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EHDOTUKSET

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

1. pitää komission tiedonantoa myönteisenä ja korostaa, että tarvitaan toimia koskevia 
konkreettisia ehdotuksia; katsoo, että teollisuudelle ja kuluttajille on ennakoitavuuden 
kannalta ratkaisevan tärkeää, että on olemassa yhteisymmärrys unionin pitkän aikavälin 
energiapolitiikan suunnasta, kun Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet on saavutettu;

2. pitää olennaisen tärkeänä, että jäsenvaltiot ja komissio varmistavat voimassa olevan 
lainsäädännön oikea-aikaisen, moitteettoman ja täysimääräisen täytäntöönpanon, mikä 
kattaa myös energia-alan kolmannen sisämarkkinapaketin edellyttämän sääntelytyön ja 
kaikkia unionin alueella toimivia energia-alan yrityksiä koskevat oikeudenmukaiset 
kilpailusäännöt, jotta saadaan aikaan yhdennetyt ja kilpailukykyiset EU:n 
energiasisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä; kehottaa komissiota ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa valvomaan tiukemmin kansallisia 
täytäntöönpanotoimia ja kehittämään uusia liiketoimintamalleja;

3. pitää energian sisämarkkinoita tärkeinä ja korostaa, että on vielä tehtävä merkittävästi 
työtä riippuvuuden vähentämiseksi kolmansista maista tuotavasta energiasta ja unionin 
saattamiseksi omavaraisemmaksi ja sen oman tuotannon kasvattamiseksi vuoteen 2050 
mennessä;  pyytää jäsenvaltioita panemaan Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien 
suuntaviivat täytäntöön ja varmistamaan energiajärjestelmien yhteenkytkettävyyden ja 
yhteentoimivuuden unionin tasolla;

4. katsoo, että kilpailukykyisten energianhintojen, toimitusvarmuuden ja kestävyyden sekä 
uusiutuvien ja epätavanomaisten energialähteiden tehokkaan laajamittaisen käytön 
aikaansaamiseksi tarvitaan avoimet, yhdennetyt, yhdenmukaistetut ja kilpailukykyiset 
energian sisämarkkinat, ja katsoo, että kyseisten markkinoiden valmiiksi saattaminen on 
edelleen huomattava haaste kaikille jäsenvaltioille; pitää energian sisämarkkinoiden 
vapauttamista myönteisenä ja välttämättömänä, koska sen myötä voidaan alentaa sähkön 
ja kaasun kuluttajahintoja ja varmistaa energiamarkkinoiden avoimuuden ja seurannan 
tehostaminen, jolloin saavutetaan kilpailukykyiset ja kuluttajien kannalta kohtuulliset 
hinnat; pitää välttämättömänä varmistaa sitä varten, että kansalliset sääntelyviranomaiset 
toimivat tehokkaasti ja että niitä koordinoidaan Euroopan tasolla;

5. katsoo, että siirtyminen vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen talouteen edistää sekä 
kestävyyttä että toimitusvarmuutta ja kilpailukykyä Euroopassa ja että 
kasvihuonekaasujen vähentäminen voi tuoda kilpailuetua energiaan liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen kasvavilla maailmanmarkkinoilla; korostaa, että edellä mainittu tarjoaa 
mahdollisuuksia myös uusiutuvan energian markkinoilla toimiville eurooppalaisille pk-
yrityksille ja että se vauhdittaa mainiosti yrittäjyyttä ja innovointia ja voisi olla 
työllistämisen kannalta keskeisessä asemassa;

6. painottaa, että energiatehokkuus on Euroopalle erittäin kustannustehokas tapa saavuttaa 
energiaan, ilmastonmuutokseen ja talouteen liittyviä tavoitteita; muistuttaa 
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energiatehokkuuden valtavasta potentiaalista riippuvuuden vähentämisessä 
tuontienergiasta ja talouden elvyttämisessä; toteaa, että siirtyminen energiatehokkaampaan 
talouteen nopeuttaisi innovatiivisten teknisten ratkaisujen leviämistä ja parantaisi unionin 
teollisuuden kilpailukykyä, mikä edistäisi talouskasvua ja loisi laadukkaita työpaikkoja 
useilla energiatehokkuuteen liittyvillä aloilla;

7. korostaa tarvetta tukea hajautettuja pienimuotoisia uusiutuvan energian tuottajia sekä 
alueellisia ja paikallisia viranomaisia, jotta voidaan helpottaa niiden liittymistä verkkoon, 
ja katsoo, että Euroopan investointipankin kestävään energiaan tarkoitetun rahoituksen on 
edelleen oltava helposti alueellisten ja paikallisten viranomaisten saatavilla;

8. korostaa, että nykyinen järjestelmä uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi on 
taloudellisesti tehoton, koska eri jäsenvaltioissa on useita erilaisia ohjelmia; vaatii selkeää 
unionin tason toimintakehystä, jotta voidaan antaa strategista tukea taloudellisesti 
tehokkaille investoinneille vähähiiliseen energiaan paikallisella, alueellisella, kansallisella 
ja unionin tasolla;

9. katsoo, että vaikka jokainen jäsenvaltio valitsee itse oman energialähteiden valikoimansa, 
valinnassa olisi otettava huomioon yhteiset tavoitteet ja tarvittaessa olisi sovellettava 
koordinoitua unionin tason toimintamallia, sillä muuten ehdotettuja päämääriä ei ehkä 
voida saavuttaa, erityisesti uusiutuvien energialähteiden yhdistelmän osalta; korostaa, että 
energiainfrastruktuureihin investoimisen tarvetta voidaan ennustaa vain arvioimalla, mikä 
on energialähteiden valikoiman todennäköinen koostumus vuonna 2030;

10. korostaa energian merkitystä kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; kehottaa 
komissiota laatimaan strategian vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ja esittämään Euroopan 
energiapolitiikalle vuotta 2030 koskevan poliittisen kehyksen, johon kuuluu yksi selkeä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoite, joka on yhteensopiva hiilestä 
irtautumista vuoteen 2050 mennessä koskevien EU:n tavoitteiden kanssa ja jonka tueksi 
on laadittu vaikutustenarviointi; kannustaa jäsenvaltioita tehostamaan käynnissä olevia 
toimiaan nykyisten vuodeksi 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n 
energiapolitiikan alalla;

11. katsoo, että ensisijaisesti unionin ja jäsenvaltioiden huomiota on kiinnitettävä 
infrastruktuuri-investointeihin energiavarmuuden parantamiseksi ja energiahuollon 
modernisoimiseksi, ja ottaa huomioon, että tehokkain tapa kannustaa tekemään tällaisia 
investointeja pitkällä aikavälillä on yhdistää ne konkreettisiin sääntely- ja verotustoimiin 
ja tarkoituksenmukaiseen julkiseen politiikkaan jäsenvaltioissa;

12. toteaa, että hiilidioksidin talteenoton, kuljetuksen ja varastoinnin vaikutukset ovat yhä 
epäselviä; panee merkille kansainvälisen energiajärjestön (IEA) raportin "World Energy 
Outlook 2012", jossa korostetaan hiilidioksidin talteenoton, kuljetuksen ja varastoinnin 
roolia tietyissä toimintaskenaarioissa;  on tietoinen siitä, että yleisön keskuudessa 
tunnetaan huolta tästä teknologiasta, ja kehottaa komissiota laatimaan välikertomuksen, 
jossa arvioidaan EU:n rahoittamien esittelyhankkeiden käytöstä saatuja tuloksia 
hiilivoimaloissa;

13. korostaa älykkäiden energiaverkkojen roolia sähköntuottajien ja asiakkaiden välisessä 
kahdensuuntaisessa yhteydessä ja toteaa, että älykkäät energiaverkot voivat antaa 
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kuluttajalle mahdollisuuden tarkkailla ja mukauttaa sähkön käyttöään; huomauttaa, että 
tehokas henkilötietojen suoja ja kuluttajille suunnatut koulutusohjelmat, kuten kouluissa ja 
yliopistoissa järjestettävät tiedotuskampanjat, ovat keskeisessä asemassa, erityisesti jos 
älymittareilla halutaan olevan todellista vaikutusta; painottaa, että jäsenvaltioiden olisi 
annettava merkityksellistä tietoa kuluttajille tarkoitetuilla verkkosivustoilla ja että 
kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden kuten rakentajien, arkkitehtien ja lämmitys-, 
jäähdytys- ja sähkölaitteiden toimittajien olisi saatava ajantasaisia tietoja ja verrattava 
hintoja ja palveluja sekä siltä pohjalta valittava tarkoituksiinsa parhaiten sopiva 
energiantoimittaja;

14. katsoo, että tieto- ja viestintäteknologian asemaa on edistettävä ja että tarvitaan unionin 
lujaa sitoutumista innovointiin ja tutkimukseen, sillä innovatiivisen teknologian 
kehittäminen auttaa parantamaan alan turvallisuutta ja houkuttelemaan investointeja;

15. kiinnittää huomiota Euroopan energiapolitiikkaan, jossa tunnustetaan ydinenergian 
vaikutus kilpailukykyyn, kustannustehokkuuteen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja 
toimitusvarmuuteen; toteaa, että ydinenergiateknologiat voivat auttaa saavuttamaan 
energia- ja ilmastotavoitteet sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä, edellyttäen että 
niiden toimintaan sovellettavia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan tinkimättä 
hankkeiden koko elinkaaren ajan;

16. myöntää, että energiaverojen, hiilidioksidiverojen ja päästökauppajärjestelyjen kaltaiset 
välineet ovat päästöjen vähentämistavoitteiden kustannustehokkaan saavuttamisen tärkeitä 
välineitä, mutta katsoo, että viime kädessä ne rasittavat kuluttajia korkeammilla energian 
hinnoilla;

17. korostaa energian kokonaiskulutuksen pienentämisen ja energiatehokkuuden lisäämisen 
merkitystä liikenteen alalla, muun muassa liikennesuunnittelun ja julkiselle liikenteelle 
jäsenvaltioissa annettavan tuen avulla; korostaa myös, että Euroopan laajuisten liikenne-
ja energiaverkkojen ohjelmaan (TEN-T ja TEN-E) sisältyviä uusiutuvan energian 
hankkeita olisi nopeutettava;

18. korostaa biopolttoaineista ja muista uusiutuvista polttoaineista saatavaa energiaa 
koskevien kansallisten tavoitteiden merkitystä, sillä ne ovat keskeisessä asemassa 
komission tiedonannossa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa; huomauttaa, että nämä 
tavoitteet antavat investoijille varmuuden ja kannustavat kehittämään uusiutuvia 
energialähteitä; korostaa kuitenkin, että on tärkeää kannustaa jätteistä, tähteistä ja muista 
kuin elintarviketuotannon selluloosasta tuotettujen toisen sukupolven biopolttoaineiden 
käyttöön;

19. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi kannustettava paikallisia ja alueellisia viranomaisia 
laatimaan uusiutuvan energian toimintasuunnitelmia ja toteuttamaan toimenpiteitä yleisen 
tietoisuuden lisäämiseksi uusiutuvista lähteistä tuotetun energian hyödyistä;

20. katsoo, että olisi tehtävä selväksi, mitä energiapolitiikalla ja toisaalta sosiaalipolitiikalla 
voidaan saavuttaa; huomauttaa, että kaikki komission esittämät ennusteet viittaavat siihen, 
että energian ja kuljetusten hinnat nousevat ja niiden osuus kuluttajien ja pk-yritysten 
kustannuksista kasvaa; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi kehitettävä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan edullisen ja helposti saatavan energian saanti kaikille kansalaisille ja etenkin 
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yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa oleville;

21. katsoo, että juuri energiakasvatuksella voidaan muuttaa käyttäytymistä ja että se on 
merkittävimpiä välineitä uuden kestävän kehityksen mallin rakentamisessa; kehottaa
komissiota osoittamaan riittävästi varoja energiakasvatukseen seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

22. katsoo, että komission pitäisi järjestää yhdessä jäsenvaltioiden, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa säännöllisin väliajoin 
energiakasvatuskampanjoita eurooppalaisessa, kansallisessa, alueellisessa ja paikallisessa 
mediassa ja myös vuorovaikutteisia kampanjoita, jotta kaikille kansalaisille, yrityksille ja 
alakohtaisille järjestöille olisi tarjolla selkeää ja helppotajuista tietoa; katsoo, että myös 
kouluille ja yliopistoille olisi suunnattava tiedotuskampanjoita, jotta nuoret saataisiin 
mukaan käyttäytymisen muutokseen;

23. panee merkille unionin sitoumuksen, joka koskee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
80–95 prosenttia alle vuoden 1990 tason vuoteen 2050 mennessä; korostaa, että on 
ryhdyttävä kiireellisesti toimiin paikallisella, alueellisella, kansallisella, kansainvälisellä ja 
maailmanlaajuisella tasolla, jotta voidaan rajata maapallon keskimääräisen 
pintalämpötilan nousu alle kahteen celsiusasteeseen ilmastonmuutoksen vaarallisen 
etenemisen pysäyttämiseksi;

24. katsoo, että rahoituskriisiä pitäisi hyödyntää mahdollisuutena muuttaa yhteiskunnan 
kehittämismalliamme kohti erittäin energiatehokasta, kokonaan uusiutuviin 
energiamuotoihin perustuvaa ja ilmaston kannalta kestävää taloutta; korostaa, että 
komission olisi esitettävä ehdotuksia vuoden 2030 energia- ja ilmastopaketiksi, joka 
koostuisi nykyiseen tapaan kolmesta osasta: kasvihuonekaasujen vähentäminen, 
uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuuden lisääminen;

25. korostaa, että energian käyttöön on kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta 
energiajärjestelmän muuttaminen voi toteutua; korostaa, että kysynnän hallinta on 
asetettava etusijalle, jotta varmistetaan, että loppukäyttäjät ottavat käyttöön teknologiaa ja 
järjestelmiä, joiden avulla energiajärjestelmän muuttaminen saadaan aikaan kohtuullisilla 
ja kestävillä yhteiskunnallisilla kustannuksilla;

26. 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 unionin 
säännöstön mukaiset periaatteet ja energian sisämarkkinoita koskevat normit;
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