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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

energia-alan etenemissuunnitelmasta 2050 – energian tulevaisuus
(2012/2103(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Energia-alan etenemissuunnitelma 2050" ja 
siihen liittyvät valmisteluasiakirjat (COM(2011)0885),

– ottaa huomioon päätöslauselmaesityksen aurinkovoimaloiden vaikutuksesta laidunmaahan 
(B7-0186/2012),

– ottaa huomioon päätöslauselmaesityksen vuorovesivoimaloiden rakentamisesta (B7-
0192/2012), 

– ottaa huomioon 12. kesäkuuta 20121 antamansa päätöslauselman energiapoliittisesta 
yhteistyöstä rajanaapureiden kanssa: strateginen lähestymistapa varmaan, kestävään ja 
kilpailukykyiseen energiahuoltoon,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman etenemissuunnitelmasta 
siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 (2011/2095(INI))2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

EU:n energia-alan etenemissuunnitelman 2050 tavoitteet

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 perustana energiapolitiikan lainsäädäntöaloitteita 
ja muita aloitteita koskeville ehdotuksille, joilla pyritään laatimaan vuotta 2030 koskeva 
poliittinen kehys, joka sisältää välitavoitteet ja tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen vuodelle 2050 edellyttää yleiseurooppalaista 
hallintotapaa; noudattaa unionin hengen mukaisesti strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe etenemissuunnitelman tukahduttavan toimiaan;

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan liittyviä 
kysymyksiä koskevassa rakentavassa vuoropuhelussa; 

3. korostaa EU:n energiapolitiikan tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa asemaa, joka 
energialla voi olla kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; kehottaa komissiota 
ehdottamaan strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ja esittämään vuotta 2030 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0238.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0086.
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koskevan poliittisen kehyksen Euroopan energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan alalla;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat riittäviin 
vähähiiliseen energiaan tehtäviin investointeihin; korostaa, että energiastrategiassa on 
tärkeää keskittyä lisäämään energian toimitusvarmuutta ja taloudellista kilpailukykyä 
EU:ssa eri toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja energialähteiden monipuolistamisella ja
energiatehokkuudella;

5. muistuttaa, että energialähteiden valikoiman määritys kuuluu kunkin jäsenvaltion 
toimivaltaan; tunnustaa, että energia-alan etenemissuunnitelma 2050 täydentää kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia ponnisteluja energiansaannin nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin 
ollen tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle sekä 
EU:n tärkeän roolin; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan jatkossakin toimia, 
joilla voidaan noudattaa hiilestä irtautumista koskevaa EU:n tavoitetta taloudellisesti 
tehokkaalla, turvallisella ja kestävällä tavalla, ja jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet kustannustehokkaisiin energiansäästöihin muun 
muassa käytettävissä olevien unionin rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla edut, joita 
on koordinoidun ja tarvittaessa Euroopan yhteisen lähestymistavan kehittämisellä;

6. toteaa energia-alan etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt päätelmät siitä, että EU:n 
laajuinen energia-alan siirtymä on teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen, ja että se voi 
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä politiikkoja edullisempi vaihtoehto tiettyjen olettamusten 
perusteella;

Pitkän aikavälin strategian avainkohdat

7. tunnustaa energia-alan etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt päätelmät siitä, että 
analysoiduissa skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä niiden toimien välillä, joihin on 
ryhdyttävä EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen energiajärjestelmän saavuttamiseksi; katsoo, että 
uusiutuva energia, energiatehokkuus ja energiainfrastruktuuri ovat joka tapauksessa 
toteuttamisen arvoisia vaihtoehtoja;

8. toteaa, että nykyistä suurempi uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 jälkeen on 
kestävämmän energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; tunnustaa myös, että kaikissa 
komission tiedonannossa tutkituissa hiilestä irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden kasvavan EU:n energialähteiden valikoimassa noin 
30 prosenttiin energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus ja energiansäästöt ovat keskeisessä asemassa 
energiajärjestelmän muutoksessa, ja että vuoden 2020 tavoitteiden saavuttaminen on 
tärkeä perusta lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin opetussuunnitelmiin;

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, mukaan 
lukien älykäille verkoille ja älymittareille, sekä täysin integroidulle verkkosuunnittelulle, 
jotta voidaan muun muassa integroida paikalliset ja etäisemmät uusiutuvan energian 
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lähteet koko EU:ssa, mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; painottaa lisäksi kiireellistä 
tarvetta perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

Uusiutuvat energialähteet

11. painottaa, että eurooppalaisempi lähestymistapa uusiutuvaa energiaa koskevaan 
politiikkaan on keskeisen tärkeä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; kannustaa 
jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä uusiutuvien energialähteiden laajentamisen 
kustannustehokkuuden optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että investointeja tehdään 
siellä, missä ne ovat kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden erityisominaisuudet; korostaa tässä yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat energialähteet ovat tulevaisuudessa keskeisellä 
sijalla Euroopan energialähteiden valikoimassa, kun teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan käyttöönottoon, pienistä laitoksista siirrytään suurempiin 
integroimalla paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että uusiutuvien energialähteiden muuttuva luonne 
vaatii muutoksia politiikkoihin markkinoiden suuremman yhdentymisen saavuttamiseksi; 
korostaa tarvetta tukijärjestelmien asteittaiselle lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden puutteet saadaan korjattua;

Infrastruktuuri ja energian sisämarkkinat

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia varmistamalla, että EU:n energian sisämarkkinat 
ja pohjoisen ja etelän sekä idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko toteutetaan 
nopeasti; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden poliittinen ja sääntelyn 
kehitys poistaa loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai energiamarkkinoiden yhdentymiselle; painottaa lisäksi, että kunkin 
kansallisen järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä on otettava huomioon se, miten 
päätökset vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

13. painottaa tarvetta täysin yhdennetyille markkinoille vuoteen 2014 mennessä; painottaa, 
että on tärkeää panna energian sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö täysimääräisesti 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja varmistaa, että mikään jäsenvaltio tai alue ei jää 
eristyksiin EU:n kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 jälkeen tai koe 
energiaturvallisuutensa olevan uhattuna asianmukaisten liitäntöjen puuttumisen takia; 
korostaa tarvetta ottaa huomioon sosiaaliset vaikutukset ja varmistaa, että energian hinnat 
vastaavat paremmin kustannuksia;

14. korostaa uusia haasteita, kuten sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia joustavia resursseja 
(kuten joustavaa tuotantoa, varastointia ja kysynnän hallintaa), joita ilmenee, kun 
vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa. painottaa tarvetta riittävälle 
käytettävissä olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata sähköntuotannon varmuus; 
painottaa tältä osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa ei saa asettaa uusia esteitä 
sähkö- tai kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;
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15. on huolissaan viiveistä, jotka vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän valmistumiseen; 
painottaa tarvetta saavuttaa energian toimitusvarmuus energialähteitä monipuolistamalla, 
korostaa itäisen Välimeren LNG-lisäkäytävän mahdollisuuksia toimia joustavana 
energialähteenä ja kannustimena kilpailun kasvulle EU:n energian sisämarkkinoilla;

16. muistuttaa, että markkinoiden on edelleen oltavan keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, että on 
olemassa hankkeita, jotka saattavat vaatia rajoitettua julkista tukea yksityisen rahoituksen 
houkuttelemiseksi; painottaa, että julkisen talouden osallistumisen on perustuttava 
selkeisiin ja avoimiin perusteisiin, se ei saa vääristää kilpailua ja siinä on otettava 
huomioon kuluttajien edut;

17. korostaa keskitettyihin asiointipisteisiin perustuvaa lähestymistapaa, jolla täydennetään 
EU:n byrokratian vähentämistä koskevia yksinkertaistamistavoitteita ja nopeutetaan 
lupamenettelyjä ja vähennetään niiden yritysten hallinnollista taakkaa, jotka hakevat lupaa 
energiainfrastruktuurin kehittämiseen, ja taataan samalla sovellettavien sääntöjen ja 
asetusten noudattaminen; pyytää jäsenvaltioita tarkistamaan menettelyjään tältä osin;

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä ylläpitämään koulutuslaitoksia, jotka 
pystyvät tuottamaan koulutettua työvoimaa energiaturvallisuuden, energiavarmuuden ja 
jätehuollon aloille;

Erityisten energialähteiden asema

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että maakaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska se on nopea ja kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista fossiilisista polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä;

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä siirtymisessä vähähiiliseen energiajärjestelmään että 
joustavana varaenergiana ja tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan energian saanti 
vaihtelee;

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon 
epätavanomaisen kaasun lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti vuotta 2050 ja 
hiilestä irtautumista; painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin on oltava 
valmiina vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset polttoaineet voivat säilyä merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on myös 
merkittävä hiilestä irtautumisen vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden aloilla, ja 
biomassaenergiaan yhdistettynä se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

23. toteaa, että kotimaisten energiaresurssien optimaalinen, turvallinen ja kestävä käyttö ja 
kotimaisen tai tuodun energian, jalostus mukaan luettuna, vakaisiin toimituksiin 
tarvittavan infrastruktuurin kilpailukyky voivat osaltaan lisätä energiavarmuutta;
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Energia-alan maailmanlaajuiset haasteet

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa kontekstissa ja palauttaa samalla mieleen liikenne-, 
televiestintä- ja energianeuvoston EU:n energiapolitiikan ulkoisen ulottuvuuden 
lujittamisesta marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä energiasuhteita koskevaan EU:n lähestymistapaan, jotta 
voitaisiin vastata globaaleihin energia- ja ilmastonmuutoshaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä kysymyksiä sekä ylläpitää ja edistää 
mahdollisimman korkeita ydinturvallisstandardeja varmistaen samalla turvallinen, varma 
ja monipuolinen energiansaanti;

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n energiavarmuus vaihtoehtoisilla energialähteillä ja 
vähentää riippuvuutta tuonnista; korostaa näin ollen kasvavaa tarvetta öljyn ja kaasun 
etsinnälle Välimerellä ja arktisella alueella; katsoo, että on laadittava pikaisesti EU:n 
politiikka öljyn ja kaasun poraukselle merellä, mukaan lukien EU:n jäsenvaltioiden ja 
olennaisten kolmansien maiden talousvyöhykkeiden määritykselle noudattaen 
Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki EU:n jäsenvaltiot ja 
EU ovat allekirjoittaneet;

26. painottaa, että porauslupien myöntämisestä ja talousvyöhykkeiden määrittämisestä tulee 
kitkaa kolmansien maiden kanssa, ja EU:n on säilytettävä asiassa korkea poliittinen 
profiili; korostaa, että energiaa on käytettävä rauhan, yhteistyön ja vakauden välineenä;

27. panee merkille laajan yhteistyön merkityksen arktisella alueella, erityisesti 
euroatlanttiseen ryhmään kuuluvien valtioiden kesken; pyytää näin ollen komissiota 
esittämään kattavan arvioinnin siitä, mitä etuja ja riskejä EU:n osallistuminen arktisella 
alueella tuo;

28. korostaa, että on tärkeää vahvistaa yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden strategisten
energiakumppanien kanssa; korostaa sen tärkeyttä, että EU puhuu energiakysymyksistä 
yhdellä äänellä suhteessa kolmansiin maihin; korostaa komission tehtävää jäsenvaltioiden 
toimien koordinoinnissa ja tukemisessa;

Päästökauppajärjestelmä

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla voidaan 
vähentää teollisuuspäästöjä ja edistää investointeja vähähiilisiin tekniikoihin; huomauttaa, 
että päästökauppajärjestelmää on edelleen parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset vaativat tarkan arvioinnin niiden vaikutuksista 
sähkön hintaan ja energiaintensiivisten teollisuudenalojen kilpailukykyyn; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten teknisten ratkaisujen 
kehittämistä Euroopan teollisuudenaloilla;

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista toimintaansa maailmanlaajuista ilmastosopimusta 
koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen ilmastonmuutossopimuksen tekemättä jättämisellä olisi;
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Tutkimus, uudet teknologiat ja vaihtoehtoiset polttoaineet

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen asema energiaan liittyvissä investoinneissa ja 
energiantuotannossa; huomauttaa, että eri jäsenvaltioiden politiikat uudistuvan energian 
edistämiseksi ovat tuottaneet sekä onnistumisia että ongelmia; katsoo, että fossiilisten 
polttoaineiden viimeaikaiset suhteellisen korkeat hinnat edistävät uudistuvan energian 
kehittämistä; huomauttaa kuitenkin, että uudistuvan energian edistäminen taloudellisella 
tuella saattaa johtaa joissakin jäsenvaltioissa korkeisiin energian hintoihin;

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat kallistuneet Euroopassa viime vuosina, tämä kehitys 
on tuottanut älykkään, terveeseen järkeen perustuvan lähestymistavan 
energiatehokkuuteen ja energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että tieto- ja 
viestintäteknologioiden asemasta tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; korostaa tässä 
yhteydessä älymittareiden käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että Horisontti 2020 -aloitteessa ja innovaatiounioniin 
kuuluvissa eurooppalaisissa innovaatiokumppanuuksissa asetetaan etusijalle tarve kehittää 
kaikentyyppisiä kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta voidaan edistää EU:n 
kilpailukykyä, lisätä työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa kuluttajien käyttäytymistä;

34. painottaa, että alalla on tärkeää tutkia ja kehittää edelleen maakaasun käyttöä 
meriliikenteen ja lentoliikenteen aloilla;

35. tukee jäähdytys- ja lämmityslaitteisiin liittyvää lisätutkimusta, jonka tarkoituksena on 
toteuttaa EU:n kunnianhimoista politiikkaa; kehottaa viranomaisia laatimaan alueellisia 
maanalaisia vaikutuksia koskevan arvioinnin varojen kohdentamisen optimoimiseksi 
geotermisen energian, liuskekaasun ja muiden maanalaisten resurssien kesken 
yhteiskunnalle koituvan hyödyn maksimoimiseksi;

36. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


