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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Tämänhetkinen tilanne 20 prosentin tavoitteen osalta

1. painottaa, että talouskriisi on huomattavasti vähentänyt teollisuuden tuotantokapasiteettia, 
hidastanut talouskasvua ja johtanut työvoiman siirtymiseen; tuo esiin, että BKT:n 
alenemista sinänsä on pidettävä kuluna, joka heikentää teollisuuden investointikykyä; 
varoittaa yleisestä päätelmästä, jonka mukaan päästöjen vähentämisestä olisi talouskriisin 
vuoksi tullut edullisempaa;

2. toteaa, että eri teollisuudenaloilta saatujen tietojen mukaan näyttäisi selvästi siltä, että jo 
EU:n nykyiset ilmastopolitiikkaa koskevat säännökset, kuten päästökauppajärjestelmä, 
johtavat tuotannon siirtämiseen muualle, ja ilmaisee huolensa siitä, että hiilen hinnan 
nousu kiihdyttäisi tätä kehitystä;

3. olettaa komission ja Kansainvälisen energiajärjestön tavoin, että vähähiiliseen 
energiateknologiaan tehtävien investointien siirtäminen myöhemmäksi johtaisi jatkossa 
suurempiin kuluihin; katsoo, että EU voi saavuttaa vuotta 2050 koskevan pitkän aikavälin 
tavoitteensa, jonka Eurooppa-neuvosto vahvisti jälleen 4. helmikuuta 2011, ainoastaan 
siinä tapauksessa, että se nopeuttaa toimiaan saavutettuaan 20 prosenttiin asetetun 
päästöjen vähentämistavoitteen vuonna 2020; pitää tämän vuoksi myönteisenä komission 
aietta laatia suunnitelmia siitä, miten pitkän aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa 
mahdollisimman kustannustehokkaasti;

4. on syvästi huolissaan siitä, että EU ei ole saavuttamassa tavoitettaan vähentää 
energiankulutusta 20 prosentilla vuotta 2020 koskeviin ennusteisiin nähden, koska 
jäsenvaltiot eivät ole tavoitteen suhteen riittävän sitoutuneita ja määrätietoisia; 

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen uusiutuviin 
lähteisiin perustuvaa energiaa koskevien tavoitteiden saavuttamisessa; 

6. korostaa älykkäiden verkkojen ja älykkäiden mittareiden keskeistä merkitystä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian hyödyntämiselle; suhtautuu myönteisesti 
älykkäitä mittareita käsittelevän työryhmän työhön ja pyytää komissiota antamaan 
suosituksia mahdollisimman pian; 

7. toteaa, että uusiin infrastruktuurihankkeisiin liittyviä lupamenettelyjä on välttämättä 
nopeutettava, jotta EU voisi saavuttaa energia- ja ilmastotavoitteensa aikataulussa;

8. panee merkille, että tutkimusmenoja koskeva tavoite, joka on kolme prosenttia BKT:stä, 
koostuu yksityisestä (kaksi prosenttia) ja julkisesta (yksi prosentti) rahoitusosuudesta; 
panee merkille, että kolmen prosentin tavoitteen saavuttamisessa ilmenee edelleen tiettyjä 
ongelmia, etenkin yksityisten tutkimusmenojen kohdalla; toteaa, ettei 
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tutkimusrahoituksen myöntämiseen ole sitouduttu riittävällä tavalla, mikä haittaa 
ilmastoystävällisen teknologian kehittämistä;

9. pitää valitettavana, että tietyt maat voivat saada suhteellista etua tukemalla energiahintoja 
ja laiminlyömällä hiilidioksidipäästöjä koskevien rajoitusten ja kiintiöiden soveltamisen; 
korostaa, että koska näissä maissa hiilidioksidipäästöjä ei rajoiteta eikä päästöistä siis 
aiheudu yhtä suuria kuluja, maat eivät ehkä ole erityisen halukkaita liittymään 
monenväliseen ilmastonmuutossopimukseen;

Vaihtoehtoiset toimet ja välineet, joiden avulla 20 prosentin tavoite voidaan ylittää

10. kehottaa soveltamaan yleistä periaatetta, jonka mukaan kustannustehokkaimmat 
toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi on toteutettava ensin; 

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa energiatehokkuutta yhtenä ilmastopolitiikan 
toimenpiteiden ensisijaisista tavoitteista; panee merkille, että jos EU saavuttaa 
energiatehokkuutta koskevan 20 prosentin tavoitteensa vuoteen 2020 mennessä, sen olisi 
mahdollista täyttää myös sitoumuksensa, joka koskee päästöjen vähentämistä ainakin 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä; katsoo, että komission laatiman 
vaikutustenarvioinnin mukaan päästöjen väheneminen olisi toistaiseksi edistynyt 
kustannustehokkaasti siten, että pitkän aikavälin tavoite olisi saavutettavissa 80–95-
prosenttisesti; 

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot täyttävät energiansäästöä koskevat 
sitoumuksensa täysimääräisesti – komission olisi joko vaadittava, että se saa 
hyväksyttäväkseen kansalliset energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat, tai toteutettava 
muita lisätoimenpiteitä;

13. korostaa, että energian säästäminen ja energiatehokkuus tarjoavat monilla aloilla 
kustannustehokkaimman tavan vähentää päästöjä vielä enemmän; kiinnittää huomiota 
toistaiseksi hyödyntämättä oleviin mahdollisuuksiin, joita liittyy (etenkin jo olemassa 
olevien) rakennusten energiatehokkuuteen, liikennealaan, julkisiin hankintoihin sekä 
energian tuotantoon, muuntamiseen ja siirtämiseen (esimerkiksi kaukolämpö); toistaa, 
että näillä aloilla on välttämätöntä toteuttaa käytännön toimenpiteitä, ja kiinnittää 
huomiota Bendtsenin mietinnössä esitettyihin ehdotuksiin; painottaa, että 
energiansäästötoimia on toteutettava ensisijaisesti kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla; 

14. panee merkille, että komission mukaan EU:n energiainfrastruktuureita on parannettava 
biljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä ja että investoinnit rahoitetaan pääosin 
nostamalla energian hintaa; kehottaa tekemään tarvittavat investoinnit, jotta saadaan 
luotua keskinäisiin yhteyksiin perustuvat energian sisämarkkinat ja vähennettyä 
merkittävästi EU:n energiajärjestelmän hiili-intensiteettiä; 

15. kehottaa soveltamaan EU:n päästökauppajärjestelmää nykyistä joustavammin niin, että 
taloustilanteen tosiasialliset muutokset ja tuotantoluvut voidaan ottaa paremmin 
huomioon ja että järjestelmä ei niinkään perustuisi ainoastaan aiempiin tietoihin; on 
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vakuuttunut, että päästöoikeuksien jakamista koskevilla säännöillä olisi sekä 
varmistettava investointivarmuus pitkällä aikavälillä että varauduttava talouden 
laskusuhdanteisiin joustomekanismien avulla (muun muassa vältettävä liian suurten 
päästöoikeuksien myöntäminen);

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS) kasvavaan 
merkitykseen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja myös muualla kuin energia-alalla; 
toteaa, että Kansainvälisen energiajärjestön hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan etenemissuunnitelman mukaan vuonna 2030 puolet 
kaikista CCS-hankkeista toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

17. korostaa, että läpimurtoteknologioiden kehittäminen ja käyttöönotto on avainasemassa 
ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta ja samalla vakuutettaessa unionin kumppaneita 
maailmanlaajuisesti siitä, että päästövähennykset ovat toteutettavissa menettämättä 
kilpailukykyä ja työpaikkoja; pitää tärkeänä, että unioni toimii esimerkillisesti lisäämällä 
huomattavasti ilmastoystävällisten ja kustannustehokkaiden teollisuusteknologioiden 
tutkimukseen suunnattuja varoja tutkimuksen puiteohjelmassa; 

Rinnakkaishyödyt ja -vaikutukset

18. panee merkille komission arvion, jonka mukaan suurempi päästöjen vähentämistavoite 
laskisi öljyn ja kaasun tuontia jopa 40 miljardin euron verran vuoteen 2020 mennessä (jos 
öljyn hinnaksi vuonna 2020 oletetaan 88 Yhdysvaltain dollaria tynnyriltä); toteaa, että 
EU:n riippuvuutta tuontienergiasta voitaisiin siten vähentää jopa 56 prosenttia;

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle asetetun vähentämistavoitteen tiukentaminen 
nostaisi sähkön hintaa vieläkin enemmän, mikä olisi merkittävä huolenaihe EU:n 
teollisuudelle ja kuluttajille;

20. panee merkille, että ympäristövaikutuksia lieventävien toimien lisäämisellä on merkitystä 
EU kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta, sillä ne luovat kustannusetuja EU:n 
kilpailijoille, mutta saavat samalla aikaan kilpailuetua ilmastoon liittyvien teknologioiden 
alalla toimiville EU:n yrityksille; toteaa, että liittyessään kansainvälisiin sopimuksiin 
EU:n kilpailijat luopuisivat kustannuseduistaan, mutta EU:n kilpailuetu säilyisi 
todennäköisesti entisellään; pyytää tästä syystä komissiota analysoimaan, kannustaisiko 
EU:n yksipuolinen pyrkimys ylittää kasvihuonekaasujen vähentämiselle asetettu 
20 prosentin tavoite muita maita liittymään kansainväliseen sopimukseen;

21. korostaa, että EU:ssa tarvitaan ilmasto-ystävällisiä innovaatioita, jotta EU voi säilyttää 
suuren markkinaosuuden nopeasti kasvavilla vähähiilisten teknologioiden 
maailmanmarkkinoilla;

22. on huolissaan siitä, että kestäviin teknologioihin liittyviä innovaatioita tehdään jo nyt yhä 
enenevässä määrin muualla maailmassa EU:n ulkopuolella; toteaa, että viimeaikaisten 
selvitysten mukaan puhtaiden teknologioiden alan 50 johtavasta yrityksestä 24 oli 
sijoittautunut Aasiaan, 22 Yhdysvaltoihin, kolme Eurooppaan ja yksi Kanadaan; 
painottaa, että Ernst & Young 2010 -barometrin mukaan Kiina ja Yhdysvallat ovat 
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uusiutuvien energianlähteiden kehittämisen näkökulmasta kiinnostavimmat alueet 
maailmassa;

Hiilivuodon riskin arviointi

23. toteaa, että päästökauppaa koskevien sääntöjen mukaan teollisuuden olisi vähennettävä 
hiilidioksidipäästöjään 168 miljoonalla tonnilla vuoteen 2020 mennessä; tuo esiin, että 
ehdotettujen vertailuperusteita koskevien säännösten mukaan teollisuuden olisi edelleen
ostettava huomattava osa päästötodistuksista, mistä aiheutuu EU:ssa toimiville yrityksille 
suuria kuluja, jollaisia niiden kilpailijoilla muualla maailmassa ei ole;

24. pahoittelee sitä, että komission hiilivuotoa koskevissa oletuksissa ei ole otettu riittävällä 
tavalla huomioon sähkön hintaan kohdistuvia lisävaikutuksia; painottaa, että teollisuus 
käyttää 40 prosenttia EU:n sähköstä, jonka hintaan hiilen hinnan nousu vaikuttaa 
merkittävästi, koska sähköala siirtää kustannukset eteenpäin sähkön käyttäjille; 

25. panee merkille, että hiilimarkkinoita vuonna 2020 koskevat ennusteet vaihtelevat suuresti 
55 eurosta hiilidioksiditonnia kohti (komission laskelmissaan käyttämä oletus) 67 euroon 
hiilidioksiditonnia kohti (perustuu oletukseen 30 prosentin vähennyksestä EU:ssa); pitää 
tämän vuoksi ennusteita, jotka komissio laati osana hiilivuodon riskin arviointiaan, 
suhteellisen optimistisina ja epäluotettavina;

Muita mahdollisuuksia ja haasteita

26. katsoo, että olisi varmistettava, ettei EU:n ilmastopolitiikasta johtuva työvoima- ja 
energiakustannusten nousu saa aikaan sosiaalista polkumyyntiä tai hiilivuotoa; on näin 
ollen sitä mieltä, että muiden kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden olisi sitouduttava 
soveltuviin tai EU:n toimia vastaaviin toimenpiteisiin;

27. painottaa, että hiilen hinnan nousu nostaa sähkön hintaa entisestään; toteaa, että aina kun 
hiilen hinta nousee yhden euron, yhteiskunnalle aiheutuu yli kahden miljardin euron 
lisäkustannukset sähkön hinnan kautta ja että teollisuus maksaa tästä 40 prosenttia; 
kehottaa komissiota laatimaan nopeasti sähkön hinnan kompensoimista koskevat 
suuntaviivat;

28. ilmaisee huolensa siitä, että tuonti niistä maista, joissa sovelletaan lievempiä 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, on pääasiallisena syynä siihen, että kulutukseen liittyvät 
päästöt ovat lisääntyneet 47 prosenttia EU:ssa vuosina 1990–2006; pyytää komissiota 
arvioimaan, onko sama kehityssuunta jatkunut päästökauppajärjestelmän aikana ja voiko 
se kiihtyä kolmannen täytäntöönpanovaiheen aikana (20/30 prosenttia); katsoo, että hiilen 
kulutuksen kehityssuuntaa muuttavilla toimenpiteillä voitaisiin kannustaa EU:n 
kauppakumppaneita liittymään kansainväliseen sopimukseen, jos toimenpiteet ovat 
oikeudenmukaisia ja noudattavat Maailman kauppajärjestön sääntöjä;

29. kehottaa komissiota toteuttamaan seuraavat käytännön toimet:
 arvioimaan EU:n päästöjen vähentämistä koskevien politiikkojen vaikutuksia 

työllisyyteen ja muun muassa työllistymismahdollisuuksiin, tarpeeseen 
uudelleenkouluttaa työntekijöitä ja täydentää heidän osaamistaan sekä yleissivistävää 
ja ammatillista koulutusta koskeviin vaatimuksiin;
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 tutkimaan, miltä osin jäsenvaltiot täyttävät sitoumuksensa käyttää ainakin 
50 prosenttia huutokauppatuloista toimenpiteisiin, joilla lievennetään 
ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen, ja ehdottamaan tarvittaessa toimenpiteitä;

 osoittamaan asianmukaista rahoitusta Euroopan strategiselle 
energiateknologiasuunnitelmalle;

 edistämään rakenne- ja koheesiorahastojen tehokasta käyttöä jäsenvaltioissa, etenkin 
energiatehokkuuteen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä;

 ottamaan käyttöön innovatiivisia rahoitusmekanismeja (kuten uusiutuvia 
rahoitusjärjestelmiä);

 sitomaan lisää varoja Keski- ja Itä-Euroopassa sijaitsevien jäsenvaltioissa 
toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka koskevat päästökauppajärjestelmän ulkopuolella 
olevia aloja (rakennusala, liikenne, maatalous);

 asettamaan ilmastonmuutoksen ja energia-asiat etusijalle kahdeksannessa tutkimuksen 
puiteohjelmassa.


