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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 yhteisymmärrys unionin pitkän aikavälin 
energiapolitiikan suunnasta on ratkaisevan tärkeää teollisuudelle ja yhteiskunnalle 
ennakoitavuuden kannalta; 

2. pitää olennaisen tärkeänä voimassa olevan lainsäädännön oikea-aikaista, moitteetonta ja 
täysimääräistä täytäntöönpanoa, mikä kattaa myös energia-alan kolmannen 
sisämarkkinapaketin edellyttämän sääntelytyön, jotta saadaan aikaan yhdennetyt ja 
kilpailukykyiset EU:n energiasisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä;

3. katsoo, että kilpailukykyisten energianhintojen, toimitusvarmuuden ja kestävyyden sekä 
uusiutuvien energialähteiden tehokkaan laajamittaisen käytön aikaansaamiseksi tarvitaan 
avoimet, yhdennetyt ja kilpailukykyiset energian sisämarkkinat, ja katsoo, että kyseisten 
markkinoiden loppuun 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;

4. katsoo, että siirtyminen vähähiiliseen 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; 

5. toteaa, että hiilidioksidin talteenotto-, kuljetus- ja varastointihankkeet tuottavat vaarallista 
jätettä, joka on varastoitava; katsoo, että komissio luottaa liian suuressa määrin edellä 
mainittuun teknologiaan; kehottaa komissiota laatimaan keskivälin kertomuksen, jossa 
arvioidaan hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvän EU:n rahoittaman 
kokeellisen teknologian tuloksia hiilivoimaloissa;

6. korostaa älykkäiden energiaverkkojen roolia sähköntuottajien ja asiakkaiden välisessä 
kahdensuuntaisessa yhteydessä ja toteaa, että älykkäät energiaverkot voivat antaa 
kuluttajalle mahdollisuuden tarkkailla ja mukauttaa sähkön käyttöään;

7. kiinnittää huomiota Euroopan energiapolitiikkaan, jossa tunnustetaan ydinenergian 
mahdollinen vaikutus kilpailukykyyn, kustannustehokkuuteen, hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen ja toimitusvarmuuteen; toteaa, että ydinenergiateknologiat voivat auttaa 
saavuttamaan energia- ja ilmastotavoitteet sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä;

8. 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;



PE496.509v01-00 4/4 PA\913637FI.doc

FI

9. katsoo, että olisi tehtävä selväksi, mitä toisaalta energiapolitiikalla ja toisaalta 
sosiaalipolitiikalla voidaan saavuttaa; katsoo, että energiahintojen sääntelyn sijasta 
köyhyyttä voidaan parhaiten vähentää sosiaalipolitiikalla.


