteistyön ja 
vakauden välineenä;

11. 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 hallinnoinnissa, kun pyritään 
edistämään avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita, saavuttamaan kestävyyttä 
koskeva tavoite, alentamaan hintoja ja liiketoimintakustannuksia ja luomaan kannustimia 
markkinaosallistujille hinta- ja laatukilpailun mahdollistamiseksi;

12. muistuttaa, että unionin ja energian tuottaja- ja läpikulkumaiden, erityisesti Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden, väliset strategiset kumppanuudet 
edellyttävät asianmukaisia välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja pitkän aikavälin 
investointeja, jotka ovat täysin yhdenmukaisia energian sisämarkkinoita koskevan 
lainsäädännön kanssa; muistuttaa, että on tärkeää saattaa energiayhteydet naapurimaiden 
kanssa nopeasti päätökseen, sillä näin vahvistetaan suhteita kyseisiin maihin; korostaa, 
että tässä mielessä unionin ilmastotavoitteiden on oltava yhdenmukaisia toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamista ja unionin energiavarmuuden parantamista koskevien 
EU:n pitkän aikavälin infrastruktuurihankkeiden, kuten eteläisen kaasukäytävän ja siihen 
liittyvän Nabucco-kaasuputken ja sen mahdollisen Itä- ja Keski-Euroopan maihin 
yhdistämisen, kanssa;
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13. korostaa avoimuuden, demokraattisen valvonnan ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen 
merkitystä suhteissa kolmansiin maihin energia-alalla;

14. kiinnittää huomiota energian sekä elintarvikkeiden saatavuuden ja turvallisuustilanteen 
väliseen monimutkaiseen suhteeseen erityisesti, kun on kyse kestämättömistä 
ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista, joilla voi olla kielteisiä sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia kehitysmaissa; suosittelee tästä syystä maatalouden jätteistä ja 
levistä valmistettaviin kestäviin kehittyneisiin biopolttoaineisiin tehtävien investointien 
lisäämistä ja kyseisten biopolttoaineiden kehittämisen tehostamista;

15. katsoo, että neuvoston pitäisi antaa valtuudet komissiolle neuvotella strategisesti 
merkittävistä infrastruktuurihankkeista, jotka vaikuttavat koko EU:n energian 
toimitusvarmuuteen, ja että kyseisten valtuuksien antamista olisi harkittava myös silloin, 
kun hallitustenvälisillä sopimuksilla katsotaan olevan merkittävä vaikutus EU:n pitkän 
aikavälin energiapoliittisiin ja erityisesti energiariippuvuuden vähentämistä koskeviin 
tavoitteisiin; ilmaisee tässä suhteessa tyytyväisyytensä komission johdolla EU:n, 
Azerbaidžanin ja Turkmenistanin välillä Kaspianmeren alueen kaasuputkiverkosta 
käytävissä neuvotteluissa saavutetun edistyksen johdosta;

16. panee merkille EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden energia-alalla tekemiä 
valtioiden välisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisen ja 
edellyttää, että tällä mekanismilla pyritään parantamaan politiikan avoimuutta, 
koordinointia ja tehokkuutta koko EU:ssa; kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan suurempaa 
aktiivisuutta sen varmistamisessa, että energian sisämarkkinoiden lainsäädännön vastaisia 
sopimuksia ei tehdä; katsoo, että komission olisi voitava selvittää, ovatko 
sopimusluonnokset kyseisen lainsäädännön mukaisia, ja osallistua tarvittaessa 
neuvotteluihin; katsoo, että tietojenvaihtomekanismi on askel kohti EU:n ulkopuolelta 
tehtävien energiahankintojen koordinointia, mikä on olennaisen tärkeää energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 tavoitteiden saavuttamiseksi;

17. vaatii, että EU:n ja Venäjän välisen energia-alan etenemissuunnitelman on perustuttava 
keskinäiseen kunnioitukseen ja vastavuoroisuuden periaatteeseen Maailman 
kauppajärjestön, energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja kolmannen energiapaketin 
sääntöjen mukaisesti; kehottaa komissiota panemaan täytäntöön ja soveltamaan EU:n 
sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä tehokkaasti siten, että ne koskevat kaikkia Euroopan 
unionin alueella toimivia energia-alan yrityksiä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
äskettäin käynnistettyä tutkimusta, joka koskee Gazpromin ja sen eurooppalaisten 
tytäryhtiöiden kilpailunvastaista toimintaa, ja pitää valitettavana Venäjän federaation 
presidentin poliittisista syistä antamaa asetusta, joka estää venäläisiä energia-alan 
yrityksiä toimimasta yhteistyössä EU:n toimielinten kanssa; vaatii, että kaikkien 
energia-alan yritysten edellytetään tekevän varauksetonta yhteistyötä 
tutkintaviranomaisten kanssa; kehottaa komissiota ehdottamaan asianmukaista vastausta 
tähän asetukseen ja varmistamaan, että tutkimusta voidaan jatkaa;

18. painottaa tarvetta puuttua kysymykseen, joka koskee kolmansista maista EU:hun 
tapahtuvan kaasun- ja sähköntuonnin todennäköistä kasvua lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä energian saannin turvaamiseksi; muistuttaa, että joidenkin alueiden ja 
jäsenvaltioiden tapauksessa tämä haaste on läheisessä yhteydessä riippuvuuteen kaasun ja 
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öljyn tuonnista yhdestä ainoasta kolmannesta maasta; toteaa, että tähän haasteeseen 
vastaaminen edellyttää muun muassa, että vahvistetaan kilpailukyvyn ja 
toimitusvarmuuden varmistamisen kannalta erittäin tärkeiden omien energiavarojen ja 
uusiutuvien energialähteiden roolia sekä toteutetaan toimia, joilla pyritään 
monipuolistamaan energian toimittajien, hankintareittien ja lähteiden valikoimaa; toteaa, 
että tähän liittyvänä yhtenä strategisena tavoitteena olisi oltava eteläisen kaasukäytävän 
toteuttaminen ja sellaisen toimitusreitin aikaansaaminen vuoteen 2020 mennessä, jonka 
kautta EU saa noin 10–20 prosenttia tarvitsemastaan kaasusta, jotta kaikilla Euroopan 
alueilla olisi fyysinen yhteys vähintään kahteen eri kaasulähteeseen;

19. panee merkille laajan yhteistyön merkityksen arktisella alueella, erityisesti 
euroatlanttiseen ryhmään kuuluvien valtioiden kesken; pyytää näin ollen komissiota 
esittämään kattavan arvioinnin siitä, mitä etuja ja riskejä EU:n osallistuminen arktisella 
alueella tuo, sekä tekemään analyysin ympäristöriskeistä, sillä erityisesti pohjoisimmat 
arktiset alueet ovat hyvin herkkiä ja korvaamattomia;

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

21. kehottaa neuvostoa, komissiota ja ulkosuhdehallintoa tiivistämään yhteistyötään, jotta ne 
voisivat esittää yhteisiä kantoja ja toimia yhtenäisesti EU:n ulkoista energiapolitiikkaa 
koskevissa asioissa; painottaa tarvetta perustaa Euroopan ulkosuhdehallintoon 
energiapolitiikasta vastaava osasto sekä ottaa unionin edustustot mukaan 
energiadiplomatian kentällä tehtävään työhön; muistuttaa, että Euroopan parlamentille 
olisi edelleen tiedotettava säännöllisesti tällä alalla tapahtuvasta kehityksestä.
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