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EHDOTUKSET

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

1. kehottaa komissiota kehittämään energian sisämarkkinoita komission, Euroopan 
parlamentin ja jäsenvaltioiden yhteisen kannan pohjalta siten, että samalla kunnioitetaan 
jäsenvaltioiden oikeutta valita oma energian kokonaisvalikoimansa perustuen EU:n 
tavoitteiden mukaisiin kestävyyteen, kilpailukykyyn, energiatehokkuuteen ja 
ilmastonsuojeluun uusiutuvien energialähteiden käytön avulla sekä ennen kaikkea 
toimitusvarmuuteen naapurimaiden kanssa tehtävän tehostetun yhteistyön avulla;

2. kannustaa EU:n jäsenvaltioita osoittamaan yhteisvastuullisuutta kohdattaessa 2000-luvun 
energiahaasteita ja siten antamaan lisäpontta SEUT-sopimuksen 194 artiklaan perustuville 
unionin toimille;

3. korostaa tarvetta kehittää EU:n energiastrategian ja EU:n ja strategisten 
energiantoimittajien välisten ulkosuhteiden välisiä synergiaetuja, jotta tulevissa 
kauppasopimuksissa painotetaan enemmän energian toimitusvarmuutta ja 
energiatehokkuutta ja taataan näin raaka-aineiden pitkän aikavälin toimitukset EU:lle sekä 
kehitysmahdollisuudet molempien osapuolten eduksi;

4. katsoo, että energiatehokkuutta on edistettävä kansainvälisesti ja se on asetettava 
maailmanlaajuiseksi painopistealueeksi; katsoo, että se on näin ollen sisällytettävä EU:n 
tulevaan energiapoliittiseen strategiaan sekä kehitysyhteistyötä ja kansainvälistä kauppaa 
koskevaan politiikkaan;

5. kehottaa komissiota tukemaan aurinkovoima-, tuulivoima- ja bioenergiahankkeita EU:n 
ulkopuolisissa valtioissa; katsoo, että hajautettu energiantuotanto lisää energian 
toimitusvarmuutta; katsoo myös, että olisi luotava yhteydet alueiden välisiin 
energiaverkkoihin; katsoo, että olisi kehitettävä DESERTECin kaltaisia hankkeita ja ne 
olisi muotoiltava siten, että niissä otetaan huomioon sekä EU:n jäsenvaltioiden että EU:n 
ulkopuolisten valtioiden edut;

6. kehottaa komissiota tehostamaan kauppasopimusten avulla turvallisuutta ja 
energiatehokkuutta koskevien EU:n vaatimusten täyttämistä tuonti- ja vientienergian 
tuotannon, toimittamisen, siirron, varastoinnin ja jalostamisen yhteydessä, ja tekemään 
WTO:n puitteissa aloitteen, joka koskee turvallisten ja uusiutuvien energianlähteiden ja 
uuden innovatiivisen energiateknologian avointa ja reilua kauppaa edistävien 
maailmanlaajuisten normien käyttöönottoa;

7. katsoo, että energianlähteiden, energian toimitusreittien ja infrastruktuurin 
monipuolistaminen sekä öljy- ja kaasuverkkojen ja älyverkkojen yhteenliitettävyys ovat 
EU:hun ja kolmansiin maihin suuntautuvien energiatoimitusten pitkän aikavälin 
turvallisuuden ja kestävyyden keskeisiä tekijöitä; muistuttaa, että mainitut tavoitteet 
tukevat merkittävällä tavalla uuden energiateknologian kehittämistä ja työpaikkojen 
luomista Euroopan unionissa samoin kuin kolmansissa maissa;
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8. korostaa, että EU:n on käytettävä hyväkseen EU:ssa toimivien yritysten ja EU:n julkisten 
palvelujen innovaatiopotentiaalia uusiutuvan energian ja uusiutuvan teknologian aloilla, 
energiatehokkuusteknologia ja pitkälle kehittynyt tieto- ja viestintäteknologia mukaan 
luettuina siten, että kauppasopimuksilla edistetään asteittaista siirtymistä vähähiiliseen 
talouteen, mikä edistää uusia mahdollisuuksia myydä EU:ssa valmistettuja mainitun alan 
tuotteita ja taitotietoa tai siirtää mahdollisuuksien mukaan tätä taitotietoa;

9. korostaa jälleen, että EU:n on lisättävä tutkimustaan ja pääomapanostuksia, kuten EU:n 
suoria investointeja energiainfrastruktuurin rakentamiseen ja uudenaikaistamiseen EU:ssa 
ja kehitysmaissa erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ja 
yhteisyritysten avulla tai mahdollisuuksien mukaan julkisen sektorin eri toimijoiden 
välisten kumppanuuksien avulla, jotta kannustetaan teknologian siirtoon ja edistetään 
kehitysmaiden energianlähteiden yhdistelmien monipuolistamista;

10. kehottaa komissiota lisäämään markkinoiden avoimuutta kansainvälisessä 
energiakaupassa; korostaa, että markkinoiden manipulointi ja väärinkäytökset on estettävä 
kansainvälisten sääntöjen avulla;

11. panee tyytyväisenä merkille Ecuadorin hallituksen päätöksen luopua Amazonin 
sademetsässä sijaitsevan Yasunin öljykentän käytöstä ympäristön suojelemiseksi ja 
riippuvuuden vähentämiseksi fossiilisen energian viennistä, ja katsoo, että EU:n tulisi 
tukea näitä ja vastaavia pyrkimyksiä.
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