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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

asiakirjasta "Kohti uutta Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020"
(2010/2108(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2010 julkaistun komission tausta-asiakirjan "Kohti uutta 
Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020",

– ottaa huomioon 10. tammikuuta 2007 annetun komission tiedonannon Eurooppa-
neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Energiapolitiikka Euroopalle" sekä 
13. marraskuuta 2008 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Toinen 
strateginen energiakatsaus – Energian toimitusvarmuutta ja energia-alan solidaarisuutta 
koskeva EU:n toimintasuunnitelma" ja siihen liitetyt asiakirjat (KOM(2008)0781),

– ottaa huomioon toisesta strategisesta energiakatsauksesta 3. helmikuuta 2009 antamansa 
päätöslauselman1,

– ottaa huomioon kolmannen energiapaketin, johon sisältyvät energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annettu 
asetus (EY) N:o 713/2009, verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta 13. heinäkuuta 2009 
annettu asetus (EY) N:o 714/2009, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista 
edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta 13. heinäkuuta 2009 
annettu asetus (EY) N:o 715/2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13. heinäkuuta 2009 annettu direktiivi 
2009/72/EY ("sähködirektiivi") sekä maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 13. heinäkuuta 2009 annettu direktiivi 
2009/73/EY ("maakaasudirektiivi")2,

– ottaa huomioon EU:n energia- ja ilmastonmuutospaketin, johon sisältyvät päästönormien 
asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 23. huhtikuuta 2009 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 
2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23. huhtikuuta 2009 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, direktiivin 2003/87/EY 
muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön 
järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi 23. huhtikuuta 2009 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/29/EY, direktiivin 98/70/EY muuttamisesta 
bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn laatuvaatimusten osalta sekä kasvihuonekaasupäästöjen 
seurantaan ja vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisen osalta, neuvoston 
direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden 
laatuvaatimusten osalta ja direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta 23. huhtikuuta 2009 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0038.
2 EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1.
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annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/30/EY, hiilidioksidin 
geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivin 85/337/ETY sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY 
ja 2008/1/EY ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta 23. huhtikuuta 2009 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/31/EY sekä jäsenvaltioiden 
pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23. huhtikuuta 2009 tehty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY1,

– ottaa huomioon EU:n yhteisestä energiapolitiikasta 26. syyskuuta 2007 antamansa 
päätöslauselman2,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 1994 energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen (Energy 
Charter Treaty, ECT), jossa määritetään oikeudellinen kehys kansainväliselle energia-alan 
yhteistyölle, sekä siihen liitetyn siirtymäajan pöytäkirjaluonnoksen,

– ottaa huomioon yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden 
elvytysohjelmasta (Euroopan energia-alan elvytysohjelma) 13. heinäkuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 663/20093,

– ottaa huomioon 31. toukokuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Yhteisön 
rahoitustukea energia-alan hankkeille koskeva talouden elvytysohjelma (asetuksen (EY) 
N:o 663/2009 muuttaminen)" (KOM(2010)0283),

– ottaa huomioon 4. toukokuuta 2010 annetun komission kertomuksen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
Euroopan laajuisten energiaverkkojen toteuttamisesta vuosina 2007–2009 
(KOM(2010)0203),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta 
(KOM(2009)0363) (Vidal-Quadrasin mietintö),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: 
Mahdollisuuksien toteuttaminen" (KOM(2006)0545),

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2010 annetun komission kertomuksen neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien 
turvaamiseksi toteutettavien toimenpiteiden edistymisestä (KOM(2010)0330),

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätelmiksi 21. toukokuuta 2010 "Kohti uutta 
Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020"4,

– ottaa huomioon energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 5. huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja 

                                               
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.
2 EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 206.
3 EUVL L 200, 31.7.2009, s. 31.
4 9744/10.
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neuvoston direktiivin 2006/32/EY ("energiapalveludirektiivi")1,

– ottaa huomioon hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
edistämisestä sisämarkkinoilla ja direktiivin 92/62/ETY muuttamisesta 11. helmikuuta
2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY 
("yhteistuotantodirektiivi")2,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. katsoo, että Lissabonin sopimus käynnisti unionin uuden aikakauden, jolloin 
tavoitteitamme ja strategioitamme on tarkistettava, jotta perussopimus pannaan 
täysimääräisesti täytäntöön,

B. katsoo, että unionin ratkaistavana on energialainsäädännön ja yleensä energiastrategioiden 
huonon täytäntöönpanon ongelma, joka edellyttää komissiolta vahvaa johtajuutta tämän 
puutteen korjaamiseksi,

C. katsoo, että Eurooppa on yhä riippuvaisempi etenkin fossiilisten polttoaineiden tuonnista 
ulkomaisista energialähteistä,

D. katsoo, että seuraavan vuosikymmenen aikana tarvitaan suuria energiainvestointeja 
etenkin uusiin voimalaitoksiin ja verkkoihin, mikä muuttaa energiavalikoimaa vieläkin 
pitemmällä aikavälillä ja edellyttää rahoitusvälineiden uutta monipuolistamista,

E. katsoo, että energia-alan investoinnit ovat vahvasti pääomavaltaisia ja on luotava vakaa 
pitkän aikavälin sääntelykehys, jonka avulla yritykset voivat tehdä ympäristön ja talouden 
kannalta kestäviä investointipäätöksiä,

F. katsoo, että energiainfrastruktuuria on rahoitettava ennen kaikkea energiamaksuin; katsoo, 
että myös EU:n rahoitusta saatetaan tarvita silloin, kun markkinat eivät yksinään kykene 
rahoittamaan tällaisia investointeja erityisesti vähiten kehittyneillä alueilla,

G. katsoo, että rahoituskriiseistä seurannut talouden laskusuhdanne on viivästyttänyt energia-
alan investointeja; katsoo kuitenkin, että kriisi voi myös toimia tilaisuutena uudistuksiin 
Euroopassa,

H. katsoo, että kestävässä ja dynaamisessa taloudessa olisi pyrittävä erottamaan toisistaan 
talouskasvu ja energiankulutus etenkin parantamalla energiatehokkuutta tuotantoyksikköä 
kohti,

Johdanto: Lissabonin sopimuksen täysimääräisen täytäntöönpanon varmistava strategia
                                               
1 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64.
2 EUVL L 52, 21.2.2004, s. 50.
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1. panee tyytyväisenä merkille komission tausta-asiakirjan "Kohti uutta Euroopan 
energiastrategiaa kaudelle 2011–2020" ensimmäisenä askeleena kohti EU:n kattavaa 
energiapolitiikkaa osana Eurooppa 2020 -strategiaa;

2. katsoo, että tulevassa strategiassa olisi aina pyrittävä saavuttamaan Lissabonin 
sopimuksen tavoitteet energian yhtenäismarkkinoista, toimitusvarmuudesta, 
energiatehokkuudesta ja energiansäästöistä sekä energiaverkkojen kehittämisestä ja 
johdettava riippuvuuden vähentämiseen tuontienergiasta ja kotimaisen energiantuotannon 
lisäämiseen;

3. korostaa, että ehdotettu strategia olisi toteutettava ennen kaikkea yhteisvastuun ja 
vastuullisuuden hengessä siten, että yhtäkään jäsenvaltiota ei jätetä jälkeen tai omilleen, ja 
siten, että kaikki jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin unionin yhteisen turvallisuuden 
takaamiseksi; korostaa energiaa koskevaa erityistä osastoa (SEUT-sopimuksen 
194 artikla), jolla varmistetaan vakaa oikeusperusta unionin toimille yhteisömenetelmän 
pohjalta;

4. korostaa, että unioni tarvitsee pitkän aikavälin energiapoliittisen näkemyksen, jota 
täydennetään täsmällisillä ja kattavilla lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmilla näiden 
tavoitteiden saavuttamista varten;

Energiamarkkinoiden toimivuuden varmistaminen
5. korostaa, että EU:n poliittisia tavoitteita ei voida saavuttaa saattamatta päätökseen 

Euroopan energia-alan sisämarkkinoita; katsoo, että tähän tulisi pyrkiä selkeän sellaisen 
oikeudellisen kehyksen pohjalta, jossa lainsäädäntö saatetaan tiukasti voimaan ja komissio 
vie tarvittaessa aiempaa useampia jäsenvaltioita EU:n tuomioistuimeen rikkomisten 
vuoksi;

6. painottaa voimakkaasti, että nykyinen EU:n lainsäädäntö on pantava asianmukaisesti 
täytäntöön ja EU:n energiatavoitteet on saavutettava; korostaa, että kolmannen 
energiapaketin säännöt on pantava nopeasti täytäntöön;

7. kehottaa komissiota harkitsemaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät ryhdy toimiin, 
viimeisenä keinona nykyisten direktiivien uudelleenlaadintaa asetusten muodossa, jotta 
varmistetaan suora täysimääräinen täytäntöönpano kaikkialla yhtenäismarkkinoilla;

8. katsoo, että energiamarkkinoiden sääntelyviranomaisten asemaa sekä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission välistä yhteistyötä olisi vahvistettava erityisesti kun 
on kyse vähittäis- ja tukkumarkkinoista; toteaa, että jos energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston ja siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston toimivaltuudet osoittautuvat riittämättömiksi yhdentyneempien alueellisten ja 
eurooppalaisten energiamarkkinoiden luomiseksi, niiden toimivaltuuksia on mahdollisesti 
muutettava;

9. toteaa, että tukkumarkkinat on muutettava avoimemmiksi; panee tässä yhteydessä 
tyytyväisenä merkille komission ilmoituksen laatia ehdotus energiamarkkinoiden 
avoimuudesta ja luotettavuudesta;

10. muistuttaa komission vuonna 2005 tekemästä alakohtaisesta kyselystä; kehottaa 
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käynnistämään energia-alan toisen kyselyn vuonna 2012;

11. pyytää komissiota järjestämään vuotuisen huippukokouksen, johon osallistuu kansallisten 
parlamenttien energia-alan valiokuntien edustajia ja Euroopan parlamentin jäseniä ja jossa 
käsitellään EU:n energiapolitiikkaa, lainsäädäntöä ja muita asiaan liittyviä kysymyksiä 
keskinäisen yhteisymmärryksen parantamiseksi;

Uudenaikaisten integroitujen verkkojen tukeminen

12. korostaa voimakkaasti, että uudenaikaisen EU:n laajuisen sähköverkon kehittämisen 
viivästyminen vaarantaa EU:n kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa uusiutuvan energian 
20 prosentin osuus vuoteen 2020 mennessä sekä energiatehokkuustavoitteet; pitää sen 
vuoksi myönteisenä, että energiastrategiassa keskitytään infrastruktuuriin uudenaikaisen 
EU:n laajuisen integroidun verkon rakentamista varten;

13. korostaa, että energian sisämarkkinat voidaan saattaa päätökseen vain yleiseurooppalaisen 
energiaverkon avulla, joka ei määräydy jäsenvaltioiden rajojen mukaan;

14. uskoo, että kymmenvuotiset verkon kehittämissuunnitelmat (Ten-Year Network 
Development Plans, TYNDP) EU:n sähkö- ja kaasuverkkojen integroimiseksi tulisi 
toteuttaa ja saattaa päätökseen vuoteen 2020 mennessä; painottaa, että kaasuverkkojen 
yhteenliitäntöjä ja nesteytetyn maakaasun terminaaleja on kehitettävä, minkä avulla 
poistettaisiin joidenkin jäsenvaltioiden markkinoiden eristyneisyys;

15. uskoo, että nykyinen Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskeva ohjelma on tehoton eikä 
sen avulla ole edistetty tehokkaasti jäsenvaltioiden välisiä yhteenliitäntöjä; uskoo, että 
ehdotetussa energiainfrastruktuuripaketissa ja Euroopan laajuisten energiaverkkojen 
korvaamisessa olisi näin ollen

a) arvioitava energiainfrastruktuurin rakennuslupien ongelmaa ja poistettava 
byrokratiaa;

b) määritettävä ensisijaisia hankkeita ja ehtoja, jotta yksilöidään energian 
sisämarkkinoiden kehittämiseen tarvittavat tärkeimmät investoinnit;

c) annettava jäsenvaltioille energiainfrastruktuurin julkista ja EU:n rahoitusta 
koskevat selkeät ehdot ja suuntaviivat;

d) laajennettava rahoitustukea hankkeiden toteutusvaiheeseen;

e) luotava rajatylittävä malli kustannusten jakamista varten, erityisesti kun on kyse 
infrastruktuurin ja uusiutuvien energialähteiden koordinoidusta kehittämisestä;

16. katsoo, että uusissa rahoitusnäkymissä olisi otettava huomioon EU:n ensisijaiset poliittiset 
tavoitteet siten kuin ne on luonnosteltu Eurooppa 2020 -strategiassa, mikä merkitsee, että 
talousarviosta osoitetaan aiempaa suurempi osuus energiapolitiikkaan, myös 
infrastruktuuriin;

17. uskoo, että innovatiiviset rahoitusvälineet (kuten julkisten pankkien riskinjakojärjestelyt ja 
lainajärjestelmät) voisivat toimia tärkeänä välineenä tuettaessa investointeja 
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energiainfrastruktuuriin ja energiatehokkuuteen; kehottaa komissiota näin ollen 
korvaamaan yhä useammin perinteiset lainat näillä järjestelmillä; tukee voimakkaasti 
ehdotusta käyttää EU:n budjettivaroja lainatakuina, joilla rohkaistaan yksityisiin 
investointeihin ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuviin 
investointeihin;

18. korostaa, että osa jäsenvaltioista tarvitsee infrastruktuuria varten unionilta lisää tukea, jota 
markkinat yksinään eivät voi tarjota, esimerkiksi vanhojen voimalaitosten, 
sähköverkkojen ja jakeluverkostojen korvaamiseen;

19. ehdottaa, että perustetaan koordinointimekanismeja, joiden avulla varmistetaan, että 
kansalliset sähköverkkojen kehittämissuunnitelmat ovat kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman mukaisia;

20. korostaa, että älyverkkoja käsittelevän työryhmän päätelmien mukaan komission olisi 
varmistettava älyverkkoja koskeva suotuisa EU:n sääntelykehys ja määritettävä 
älyverkkojen kehittämistä koskevat EU:n yhteiset normit; tukee pilottihankkeita 
älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönottamiseksi;

21. pyytää komissiota laatimaan tämän vuoden loppuun mennessä vaikutustenarvioinnin 
maailman ja EU:n kaasumarkkinoiden tulevaisuudesta, mukaan lukien arvioinnit jo 
suunniteltujen kaasuinfrastruktuurihankkeiden (kuten Nabuccon) ja uusien nesteytetyn 
maakaasun terminaalien vaikutuksista, liuskekaasun mahdollisen kehittämisen 
vaikutuksista Yhdysvaltojen kaasumarkkinoihin (erityisesti nesteytetyn maakaasun 
tuontitarpeeseen) sekä sellaisista tulevista vaikutuksista kaasun toimitusvarmuuteen ja 
hintoihin, joita liuskekaasun mahdollisesta kehittämisestä EU:ssa aiheutuu;

EU:n energiatehokkuuspotentiaalinen hyödyntäminen entistä paremmin
22. katsoo, että energiatehokkuuden ja energiansäästön on oltava kaikkien tulevien 

strategioiden ensisijaisia tavoitteita, koska näin saadaan kustannustehokkaasti vähennettyä 
EU:n energiariippuvuutta, luodaan työpaikkoja, torjutaan ilmastonmuutosta, 
tasapainotetaan energiahintojen nousua ja pyritään kohti luonnonvaroja säästävää taloutta;

23. panee tyytyväisenä merkille energiatehokkuuden toimintasuunnitelman tarkistamisen; 
kehottaa komissiota ottamaan huomioon Euroopan parlamentin kannan;

24. uskoo, että siirryttäessä kohti parempaa energiatehokkuutta olisi keskityttävä 
primäärienergian käyttöön, mukaan lukien energian muunto, siirrot, jakelu ja toimitukset, 
sekä teollisuuden ja kotitalouksien kulutukseen;

25. tukee uusien muuhun kuin verotukseen perustuvien markkinamekanismien käyttöönottoa 
energiatehokkuuden parantamiseksi keinona lisätä EU:n talouden kilpailukykyä;

26. kehottaa jäsenvaltioita sopimaan yhteisistä menetelmistä, joilla määritetään kansallinen 
energiatehokkuus ja säästötavoitteet sekä seurataan, missä määrin nämä tavoitteet on 
saavutettu; korostaa, että sitovia oikeudellisia tavoitteita voidaan asettaa vasta kun on 
sovittu yhteisistä menetelmistä;

27. tukee monentasoista valvontaa ja hajautettua lähestymistapaa energiapolitiikkaan ja 
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energiatehokkuuteen, älykkäitä kaupunkeja koskeva aloite mukaan luettuna;

28. pyytää komissiota laatimaan ehdotuksen siitä, miten uusiutuvia energialähteitä voitaisiin 
ottaa käyttöön entistä tehokkaammin EU:ssa pyrkien uusiutuvaa energiaa edistävän EU:n 
laajuisen yhteisen kannustinjärjestelmän käyttöönottoon, jonka avulla tietyn tyyppisiä 
uusiutuvia energialähteitä voitaisiin hyödyntää niissä EU:n osissa, joissa ne ovat 
kustannustehokkaimpia, ja laskea siten sähkön hintaa; uskoo, että keskipitkällä aikavälillä 
voitaisiin luoda alueellisia uusiutuvien energialähteiden markkinaryhmittymiä;

29. kehottaa komissiota analysoimaan jäsenvaltioiden laatimia kansallisia uusiutuvan energian 
toimintasuunnitelmia; pyytää komissiota ryhtymään toimiin ja auttamaan tarvittaessa 
tiettyjä jäsenvaltioita parantamaan suunnitelmiaan; pyytää komissiota hyödyntämään 
direktiivissä tarkoitettuja yhteistyömekanismeja auttaakseen jäsenvaltioita, jotka ovat 
avun tarpeessa;

Energian toimitusvarmuuden turvaaminen 
30. uskoo, että komission olisi varmistettava yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon 

kanssa, että unioni puhuu yhdellä äänellä energia-asioista;

31. katsoo, että kaikkia Euroopan unionin alueelle ulottuvia ulkoisia putkistoja ja muita 
energiaverkkoja olisi hallinnoitava avoimin sopimuksin ja niihin olisi sovellettava 
sisämarkkinasääntöjä, myös kolmansien osapuolten pääsyä ja määräpaikkaa koskevia 
sääntöjä; kehottaa komissiota varmistamaan, että nykyisissä ja tulevissa putkistoja 
koskevissa ja kaupallisissa sopimuksissa noudatetaan EU:n energia-alan säännöstöä, ja 
ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin;

32. kehottaa laajentamaan energiayhteisöä edelleen ottamalla sen jäseniksi lisää EU:n 
naapurivaltioita; korostaa, että komission olisi varmistettava, että energiayhteisön jäsenet 
panevat EU:n energia-alan säännöt ajoissa ja täysimääräisesti täytäntöön etenkin 
myöntämällä EU:n varoja sillä ehdolla, että perussopimusten määräyksiä noudatetaan;

33. katsoo, että kussakin naapurivaltion kanssa tehtävässä sopimuksessa olisi vahvistettava 
energiaa koskevaa lukua, joka kattaa poliittisen ja teknologisen yhteistyön, erityisesti 
tehostamalla energiatehokkuusohjelmia ja sisämarkkinasääntöjä;

34. panee tyytyväisenä merkille, että Venäjä osallistuu jälleen energiaperuskirjaa käsittelevän 
konferenssin kokouksiin; kehottaa komissiota laajentamaan energiaperuskirjan 
soveltamista useampiin maihin ja pyrkimään energiaperuskirjaa käsittelevässä 
konferenssissa neuvotteluratkaisuun, jonka myötä Venäjä ratifioi täysimääräisesti 
energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen ja siihen liitetyt pöytäkirjat; korostaa, että 
energian olisi pysyttävä Venäjän kanssa tehtävän kumppanuus- ja yhteistyösopimusta 
seuraavan uuden sopimuksen keskiössä ja että sopimuksen tulisi toimia perustana 
yksittäisten jäsenvaltioiden ja Venäjän välisille suhteille;

35. pyytää komissiota varmistamaan, että kaasun toimitusvarmuutta koskeva asetus ja etenkin 
sen varhaisvaroitusjärjestelmä pannaan asianmukaisesti täytäntöön asetuksen tultua 
voimaan;

36. kehottaa komissiota ja asianomaisia jäsenvaltioita jatkamaan EU:n Nabucco-kaasuputken 
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rakentamista, jonka myötä voitaisiin parantaa huomattavasti kaasun toimitusvarmuutta 
Euroopan unioniin; pyytää täyttämään EU:n Nabucco-koordinaattorin viran 
mahdollisimman pian;

37. kehottaa käynnistämään erityisen energia-alan vuoropuhelun Kaspianmeren alueen 
maiden kanssa, ja ilmaisee tyytyväisyytensä Kaspianmeren kehitysyhtiöön;

38. kehottaa edistämään DESERTEC-aloitetta ja Välimeren aurinkoenergiasuunnitelmaa 
tukemalla hajautettujen aurinkovoimaloiden rakentamista Pohjois-Afrikkaan ja niiden 
liittämistä verkkoon;

39. uskoo, että olisi hyödyllistä määrittää uusien ydinvoimaloiden lupamenettelyä ja 
suunnittelun hyväksymistä koskevat EU:n vähimmäisnormit;

40. rohkaisee ja tukee nesteytetyn maakaasun terminaalien rakentamista etenkin maihin, 
joihin katkokset kaasuntoimituksissa vaikuttavat kaikkein eniten;

Energia-alan tutkimuksen ja kehittämisen sekä innovoinnin edistäminen 
41. kehottaa seuraamaan tarkoin Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET-

suunnitelman) täytäntöönpanoa ja yksilöimään tekijät, jotka haittaavat yksityisten 
investointien käyttöönottoa;

42. tukee kustannustehokkaiden uusien teknologioiden kehittämistä sähkön varastointia varten 
sekä vetykennojen ja muiden polttokennojen käyttöä varten, minkä avulla eri uusiutuvien 
energialähteiden osuutta voitaisiin lisätä;

43. kehottaa komissiota edistämään ja tukemaan taloudellisesti EU:ssa toteutettavia 
pilottihankkeita epätavallisten kotimaisten energialähteiden, kuten liuskekaasun 
hyödyntämiseksi; pyytää komissiota avustamaan jäsenvaltioita geologisissa kartoituksissa 
unionissa saatavilla olevien luonnonvarojen määrittämiseksi ja pyytää sisällyttämään ne 
unionin pitkän aikavälin strategiaan;

44. uskoo, että keskipitkällä aikavälillä tavanomaiset ja epätavalliset maakaasun lähteet ovat 
nopein ja helpoin tapa vähentää hiilipäästöjä ennen kuin siirrytään ei-fossiilisia 
polttoaineita käyttävään talouteen, ja pyytää siksi, että hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia koskevissa SET-aloitteissa keskitytään myös kaasunpolttovoimaloihin ja 
muihin biopolttoainepäästöihin;

45. katsoo, että kuten toisessa energiakatsauksessa todetaan, hiili on yhä tärkeä kotimainen 
energialähde ja näin ollen unionin olisi jatkettava puhtaita hiiliteknologioita kuten hiilen 
kaasutusta ja nesteytystä koskevaa tutkimusta;

46. tukee jäsenvaltioiden ja komission välistä tehostettua yhteistyötä varmistettaessa 
tarvittavat kannustimet kestäviä biomassan markkinoita varten siten, että otetaan 
huomioon biologinen monimuotoisuus ja elintarviketuotantoon liittyvät kysymykset;

47. uskoo, että energiateknologian innovaatioita koskevan tutkimuksen ja kehittämisen tulisi 
olla ensisijainen painopiste uudessa kahdeksannessa tutkimuksen ja kehittämisen 
puiteohjelmassa, minkä vuoksi näihin aliohjelmiin osoitettavien varojen määrää olisi 
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lisättävä huomattavasti;

48. muistuttaa, että energia-alan tutkimuksen avulla olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjä sekä parannettava toimitusvarmuutta ja Euroopan teollisuuden 
kilpailukykyä; katsoo tässä yhteydessä, että on erittäin tärkeää pyrkiä standardointiin EU:n 
strategisten kumppanien kanssa (esimerkiksi Kiina, Japani, Intia, Venäjä ja Yhdysvallat) 
uusien energiateknologioiden kuten sähköautojen osalta, jotta varmistetaan, että 
eurooppalaisilla innovaatioilla voidaan käydä esteettä kauppaa kansainvälisillä 
markkinoilla;

Kuluttajien ja kansalaisten edun asettaminen EU:n energiapolitiikan keskiöön
49. katsoo, että älykkäät mittausjärjestelmät ja energiahankkeet yleensä vaativat laajoja 

tiedotuskampanjoita, joilla niiden hyödyt selitetään kuluttajille; korostaa, että yleisölle 
tiedottaminen älykkäiden mittausjärjestelmien hyödyistä on olennaisen tärkeää niiden 
menestyksen kannalta;

50. pyytää komissiota seuraamaan ja raportoimaan Euroopan parlamentille kolmannen 
sisämarkkinapaketin täytäntöönpanosta, kun on kyse kansallisista toimista 
energiaköyhyyden estämiseksi, ja muistuttaa jäsenvaltioita niiden nykyisen lainsäädännön 
mukaisista velvollisuuksista;

51. muistuttaa energiateollisuutta sen kolmanteen energiapakettiin sisältyvästä velvoitteesta 
ottaa käyttöön selkeät ja ymmärrettävät energialaskut; katsoo, että komission ylläpitämän 
kansalaisten energiafoorumin laskumalleja olisi käytettävä perustana standardoiduille 
energialaskuille koko unionissa;

52. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan unionin energiatilannetta kohtaavat monet haasteet. Eurooppa joutuu 
ponnistelemaan pyrkiessään kohti omavaraista energiatulevaisuutta. EU on yhä 
riippuvaisempi ulkomaisesta tuontienergiasta. Käytössämme on energiajärjestelmä, joka 
edellyttää suuria investointeja, vaikka Eurooppa kärsii edelleen talouskriisin seurauksista. 
Emme ole myöskään kyenneet panemaan täytäntöön omaa energialainsäädäntöämme.

Lissabonin sopimus oli ensimmäinen vaihe ratkaisujen etsimisessä näihin ongelmiin. Se 
tarjoaa unionille joukon selkeitä tavoitteita: toimivat energia-alan yhtenäismarkkinat, 
toimitusvarmuus, energiatehokkuus ja energiaverkkojen ja uusiutuvien energialähteiden 
kehittäminen. Unionilla on nyt myös vahva oikeudellinen kehys ja oikeusperusta (194 artikla), 
joiden pohjalta se voi toimia energiapolitiikkaa laatiessaan.

SEUT-sopimuksen myötä unionissa käynnistyy uusi aikakausi. On tullut aika mukauttaa 
tavoitteitamme ja strategioitamme, jotta sopimus voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön. 
Sen vuoksi Euroopan parlamentin esittelijä katsoo, että tarvitaan strategista ohjausta ja uusi 
energiastrategia 194 artiklan ja ilmastopaketissa asettamiemme 20-20-20-tavoitteiden 
saavuttamiseksi. EU:n toimia voidaan tehostaa useilla osa-alueilla. Yksi niistä on kohdentaa 
EU:n talousarvion varoja tehokkaammin EU:n energia- ja ilmastopolitiikkoihin. Toinen on 
määrittää kustannustehokkaampia tapoja tukea Euroopan laajuisten energiaverkkojen 
kehittämistä ja uudenaikaistamista edelleen sekä vähähiilisten energiajärjestelmien 
kehittämistä. On olennaisen tärkeää luoda lisää EU:n energiapolitiikan sisäisten ja ulkoisten 
ulottuvuuksien välistä synergiaa. Euroopan parlamentin esittelijä katsoo, että uusia EU:n 
tason energiapoliittisia toimia varten on selkeästi havaittavissa poliittista tahtoa.

Euroopan parlamentin esittelijä on täysin komission kanssa samaa mieltä siitä, että EU:n 
nykyisen energialainsäädännön täytäntöönpano on tällä hetkellä yleisesti huonoa jopa 
verrattuna aiempaan lainsäädäntöön, kuten vuonna 2003 hyväksyttyyn toiseen energian 
sisämarkkinapakettiin. Komissio toimii myös aivan oikein painottaessaan voimakkaasti 
vuoden 2007 jälkeen sovittuja täytäntöönpanotoimia. Se on myös oikeassa varoittaessaan, että 
vaikka lisätoimia tarvitaan, tällaiset toimet eivät ole uskottavia tai tehokkaita, jos nykyistä 
lainsäädäntöä ja ohjelmia ei panna asianmukaisesti täytäntöön.

Strategiset päämäärät: Uusissa energia-alan toimissa olisi säilytettävä EU:n nykyiset kolme 
tärkeintä energiatavoitetta:
1. Ensimmäinen tavoite on siirtyä kohti vähähiilistä energiajärjestelmää (komission 

ensimmäisen strategisen energiakatsauksen ja ilmastopaketin aiheena).
2. Toinen tavoite on varmistaa energian toimitusvarmuus kaikille (komission toisen 

strategisen energiakatsauksen aiheena vuonna 2008) siirtyessämme kohti vähähiilistä 
energiajärjestelmää ja taloutta.

3. Kolmas tavoite on varmistaa, että kahden ensimmäisen päämäärän myötä vahvistetaan 
myös EU:n kilpailukykyä ja toimitetaan energiaa kaikille kuluttajille kohtuuhintaan.

Ensimmäinen päämäärä koskee päästövähennystavoitteita ja siinä on asetettu erityistavoitteet 
uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden osuudelle toimitetun energian valikoimasta. On 
kuitenkin vaikeaa ja epätoivottavaa asettaa yhtä täsmälliset tavoitteet energiavalikoiman 
muille osa-alueille (öljy, hiili, kaasu, ydinvoima). Se on vaikeaa sen vuoksi, että näiden 
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energialähteiden hinnat vaihtelevat maailman hyödykemarkkinoiden mukaan, joten niiden 
käyttökin vaihtelee. Epätoivottavaa se on siksi, että fossiilisten polttoaineiden osuus tulisi 
määrittää uusiutuvan energian osuuden mukaan; sitä ei tulisi eikä voidakaan määrittää 
ennakolta. On kohtuullista asettaa tavoite uusiutuvien energialähteiden osuutta varten 
(riippumatta käytettävän uusiutuvan energian tyypistä) energian kokonaisvalikoimasta, jotta 
voidaan tasapainottaa kasvavaa riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja saavuttaa 
hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet. Yleisesti ottaen energiavalikoima on kuitenkin 
jätettävä markkinatoimijoiden ja yritysten päätettäväksi, koska niiden on tehtävä omat 
laskelmansa EU:n määrittämien selkeiden toimintalinjojen, kannustimien ja seuraamusten 
pohjalta.

Pitkällä aikavälillä ensimmäinen tavoite – pyrkiminen vähähiiliseen talouteen – edistää toista 
tavoitetta eli energian toimitusvarmuutta vähentämällä tuontiöljyn ja -kaasun kysyntää 
Euroopassa. Samalla on kiinnitettävä huomiota EU:n kilpailukykyyn ja energian 
kohtuuhintaisuuteen EU:n teollisuudelle ja yksityisille kuluttajille.

EU:n talousarvion määrärahat: EU:n nykyisen energiapolitiikan suuria puutteita on 
kyvyttömyys ohjata EU:n varoja alalle, joka on edelleen, lamasta huolimatta, EU:n hallitusten 
ja kansalaisten tärkeimpiä prioriteetteja. Kuten komissio toteaa, EU:n energiajärjestelmissä on 
investoitava miljardeja euroja energiaverkkoihin, tuotanto- ja kuljetuskapasiteettiin ja 
puhtaisiin teknologioihin. Tämä on asetettava etusijalle tulevassa energiastrategiassa.

Esittelijä katsoo, että EU:ssa on nyt löydettävä riittävästi tahtoa panna täytäntöön ilmoitetut 
poliittiset tavoitteet, mukaan lukien sen 20-20-20-tavoitteet, sekä Lissabonin sopimuksen 
energian toimitusvarmuutta koskevat artiklat. Uudessa energiastrategiassa tulisi tukea 
lisämäärärahojen osoittamista EU:n talousarviosta energia- ja ilmastopolitiikkaan 
vuoden 2013 jälkeisistä rahoitusnäkymistä alkaen.

Perinteisesti EU:n panos energiapolitiikkaan on ollut luonteeltaan pikemminkin sääntelevää 
kuin taloudellista (lukuun ottamatta tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta). EU:n sääntelyssä 
on keskitytty energiaverkkoihin ja -tuotteisiin. EU:n energian sisämarkkinoita koskevat kolme 
perättäistä sääntelypakettia ovat kaikki tähdänneet syrjinnän poistamiseen sähköverkkojen ja 
kaasuputkistojen osalta ja siirtoverkonhaltijoiden muuttamiseen koko Euroopan laajuisiksi 
energiankantajiksi. Teoriana on ollut, että jos siirtoverkonhaltijoille tarjotaan oikeanlaisia 
kannustimia, ne ja niiden käyttäjät rahoittaisivat tarvittavan verkkoinfrastruktuurin 
kokonaisuudessaan. On kuitenkin melko selvää, että tämä ei tapahdu riittävän nopeasti, jotta 
uusiutuvaa energiaa varten tarvittavia uusia verkkoyhteyksiä voitaisiin tarjota syrjäisille 
alueille tai älyverkkojen avulla saataisiin lisää tuottajien ja asiakkaiden välistä 
vuorovaikutusta ja energiankysyntää voitaisiin hallita paremmin. Komissio varoittaa, että 
markkinat eivät yksinään voi huolehtia kaikista investoinneista infrastruktuuriin erityisesti 
silloin, kun joidenkin verkkojen rajatylittävä luonne hankaloittaa kustannusten jakamista 
jäsenvaltioiden välillä.

Esittelijä katsoo, että komission tulisi osallistua infrastruktuuri-investointeihin. Sen on 
kehitettävä strategista koko EU:n laajuista infrastruktuuria, jolla edistetään EU:n ja 
alueellisten energiamarkkinoiden yhdentymistä ja niiden uusiutuvien energialähteiden 
vastaanottokykyä. Koko EU:n talousarviokaan ei kuitenkaan riitä EU:n 
energiainvestointitarpeiden kattamiseen. Osoittamalla kohtuulliset määrärahat EU:n 
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talousarviosta energiaan ja ilmastopolitiikkaan voitaisiin kuitenkin
 mukauttaa EU:n talousarvion painopisteitä sen ensisijaisiin poliittisiin tavoitteisiin
 auttaa Keski- ja Itä-Euroopan uudempia jäsenvaltioita, joilla on runsaasti potentiaalia 

päästövähennyksiin ja uusiutuvan energian tuotantoon
 tarjota tarvittaessa kannustimia, kun markkinamekanismien avulla ei kyetä 

saavuttamaan EU:n energiatavoitteita.

EU:n talousarvio on suhteellisen pieni, joten Euroopan parlamentin esittelijä katsoo, että EU:n 
on etsittävä tapoja hyödyntää talousarviota siten, että voidaan saavuttaa suurempia 
vipuvaikutuksia. Yksi tapa voisi olla hyödyntää EU:n talousarviota lainojen takaamiseen, 
mikä rohkaisisi yksityisiin ja yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuteen perustuviin 
investointeihin, kuten on toimittu Euroopan talouden elvytyssuunnitelman energiavarojen 
osalta. Tällaiset julkisten pankkien riskinjakojärjestelyt ja lainajärjestelmät voisivat toimia 
välineenä tuettaessa investointeja energiainfrastruktuuriin ja niillä voitaisiin yhä useammin 
korvata perinteiset lainat innovatiivisella tavalla.

Uusiutuvien energialähteiden tukeminen aiempaa kustannustehokkaammin: Osa 
kansallisista tukijärjestelmistä on huomattavasti suurempi kuin EU:n ponnistelut yhteensä. 
Yksi tapa tukea uusiutuvaa energiaa tehokkaammin olisi sitoa nämä suuremmat kansalliset 
varat yleiseurooppalaiseen järjestelmään. Tätä tarkoitusta varten uudessa energiastrategiassa 
olisi harkittava paluuta komission alkuperäiseen ehdotukseen uusiutuvan energian kaupan 
yleiseurooppalaiseen järjestelmään tai alkuperätakuisiin. Näin saataisiin mittakaavaetua koko 
Euroopassa ja lisää investointeja sinne, missä ne tarjoaisivat parhaan tuoton. Keskipitkällä 
aikavälillä EU voisi myös pyrkiä luomaan alueellisia uusiutuvan energian markkinoita 
välivaiheena kohti yleiseurooppalaisia uusiutuvan energian markkinoita.

Energiatehokkuus: Monet sidosryhmät näkevät uuden energiastrategian mahdollisuutena 
vahvistaa 20-20-20-suunnitelman ei-sitovaa tavoitetta: energiatehokkuuden parantaminen 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Esittelijä kuitenkin katsoo, että on vaikeaa panna 
täytäntöön oikeudellisesti sitovia energiatehokkuustavoitteita, mutta sen sijaan olisi 
painotettava kustannustehokkaita toimia, joilla voitaisiin hyödyntää paremmin EU:n vielä 
käyttämätöntä energiansäästöpotentiaalia. On hyvä, että komissio painostaa jäsenvaltioita 
tehostamaan vuonna 2008 laadittuja kansallisia energiatehokkuussuunnitelmiaan, joissa on 
komission mukaan vielä paljon parantamisen varaa. 

Innovointi: EU:n on selkeästi ryhdyttävä lisätoimiin, jotta sen 27 jäsenvaltiota toimivat 
yhteistyössä ja hyödyntävät mahdollisimman hyvin tutkimus- ja kehittämistoimiaan. EU voi 
tehdä tämän kolmella eri tavalla: kokoamalla ja koordinoimalla tutkimustoimintaa (kuten se 
on tehnyt energiateollisuuden aloitteiden osalta), määrittämällä uusia tekniikoita koskevia 
teknisiä ja oikeudellisia normeja (kuten se on tehnyt hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
osalta) tai rahoituksen kautta (kuten se on tehnyt tutkimuksen puiteohjelmien osalta). 
Strategisessa energiateknologiasuunnitelmassaan (SET) komissio kuitenkin toteaa, että 
julkisia ja yksityisiä investointeja vähähiilisen teknologian tarpeisiin on lisättävä kolmesta 
miljardista eurosta kahdeksaan miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Euroopan 
parlamentin esittelijä katsoo, että on löydettävä uusi tapa kannustaa yksityisiin investointeihin 
SET-suunnitelmaan ja samalla tutkimuksen kahdeksannessa puiteohjelmassa on keskityttävä 
enemmän energiaan.
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Energia-alan ulkosuhteet: Komission asiakirjassa luetellaan EU:n ja kansainvälisten 
organisaatioiden väliset lukuisat energiavuoropuhelut, kansainväliset kumppanuudet ja 
toimittajat. Erittäin tärkeän energiaturvallisuuden näkökulmasta tärkeimmät ulkosuhteiden 
aloitteet ovat kuitenkin ne, joissa keskitytään

 EU:n energian sisämarkkinoita koskevien sääntöjen ulottamiseen naapurimaihin 
 energiantuonnin lähteiden ja reittien monipuolistamiseen. 

Esittelijä katsoo, että ensiksi mainittu aloite on toteutettava laajentamalla energiayhteisöä ja 
toimimalla tiiviissä yhteistyössä Venäjän kanssa energiaperuskirjaa käsittelevässä 
konferenssissa ja osana Venäjän kanssa tehtävän uuden kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 
neuvotteluja. Moldovaa voidaan onnitella ratifiointiprosessin loppuun saattamisesta ja sen 
kaasulainsäädännön mukauttamisesta EU:n säännöstöön sekä liittymisestä energiayhteisöön 
toukokuussa 2010. Ukrainalla, joka liittyi energiayhteisöön ehdollisesti joulukuussa 2009 ja 
jonka on vielä varmistettava, että sen kaasulainsäädäntö on EU:n säännöstön mukaista, on yhä 
edessään sama tehtävä.

Toista aloitetta olisi tuettava rakentamalla uusia nesteytetyn maakaasun terminaaleja, joiden 
avulla kaasua voidaan tuoda Eurooppaan kaikkialta maailmasta. Nesteytetyn maakaasun 
terminaalien avulla voidaan lisätä kaasuntuonnin uusia lähteitä ja reittejä. Eteläisen käytävän 
rakentaminen Nabucco-kaasuputken kaltaisten hankkeiden avulla voidaan niinikään tarjota 
Euroopalle kaasuntuonnin uusia lähteitä ja reittejä. Esittelijä onnittelee komissiota siitä, että se 
pyrkii pohtimaan luovalla tavalla mahdollisia mekanismeja, joiden avulla voidaan hyödyntää 
EU:n ostovoimaa, ja tutkimaan uusia välineitä, kuten Kaspianmeren kehitysyhtiötä, keinona 
koota yhteen Euroopan energiankysyntää siten, että Keski-Aasian kaasuntuottajia 
houkuteltaisiin myymään kaasua Eurooppaan.

Nabuccoa lukuun ottamatta esittelijä katsoo, että rahoitus, jolla lisätään Euroopan sietokykyä 
ulkoisia energia-alan kriisejä vastaan, kannattaa yleensä ohjata Eurooppaan eikä sen 
ulkopuolelle.  Tämä sen vuoksi, että uudet rajatylittävät kaasuverkkojen yhteenliittymät ja 
varastointi EU:ssa ovat kestävä lisäys Euroopan energiainfrastruktuuriin, ja ne ovat käytännön 
esimerkki jäsenvaltioiden välisestä energia-alan yhteisvastuusta. Parhaillaan käynnissä oleva 
kaasun toimitusvarmuutta koskevan asetuksen tarkistaminen edesauttaa tätä kehitystä. On 
kuitenkin jatkettava työtä yhdentyneempien kaasumarkkinoiden luomiseksi uuden 
energiastrategian kattamalla ajanjaksolla. Euroopan parlamentin esittelijä toivoo sen vuoksi, 
että komissio pyrkii löytämään synergiaa energiaan liittyvien sisäisten ja ulkoisten 
näkökohtien välillä.


