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EHDOTUKSET

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

1. suhtautuu myönteisesti EU:n yhteiseen ulkoiseen energiapolitiikkaan, jolla pyritään 
turvaamaan varma, turvallinen, kestävä ja kilpailukykyinen energiahuolto yrityksille ja 
kansalaisille ja vähentämään tiettyjen EU:n alueiden riippuvuutta kolmansien maiden 
energian toimittajista sekä luomaan korkeaan energiatehokkuuteen perustuva 
energiatalous ja siirtymään ympäristöystävällisiin uusiutuviin energialähteisiin 
mahdollisimman pian; pyytää komissiota varmistamaan, että sen energiapolitiikka ja 
energiapoliittiset yhteistyötoimet ovat johdonmukaisia etenemissuunnitelmassa 2050 
kuvatun EU:n yhteisen politiikan kanssa;

2. kehottaa parantamaan EU:n kauppa- ja energiapolitiikan välisiä synergioita 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti; korostaa, että raaka-aineiden maailmanlaajuisia 
hallintarakenteita on edistettävä alalla vallitsevien kansainvälisten jännitteiden 
vähentämiseksi, ja on tyytyväinen kansainvälisen energiafoorumin (IEF) tässä yhteydessä 
näyttämään esimerkkiin; katsoo, että pitkäaikaisten energian ja raaka-aineiden 
toimitussopimusten tekeminen kohtuullisin hinnoin strategisten kauppakumppaneiden 
kanssa on yksi tärkeimmistä tavoitteista; kehottaa sen vuoksi EU:ta laatimaan 
johdonmukaisen unionin strategian, joka koskee energian toimitussopimusten tekemistä 
näiden kumppaneiden kanssa;

3. on tyytyväinen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä energiasopimuksia koskevan 
tietojenvaihtomekanismin perustamiseen, jotta voidaan pyrkiä ulkoisten toimien 
yhdenmukaisuuteen energia-alalla ja lisätä EU:n energiantuonnin avoimuutta; toteaa, että 
monessa energia-alan sopimuksessa on investointeja koskevia osia, ja katsoo, että tämän 
vuoksi komission olisi varmistettava, että energiasopimukset ja investointisopimukset ovat 
johdonmukaisia, ja taattava erityisesti, että Euroopan parlamentin valtaoikeudet ja 
suositukset otetaan huomioon tulevassa investointipolitiikassa; korostaa, että komissiolla 
on oltava aktiivinen ja tukea antava rooli valtioiden välisten sopimusten koordinoinnissa, 
jotta varmistetaan, että kaikki esitetyt vaatimukset voidaan täyttää; toteaa, että ennen 
energiasopimusten allekirjoittamista jäsenvaltiot toimittavat neuvotellut valtioiden väliset 
sopimukset komission hyväksyttäviksi ja komissio varmistaa, että tällaiset sopimukset 
ovat yhteensopivia unionin oikeuden ja erityisesti kauppaa ja investointeja koskevien 
sääntöjen ja energian sisämarkkinoiden sekä unionin pitkän aikavälin energia- ja 
ilmastopoliittisten tavoitteiden kanssa;

4. kehottaa komissiota edistämään kaikissa kauppasopimuksissa ja myös WTO:ssa 
kaivosteollisuuden avoimuutta ajavan hankkeen periaatteiden ja energiamarkkinoiden 
hallintaa koskevien kansainvälisten normien hyväksymistä, fossiilisten polttoaineiden 
tukien poistamista koskevat määrälliset tavoitteet mukaan lukien;

5. korostaa, että transatlanttisen talousneuvoston on edistettävä muun muassa 
sääntelyjärjestelmiä, kestävän energian tutkimusta ja energiatehokkuutta sekä 
fuusiotutkimusta ja ydinturvallisuutta koskevaa yhteistyötä, ja vaatii käymään säännöllistä 
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energiavuoropuhelua Venäjän ja muiden kumppaneiden kanssa, jotta voidaan laatia ja 
valvoa paremmin turvallista, varmaa ja tehokasta energian tuotantoa, siirtoa, kuljetusta, 
varastointia ja käsittelyä sekä uusien energiateknologioiden ja -tuotteiden, kuten 
biopolttoaineiden, kahdenvälistä kauppaa koskevia kansainvälisiä sääntöjä;

6. muistuttaa, että EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä ja että energiatehokkuuden lisääminen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa EU:n rajojen ulkopuolella on olennaista tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi; arvioi, että energiatehokkuutta lisäämällä voidaan luoda kasvua ja 
työpaikkoja; pyytää siksi komissiota edistämään uusiutuvia energialähteitä ja 
energiatehokkaita teknologioita koskevaa tutkimusta ja kehitystä sekä innovointia ja 
edistämään järkevää energiankäyttöä; korostaa, että komission on edistettävä yhteistyötä 
ja strategisia kumppanuuksia kestävään talouteen siirtymässä olevien maiden kanssa 
innovoinnin, tutkimuksen ja kehittämisen, energiatehokkuuden ja energiansäästöjen, 
uusiutuvia energialähteitä koskevien teknologioiden soveltamisen sekä energian 
varastoinnin, älykkäiden verkkojen ja energiajärjestelmien tasapainottamisen alalla ja 
neuvoteltava alaan liittyvien EU:n tuotteiden ja palvelujen markkinoillepääsystä samaan 
aikaan, kun se edistää vaiheittaista siirtymistä kestävään vähähiiliseen talouteen 
esimerkiksi uusiutuvista energialähteistä mahdollisimman pienin 
kasvihuonekaasupäästöin tuotetun sähkön toimittajien kanssa tehtävien kauppasopimusten 
avulla;

7. vahvistaa, että energian yleistä saatavuutta koskevan vuosituhannen kehitystavoitteen 
mukaisesti on tärkeää lisätä EU:n suoria ulkomaisia investointeja energiainfrastruktuurin 
rakentamiseen ja uudistamiseen sekä energiatehokkuuteen kehitysmaissa uusiutuvia 
energialähteitä koskevan tuotantokapasiteetin avulla sekä tukemalla asiaankuuluvien 
lainsäädäntökehysten luomista, jotta helpotetaan kehitysmaiden energianlähteiden 
yhdistelmien monipuolistamista, samalla kun parannetaan näiden eurooppalaisten 
investointien suojaa asianmukaisin oikeudellisin keinoin;

8. kehottaa komissiota tukemaan kaasun markkinahintoihin perustuvan kaasun indeksointia 
koskevan kattavan EU:n järjestelmän perustamista, jotta kaikki kaasulla käytävään 
kauppaan osallistuvat EU:n yritykset voivat käydä kauppaa ulkoisten kaasun toimittajien 
kanssa tasapuolisemmin ja odotusten mukaisesti öljyn hinnasta riippumatta, ja edistämään 
edelleen kilpailua EU:n sisäisillä kaasumarkkinoilla.
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