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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että EU:n uusiutuvia energialähteitä koskeva politiikka on hyödyttänyt sen 
taloutta ja auttanut luomaan yli 500 000 työpaikkaa EU:ssa1; kannustaa komissiota 
edelleen jatkamaan kunnianhimoista mutta myös jäsennettyä ja edistyksellistä uusiutuvia 
energialähteitä koskevaa lähestymistapaa, johon kuuluu kestävällä tavalla rahoitettuja 
tukimekanismeja, jotka ovat mukautettavissa tekniikan kehitysasteeseen ja soveltuvat 
siihen, toimia teknologisten innovaatioiden lisäämiseksi, uusiutuvien energialähteiden 
integrointi energiamarkkinoille ja energialähteiden yhdistelmään, tarvittava 
siirtokapasiteetti sekä uusien strategisten alueiden tunnistaminen; korostaa, että tällä 
strategialla olisi myös kannustettava helpottamaan kauppaa, jotta voidaan tukea 
kehitysmaiden toimia tällä alalla ja mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden 
käyttäminen kauppahyödykkeinä;

2. korostaa, että uusiutuvan energian kehittämistä koskevaa EU:n tukea olisi myönnettävä 
kunnianhimoisen yhteisen teollisuuspolitiikan yhteydessä ja teollisuuspolitiikan olisi 
katettava kaikki toimet tutkimuksesta ja kehittämisestä rahoitukseen, jos se on 
välttämätöntä EU:n johtavan aseman turvaamiseksi tällä alalla;

3. panee merkille, että EU:n johtava asema uusiutuvaa energiaa koskevan teknologian alalla 
on heikkenemässä muun muassa joidenkin kehittyvien talouksien epäoikeudenmukaisten 
kauppakäytäntöjen takia; vaatii sen vuoksi, että komission on käytettävä kaupan 
suojakeinoja ja WTO:n riitojenratkaisujärjestelmää strategisesti, nopeasti ja tehokkaasti 
kyseisten laittomien käytäntöjen vastustamiseksi ja tehtävä tiivistä yhteistyötä niiden 
yritysten kanssa, joihin kyseiset laittomat käytännöt ovat vaikuttaneet;

4. vaatii, että komission on myös valvottava aktiivisesti EU:n kauppakumppanien 
perusteettomien tullien ulkopuolisten esteiden, tukien ja polkumyyntitoimenpiteiden 
käyttöä tällä alalla;

5. muistuttaa komission tukevan uusiutuvan energiantuotannon paikallista ulottuvuutta; 
yhtyy komission näkemykseen, että hajautetulla energiantuotannolla on monia etuja, sillä 
paikallisten energialähteiden käyttö luo seudulle muun muassa tulonlähteitä ja työpaikkoja 
ja edistää näin yhteisön kehitystä ja yhteenkuuluvuutta ja vähentää joidenkin EU:n 
alueiden riippuvuutta kolmannen maan energiantoimittajista; painottaa, että uusiutuvan 
energian potentiaalin täysimittaiseksi hyödyntämiseksi on tärkeää tarjota kannustimia 
paikallisten resurssien taloudellisesti mahdollisimman laajamittaiseen käyttöön ja että 
tässä yhteydessä on tarvittaessa hyödynnettävä julkisia hankintoja;

6. painottaa, että kaupalla on merkittävä asema sen varmistamisessa, että uusiutuvaa 
energiaa tuotetaan ja rahoitetaan kestävällä tavalla; muistuttaa, että maahantuodun 
bioenergian ja biopolttoaineiden on noudatettava EU:n kestävyyskriteerejä ja että kriteerit 

                                               
1 Eurostat, 2010.
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olisi määriteltävä selvästi; kannustaa komissiota ottamaan siksi käyttöön epäsuoraa 
maankäyttöä koskevan lisäkriteerin; suosittaa, että kauppasopimukset sisältäisivät 
säännöksiä metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä ja että niissä kannustettaisiin 
moitteettomaan maa- ja vesivarojen hallintaan; kannustaa komissiota jatkamaan 
neuvotteluja asianomaisten kolmansien maiden kanssa vapaaehtoisista 
kumppanuussopimuksista, joilla kielletään laiton puunkorjuu;

7. palauttaa mieliin, että fossiilisten polttoaineiden tuonnista johtuva EU:n kaupan alijäämä 
kasvaa lähivuosina ja että riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista aiheuttaa yhä 
kasvavia poliittisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä riskejä; korostaa tässä yhteydessä 
kotimaisten uusiutuvien energialähteiden roolia toimitusvarmuuden saavuttamisessa ja 
kauppataseen kääntämisessä takaisin ylijäämäiseksi öljyn ja kaasun tuontimaiden kanssa 
ja painottaa siksi, että niiden olisi oltava suuremmassa roolissa EU:n 
energiaturvallisuuden saavuttamisessa;

8. suhtautuu myönteisesti kansainvälistä yhteistyötä koskevaan pilariin; panee merkille 
naapurimaiden ja erityisesti eteläisen Välimeren maiden potentiaalin uusiutuvan energian 
tuotannossa; katsoo, että EU:n ehdotetut pitkälle menevät ja laaja-alaiset 
vapaakauppa-alueet voisivat olla hyödyllinen keino liittää kyseisen alueen maat EU:n 
energiamarkkinoille ja investoida niiden teknologiakehitykseen tavalla, joka edistää 
kyseisten maiden talouksien kestävyyttä ja perustuu todelliseen yhteistyöhön;

9. katsoo, että jäsenvaltioiden on yhdessä komission kanssa sovellettava energia- ja 
kauppasopimuksia EU:n ulkopuolisiin maihin, jotta voidaan vahvistaa uusiutuvan 
energian kehittämistä koskevat EU:n poliittiset tavoitteet;

10. toteaa, että olisi tarkasteltava yhteistyömekanismeja ja kauppaa kolmansien maiden 
kanssa, jotta voidaan hyödyntää paremmin uusiutuvan energian potentiaali, ja että tähän 
sisältyy infrastruktuurivaatimusten tarkastelu kansallisten sähköjärjestelmien turvallisen ja 
tehokkaan toiminnan kannalta ja kauttakulkumaille aiheutuvien kustannusten arviointi;

11. toteaa, että tavoitteeseen tiiviimmästä energiayhteistyöstä EU:ssa ja naapurivaltioiden 
kanssa on yhdistettävä tarvittavan energiainfrastruktuurin kehittäminen;

12. panee merkille, että toimiva vapaa ja oikeudenmukainen kauppa voi auttaa varmistamaan, 
että uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkaita teknologioita otetaan käyttöön 
aiempaa nopeammin ja halvemmalla;

13. kehottaa komissiota ottamaan huomioon WTO:n informaatioteknologiasopimuksen ja 
tarkastelemaan mahdollisuuksia käynnistää ympäristöteknologian vapaakauppasopimus, 
jolla otettaisiin käyttöön ympäristöteknologian tuotteiden tulliton kauppa;

14. muistuttaa G20-maiden sopimuksesta poistaa vaiheittain fossiilisten polttoaineiden tuet; 
kehottaa komissiota ehdottamaan nopeasti aikataulua kaikkien EU:lta tai jäsenvaltioilta 
julkista tukea saavien instituutioiden, kuten vientiluottolaitosten, fossiilisille polttoaineille 
myöntämien tukien vaiheittaiseksi poistamiseksi;
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15. kannustaa komissiota jatkamaan toimiaan Kioton pöytäkirjan jälkeistä aikaa koskevan 
sopimuksen saavuttamiseksi, jotta vahvistetaan EU:n teollisuudelle tasapuolisemmat 
toimintaedellytykset;

16. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioiden viranomaisia ottamaan huomioon kielteiset 
vaikutukset, jotka johtuvat EU:n teollisuustuotannon vähentämisestä ja 
hiilidioksidipäästöjä synnyttävän tuotannon siirtämisestä kolmansiin maihin, kun ne 
laativat uutta lainsäädäntöä erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä EU:ssa.
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