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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan infrastruktuuriverkkoja tarvittavien energialähteiden 
yhdistelmän mukaan saavuttaakseen EU:n asettamat uusiutuvaa energiaa, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja energiatehokkuutta koskevat tavoitteet; 
kehottaa jäsenvaltioita myös saattamaan päätökseen EU:n energiainfrastruktuurin 
uudenaikaistamisen toteuttamalla koko EU:ssa jakeluväylät, muuttamalla verkot 
älykkäiksi verkoiksi ja turvaamalla kaasun toimitukset kaasuverkkoja laajentamalla, mikä 
saattaa auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä;

2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin on tehtävä huomattavia investointeja, jotta voidaan 
saavuttaa EU:n tavoite luoda vähän hiiltä kuluttava talous vuoteen 2050 mennessä; toteaa, 
että näiden investointien tekemättä jättäminen johtaisi paljon suurempiin kustannuksiin, 
koska ympäristön tila heikkenisi, energian hinta nousisi, energiahuollosta tulisi 
epävarmempaa ja riippuvuus energiasta kasvaisi ja työllisyys ja hyvinvointi vähenisivät; 
katsoo, että nämä investoinnit voisivat tulla sekä yksityisistä että julkisista lähteistä ja että 
finanssitransaktioverosta ja tarkistetun päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien 
huutokauppaan liittyvästä ympäristö- tai hiilidioksidiverosta saatavia tuloja voitaisiin 
käyttää paikkaamaan rahoitusvajetta ja vauhdittamaan investointeja, joita tarvitaan 
esimerkiksi energiaverkkojen mukauttamiseen uusiutuvien energialähteiden vaatimuksiin;

3. toteaa, että energiainfrastruktuureihin liittyy huomattavia riskejä, jotka voivat olla 
toiminnallisia (esimerkiksi ylikuormitus tai toimituksen jatkuvuuteen liittyvät riskit), 
luonnon aiheuttamia (esimerkiksi maanjäristykset ja tulvat) taikka ihmisen aiheuttamia tai 
poliittisia (kuten turvallisuusriskit ja terrorismi); kehottaa siksi tekemään älykkäiden 
verkkojen kehittämistä koskevat päätökset sekä hyötyjä että kustannuksia koskevan 
pohdinnan perusteella, kuten elintärkeästä infrastruktuurista annetussa direktiivissä 
2008/114/EY säädetään; ehdottaa jäsenvaltioille, että ne laatisivat riskikartoituksen 
välineeksi älykkäiden verkkojen toteutusta koskevaa päätöksentekoa ja niiden tulosten 
seurantaa varten, jotta voidaan parantaa verkkojen yhteenliitettävyyttä;

4. kehottaa vahvistamaan mahdollisimmat tiukat turvallisuus- ja ympäristönormit kaikille 
energiainfrastruktuureille muun muassa jäsenvaltioiden keskinäisten yhteistyöohjelmien 
avulla kansalaisten varautuneisuuden hälventämiseksi ja myönteisen suhtautumisen 
lisäämiseksi; suosittelee, että jäsenvaltiot antavat kansalaisille, kansalaisyhteiskunnalle, 
taloudellisille toimijoille ja työmarkkinaosapuolille asianmukaista tietoa integroiduista ja 
luotettavista energiaverkoista, toimitusvarmuudesta sekä uusiutuvien energialähteiden 
integroimisesta ja antavat kuluttajille mahdollisuuden hyötyä uudesta tekniikasta ja 
järkevästä energiankäytöstä, jotta voidaan lisätä energiatehokkuutta;

5. kehottaa jäsenvaltioita uudenaikaistamaan kansallisia energiaverkkojaan ja liittämään ne
älykkääseen eurooppalaiseen superverkkoon sekä tarjoamaan EU:ssa huomattavia 
energian talteenottomahdollisuuksia ja vakaat ja varmat energiantoimitukset kohtuulliseen 
hintaan; korostaa myös tarvetta mukauttaa kaikkia verkkoja siten, että uusiutuvan energian 
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avulla tuotetun sähkön syöttö voi tapahtua esteettä, sekä tarvetta modernisoida verkkoja 
energian hävikin välttämiseksi; painottaa myös, että on syytä ryhtyä lisätoimiin 
eristyneiden alueiden (esimerkiksi saarten ja syrjäisten alueiden) liittämiseksi 
eurooppalaiseen sähköverkkoon;

6. panee merkille, että energiainfrastruktuurien kehittämiseen liittyy huomattavia 
mahdollisuuksia luoda vihreitä työpaikkoja (vakuutuksiin, tutkimukseen ja kehittämiseen, 
teknologiaan ja innovointiin liittyvät palvelut); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään kaikkiin EU:n toimintalinjoihin toimia, joiden tavoitteena on työntekijöiden 
uudelleenkoulutuksen vihreisiin työpaikkoihin;

7. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että blueprint-menetelmä antaa mahdollisuuden 
toteuttaa ensisijaiset hankkeet nopeampien ja avoimempien lupamenettelyjen avulla, 
mutta kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita mukauttamaan ympäristövaikutusten arviointia 
ja strategista ympäristöarviointia koskevia menettelyjään vastaavasti; korostaa myös 
tarvetta lisätä yleisön osallistumista päätöksentekoprosessiin, koska siten voidaan lisätä 
kansalaisten luottamusta laitoksiin ja varmistaa, että he hyväksyvät ne.


