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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

energiapoliittisesta yhteistyöstä rajanaapureiden kanssa: strateginen lähestymistapa 
varmaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiahuoltoon
(2011/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle energian toimitusvarmuudesta ja 
kansainvälisestä yhteistyöstä –  "EU:n energiapolitiikka: yhteistyö rajanaapureiden 
kanssa" (KOM(2011)0539),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia 
koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta (KOM(2011)0540),

– ottaa huomioon neuvoston xxxx antamat päätelmät energian toimitusvarmuudesta ja 
kansainvälisestä yhteistyöstä – "EU:n energiapolitiikka: yhteistyö rajanaapureiden 
kanssa",

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman asiakirjasta "Kohti 
uutta Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020"1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. katsoo, että nykyiset yhteiset maailmanlaajuiset energiahaasteet edellyttävät Euroopan 
unionilta yhtenäisiä, tehokkaita ja tasapuolisia toimia kansainvälisellä tasolla, erityisesti 
vahvistamalla sen energiapolitiikan ulkoista ulottuvuutta, lisäämällä monipuolistamista ja 
edistämällä toimitusvarmuutta;

B. ottaa huomioon, että EU:n energian tuontiriippuvuus kasvaa todennäköisesti seuraavan 
vuosikymmenen aikana sisäisten fossiilisten polttoainevarojen vähenemisen vuoksi 
huolimatta uusiutuvien energialähteiden, energiatehokkuuden ja energiateknologioiden
tutkimuksen kasvavasta merkityksestä;

C. katsoo, että EU on tällä hetkellä digitaalitalous ja -yhteiskunta ja sellaisena huomattavasti 
aiempaa riippuvaisempi jatkuvasta ja luotettavasta sähköntoimituksesta;

D. ottaa huomioon, että EU:sta on kehittymässä fossiilisten polttoaineiden merkittävä tuoja, 
mikä toisaalta osoittaa, että EU:n riippuvuus tuonnista ja alttius ulkoisille toimittajille 
kasvaa, mutta toisaalta se antaa EU:lle huomattavan vallan merkittävänä ostajana 
maailmanlaajuisilla energiamarkkinoilla;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0441.
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E. katsoo, että läpinäkymättömien ulkomaisten toimijoiden EU:n energiamarkkinoilla 
tekemät vihamieliset valtausyritykset ovat uhka, joka edellyttää EU:n kilpailusääntöjen 
ankaraa soveltamista asianmukaisesti toimivien sisämarkkinoiden takaamiseksi ja 
kaasuntoimituksen tulevien keskeytymisten ja kriisien estämiseksi; 

F. katsoo, että ponnistukset toimitusvarmuuden takaamiseksi yksinomaan kansallisella 
tasolla ovat osoittautuneet riittämättömiksi, eikä niillä taata kaikkien EU:n jäsenvaltioiden 
pitkän aikavälin etuja;

G. katsoo, että vaikka EU:ssa on laajasti tunnustettu energiainfrastruktuurin kehittämisen 
tarve, investointeja ei ole edelleenkään edistetty riittävästi;

H. katsoo, että nykyisen monitahoisen toimitusrakenteen ja jäsenvaltioiden 
tuontiriippuvuuden (läntiset jäsenvaltiot: paljon tuontia mutta vähäinen riippuvuus 
Venäjästä, itäiset jäsenvaltiot: suhteellisen vähän tuontia mutta suuri riippuvuus 
Venäjästä) säilyttäminen olisi vaarallista ja että vain täysin yhdennetyillä EU:n 
energiamarkkinoilla, joiden toiminta perustuu yhteisvastuuseen, voidaan käsitellä 
asianmukaisesti energian toimitusvarmuuden haasteita;

I. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää varmistaa yhtenäisyys ja johdonmukaisuus EU:n 
ulkoisissa energiasuhteissa tärkeimpien tuottajien sekä kauttakulku- ja kuluttajamaiden 
kanssa ja että neuvotteluissa kolmansien maiden voimakkaiden energiantuottajien kanssa 
strateginen ja poliittinen koordinointi jäsenvaltioiden tason yläpuolella on olennaista;

Energian sisämarkkinat – koordinoinnin parantaminen EU:n tasolla

1. korostaa, että jäsenvaltioiden politiikkoja ja yhteistä toimintaa energiavarmuuden, 
avoimuuden ja energian sisämarkkinoiden täysimääräisen täytäntöönpanon alalla on 
koordinoitava aiempaa paremmin;

2. katsoo, että täysin toimivat, yhteenliitetyt ja yhdennetyt EU:n energian sisämarkkinat ovat 
olennainen tekijä menestyksekkäälle EU:n ulkoiselle energiapolitiikalle ja päinvastoin, 
joten EU:n ulkoisessa energiapolitiikassa ja jäsenvaltioiden kahdenvälisissä sopimuksissa 
on noudatettava täysimääräisesti EU:n lainsäädäntöä;

3. korostaa, että sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että unioniin 
kolmansista maista tuotuun energiaan sovelletaan täysimääräisesti energian 
sisämarkkinoiden sääntöjä, ja EU:n on siksi yhtenäisen sääntelyjärjestelmän luomiseksi 
pyrittävä saamaan energiaa vievät maat noudattamaan EU:n energian sisämarkkinoiden 
sääntöjä;

4. korostaa, että energian sisämarkkinoiden yhdentämisestä saatavaa vahvuutta olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti yhdistämällä jäsenvaltioiden ja EU:n keinot, 
asiantuntemus ja voimavarat; kehottaa siksi lisäämään avoimuutta ja EU:n osallistumista 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä sopimuksia koskevissa neuvotteluissa, koska 
näillä sopimuksilla voi myös olla vaikutusta EU:n energian sisämarkkinoiden toimintaan;

5. katsoo, että itse jäsenvaltioiden välisen ja jäsenvaltioiden ja komission välisen 
koordinoinnin parantamisen ansiosta jäsenvaltioiden pitäisi pystyä hyödyntämään 
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täysimääräisesti unionin poliittista ja taloudellista painoarvoa; suhtautuu tämän osalta 
myönteisesti komission ehdotukseen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden energia-alalla 
tekemiä valtioiden välisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtojärjestelyn perustamisesta;

6. katsoo, että johdonmukaisen ja yhtenäisen EU:n ulkoisen energiapolitiikan 
täytäntöönpano edellyttää jäsenvaltioiden ja komission välistä säännöllistä koordinointia; 
kehottaa komissiota järjestämään säännöllisiä keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa, 
erityisesti kansainvälistä energiayhteistyötä käsittelevän strategisen työryhmän puitteissa, 
EU:n ja jäsenvaltioiden ulkoisen energiastrategian painopisteistä ja toimista sekä 
poliittisella tasolla että asiantuntijatasolla;

7. katsoo, että EU:n ulkoisessa energiapolitiikassa kohdatuista haasteista pitäisi järjestää 
säännöllisiä keskusteluja neuvoston energiaministerien virallisten ja epävirallisten 
kokousten aikana ja että korkean edustajan, komission jäsenen ja heidän asiaankuuluvien 
yksikköjensä pitäisi osallistua niihin;

8. katsoo, että jos strategisesti merkittävä infrastruktuurihanke vaikuttaa koko EU:n energian 
toimitusvarmuuteen, neuvoston pitäisi harkita neuvottelujen johtamista koskevien 
neuvotteluvaltuuksien antamista komissiolle, ja kyseisiä valtuuksia olisi harkittava myös, 
mikäli muilla hallitustenvälisillä sopimuksilla katsottaisiin olevan merkittävä vaikutus 
EU:n yleisiin energiapoliittisiin tavoitteisiin;

9. kehottaa komissiota laatimaan tiedonvaihtovälineen, jolla kerätään ja annetaan saataville 
asiaankuuluvaa tietoa jäsenvaltioiden ja EU:n hallinto- ja rahoituslaitosten 
energiaohjelmista ja -hankkeista kolmansissa maissa; kehottaa jäsenvaltioita toimittamaan 
komissiolle tässä yhteydessä asiaankuuluvat tiedot;

10. kehottaa komissiota seuraamaan maailmanlaajuisia energiamarkkinoita keräämällä 
jäsenvaltioista ja IEA:n kaltaisista kansainvälisistä järjestöistä saatavilla olevia tietoja ja 
tilastoja; kehottaa komissiota esittämään ennen vuoden 2012 loppua sitä varten 
oikeudellista välinettä;

Monipuolistaminen – EU:n energian toimitusvarmuuden parantaminen

11. huomauttaa, että EU:n lisääntyvällä riippuvuudella tuoduista fossiilisista polttoaineista voi 
olla merkittäviä vaikutuksia sen päätöksenteon riippumattomuuteen muilla 
politiikanaloilla ja että tätä epäsuotuisaa ilmiötä voidaan vastustaa vain jäsenvaltioiden 
välisellä yhteenliittymisellä, keskinäisellä riippuvuudella ja yhteisvastuulla;

12. korostaa, että EU:n energiahuollon toimittajien, hankintareittien ja energialähteiden 
monipuolistamista koskevia toimia on nopeutettava, erityisesti niitä, joilla pyritään 
luomaan uusia kuljetuskäytäviä (itäinen käytävä, eteläinen käytävä ja Välimeren alue), ja 
luomalla todellinen kaasuntoimituslähteiden kilpailu lisäämällä EU:n osuutta nesteytetystä 
maakaasusta ja hankkimalla uusia, kaukaisia toimittajia (Australia, Kanada, Yhdysvallat, 
Latinalainen Amerikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka, Keski-Aasia jne.), parantamalla 
energiaverkkojen yhteenliitettävyyttä ja saattamalla loppuun Euro–Välimeri-alueen sähkö-
ja kaasuinfrastruktuurirenkaat ja nykyaikaistamalla ja parantamalla samalla nykyistä 
sähkö- ja kaasuvoimalakantaa sekä infrastruktuuria (verkot ja putket);
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13. katsoo, että uusien, epätavanomaisten energiateknologioiden (öljyhiekka ja liuskekaasu 
Kanadasta, Yhdysvalloista, Australiasta, Qatarista, Brasiliasta, Argentiinasta, energian 
etsintä arktisella alueella, lisäetsinnät Irakissa, Venezuelassa ja Afrikan maissa) 
leviämisen myötä mahdollisiksi tuleviksi toimittajiksi ilmestyy uusia toimijoita, 
kumppaneita ja alueita ja että myös EU:n on keskitettävä ponnistuksensa hyödyntääkseen 
täysimääräisesti tätä uutta tilannetta ja kehittääkseen uusia energiakumppanuuksia 
toimitustensa monipuolistamiseksi;

Kestävyys – kumppanuuden vahvistaminen toimittajamaiden kanssa

14. katsoo, että lisääntyvä keskittyminen yleisesti epävakaiden ja epädemokraattisten maiden 
fossiilisiin polttoainevaroihin tekee EU:sta haavoittuvan ja heikentää perusteellisesti 
uskottavan, tehokkaan ja yhtenäisen yhteisen EU:n energiapolitiikan kehittämistä;

15. korostaa, että yhteyksiä on laajennettava rakentamalla uusia yhdysputkia EU:n 
energiaverkoston ja naapurimaiden (Länsi-Balkan, itäiset naapurimaat ja Kaspianmeren 
alueen maat) välille sekä luomalla aiempaa laajempi sääntelyalue ja samalla estettävä 
halpojen mutta hiilidioksidi-intensiivisten voimaloiden rakentaminen lähelle EU:n rajoja;

16. korostaa, että EU:n ja Venäjän välisessä energiavuoropuhelussa, jossa EU:n pitäisi puhua 
yhdellä äänellä, EU:n Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioiden erityinen ja riippuvainen 
tilanne olisi otettava huomioon, koska niiden energiariippuvuus voidaan ratkaista vain 
liittymällä EU:n laajuiseen kattavaan energiainfrastruktuuriin ja panemalla 
täysimääräisesti täytäntöön energian sisämarkkinoiden säännöt;

17. muistuttaa, että Euroopan talousalueeseen kuuluvat maat ovat jo osa EU:n sisämarkkinoita 
ja että niiden yhteistyö on ratkaisevan tärkeää 2020-strategian energiatavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; suhtautuu myönteisesti nykyisiin aloitteisiin yhteistyön 
tehostamiseksi Sveitsin kanssa, ja katsoo, että myös Sveitsin pitäisi pyrkiä yhdentymään 
EU:n energian sisämarkkinoihin;

18. katsoo, että EU:n ulkoisen energiapolitiikan olisi perustuttava solidaarisuuden, 
avoimuuden, toissijaisuuden, kestävyyden ja yhteistyön periaatteisiin sekä 
vastavuoroisuuteen, sääntöihin perustuvaan toimintatapaan markkinoilla ja EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden väliseen koordinointiin ja että siinä olisi edistettävä näitä periaatteita;

19. katsoo, että vaikka EU:hun tuotujen energiatuotteiden hyödyntämisen, kaupan ja 
kauttakulun osalta tehdään yhteistyötä, on myös tehostettava yhteistyötä 
energiateknologioiden turvallisuuden ja varmuuden, taitotiedon siirtämistä koskevan 
tietojenvaihdon, energiatehokkuuden ja energiasäästöjen edistämisen sekä puhtaiden ja 
uusiutuvien energialähteiden osalta erityisesti suhteissa maihin, joiden energiankulutus 
kasvaa nopeasti;

20. tukee säteilysuojan, suojalausekkeiden, ydinturvallisuusstandardien, merenalaista öljy- ja 
kaasutoimintaa koskevien ankarien vaatimusten ja raakaöljyn ja öljytuotteiden 
merikuljetusten turvallisuuden vahvistamista ja edistämistä sekä uusiin teknologioihin, 
tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin sekä kansainvälisiä standardeja koskevaan 
työhön liittyvää yhteistyötä maailmanlaajuisesti varman, turvallisen ja ympäristön 
huomioon ottavan energiantuotannon edistämiseksi;
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21. tunnustaa, että EU:ssa kertynyt asiantuntemus, joka perustuu päästökauppajärjestelmän 
suunnittelusta ja täytäntöönpanosta saatuun kokemukseemme, voisi olla hyödyllistä 
kolmansille maille, ja kehottaa komissiota antamaan tukea ja kannustusta kolmansille 
maille niiden oman päästökauppajärjestelmän perustamisessa ja suunnittelussa, jotta 
kyseiset järjestelmät voidaan yhdistää EU:n järjestelmään;

22. katsoo, että EU:n pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä kolmansien maiden biopolttoaineiden 
merkittävimpien viejien kanssa, jotta voidaan varmistaa, että nämä vaihtoehtoiset, puhtaat 
energiavaihtoehdot, joilla voidaan edistää toimitusten monipuolistamista, voivat olla 
todella kestäviä ja jotta voidaan estää epäsuora maankäytön muutos ja sen kielteiset 
seuraukset;

23. pyytää komissiota laatimaan yhteisiä energiaa koskevia etenemissuunnitelmia Venäjän 
kaltaisten keskeisten energiantoimittajien lisäksi myös sellaisten keskeisten kumppanien 
kanssa, jotka kohtaavat samanlaisia haasteita ja jotka jakavat samanlaiset arvot, kuten 
Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Japani, erityisesti teknologiaa, tutkimusta ja teollisuutta 
koskevan yhteistyön edistämiseksi ja yhteisten standardien laatimiseksi uusiutuville 
energiatekniikoille, energiatehokkuudelle, sähköajoneuvoille, uusille ja epätavanomaisille 
energiateknologioille, merenalaisen porauksen turvallisuudelle sekä ydinturvallisuudelle;

24. suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti transatlanttisen talousneuvoston ja 
EU-USA-energianeuvoston äskettäiseen sitoumukseen edistää energiavarmuutta, 
älykkäitä verkkoja koskevia standardeja, vetypolttokennotekniikkaa, uusiutuvia ja muita 
puhtaita energiateknologioita, energiatehokkuutta ja puhtaiden energiateknologioiden 
kauppaa ja markkinoille saattamista helpottavia tehokkaita toimia koskevaa yhteistyötä;

25. suhtautuu myönteisesti ehdotettuun EU:n ja eteläisen Välimeren maiden 
energiakumppanuuteen; katsoo, että siinä pitäisi keskittyä kyseisen alueen valtaviin 
uusiutuvaa (aurinko)energiaa koskeviin mahdollisuuksiin, ja katsoo, että kyseisessä 
kumppanuudessa pitäisi ottaa käyttöön tarvittavat toimenpiteet, joilla autetaan takaamaan 
välttämättömien sääntelyä koskevien sopimusten, investointien ja infrastruktuurin 
käyttöönotto, joka on ratkaisu vähähiilisen energian toimittamisen monipuolistamisen 
lisäämiseen;

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

Viime vuosikymmenten aikana energiasta on tullut vahva "ase" ulkopolitiikassa. Esittelijä 
katsoo, että energian pitäisi pääasiallisesti olla hyödyke eikä sitä pitäisi käyttää 
ulkopolitiikan välineenä, koska se on niin tärkeä jokapäiväisessä elämässämme. On 
kuitenkin tärkeää, että Euroopan unioni ottaa huomioon kaikki toimitusvarmuuttamme 
koskevat näkökohdat.

EU on merkittävä energian hankkija maailmanlaajuisilla energiamarkkinoilla. Se voidaan 
katsoa heikkoudeksi, mutta se voi olla myös yksi vahvuuksistamme: olemme suurin tuoja 
– ja jos hyödyntäisimme sitä koordinoidusti EU:n tasolla ja omaksuisimme lujan ja 
yhteisen neuvottelukannan kolmansien maiden kanssa, meillä olisi lähes aina hyvä 
neuvotteluasema, koska voisimme käyttää valtaamme vahvana kysyntäpuolen 
markkinatoimijana. Esittelijä katsoo siksi, että EU:n energiapolitiikkaa määritettäessä 
meidän pitäisi keskittyä saamaan toimissamme aikaan yhteinen lähestymistapa ja laajentaa 
vaikutuspiiriämme EU:n rajojen ulkopuolelle, erityisesti energiamarkkinoiden sääntöjen 
alalla. Selkeästi tarvitaan hyvin toimivia sisämarkkinoita, joilla voidaan luoda aiempaa 
enemmän kilpailua ulkoisten kumppaniemme kesken, ja meidän pitäisi edistää sääntelyn 
lähentämistä naapureidemme kanssa.
Esittelijä katsoo, että on olennaisen tärkeää varmistaa luotettava ja kustannuksiltaan 
kilpailukykyinen pääsy maailmanlaajuisiin energiatoimituksiin EU:n kilpailukyvyn ja 
turvallisuuden tukemiseksi 20-20-20-paketissa asetettujen EU:n nykyisten poliittisten 
tavoitteiden ja hiilen poistamista taloudestamme vuoteen 2050 mennessä koskevan pitkän 
aikavälin sitoumuksen nojalla. Ainoastaan jäsenvaltioiden, komission ja neuvoston 
yhtenäisellä ja koordinoidulla lähestymistavalla voidaan edistää tehokkaasti EU:n 
energiatavoitteita ulkoisesti ja parantaa neuvotteluasemaa kolmansien maiden suhteen.

Esittelijän mielestä tutkimus ja kehittäminen ja innovaatio (T&K&I) on ensiarvoisen 
tärkeää. EU:ssa tutkimusponnistustemme yhdistäminen voi johtaa laadukkaaseen 
tutkimukseen, joka on tehokkaampaa, kustannustehokkaampaa ja dynaamisempaa kuin jos 
jokainen jäsenvaltio tekisi sen yksittäin. Meidän pitäisi myös pyrkiä tekemään enemmän
yhteistyötä T&K&I:n osalta kolmansien maiden kanssa, jotta voimme saada näistä eduista 
suurimman hyödyn kansainvälisesti.

Lopuksi EU voi ja sen pitäisi kehittää edelleen nykyisiä ulkoisten energiapolitiikkojen 
yhteistyötä koskevia painopistealoja yhtenäisyyden ja koordinoinnin edistämiseksi 
komissiossa, neuvostossa, jäsenvaltioissa ja alalla. Näitä aloja ovat muun muassa kysymys 
suurista energiainfrastruktuureista, strategisista vuoropuheluista ja kumppanuuksista 
kansainvälisillä foorumeilla: EU:n ja Venäjän välisessä vuoropuhelussa, 
energiaperuskirjassa, energiayhteisöprosessissa ja suhteissa muihin energiaa ja ilmastoa 
käsitteleviin kansainvälisiin elimiin.


