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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

uusiutuvia energialähteitä koskevista nykyisistä haasteista ja mahdollisuuksista 
Euroopan energiamarkkinoilla
(2012/2259(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Uusiutuva energia: merkittävä tekijä Euroopan 
energiamarkkinoilla" (COM(2012)0271) ja siihen liittyvät työasiakirjat,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Energia-alan etenemissuunnitelma 2050" 
(COM(2011)0855),

– ottaa huomioon uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 
23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY,

– ottaa huomioon energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta 
25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1227/2011,

– ottaa huomioon sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/54/EY kumoamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/72/EY,

– ottaa huomioon sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/55/EY kumoamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/73/EY,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

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

A. ottaa huomioon, että uusiutuvien energialähteiden osuus Euroopan unionin 
energialähteiden yhdistelmässä on kasvamassa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä;

B. katsoo, että energiapolitiikassa on pyrittävä aina tasapainottamaan energian 
huoltovarmuus, taloudelliset näkökohdat ja ympäristöystävällisyys;
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C. katsoo, että unionin energiapolitiikassa on kyse jäsenvaltioiden välisestä yhteisvastuusta 
pyrittäessä luomaan sisämarkkinat ja ottamaan huomioon ympäristön tilan säilyttämisen ja 
parantamisen tarve samalla kun tavoitteena on muun muassa uusien ja uusiutuvien 
energialähteiden kehittämisen tarve;

D. katsoo, että energialähteiden yhdistelmän valinta kuuluu perussopimusten nojalla 
jäsenvaltioiden toimivaltaan;

E. katsoo, että EU on nykytilanteen perusteella saavuttamassa asettamansa tavoitteen, jonka 
mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus koko energiantuotannosta on 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä; 

F. katsoo, että Euroopan talous- ja velkakriisi ei ole vielä ohitse, vaan julkisilla talouksilla on 
edelleen edessään suuria haasteita;

G. katsoo, että sijoittajilla on oltava takeet tulevien investointiensa varmuudesta ja 
jatkuvuudesta myös vuoden 2020 jälkeen;

Uusiutuvien energialähteiden hyödynnettävyys

1. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa 
jatkossa niin energian ja sähkön tuotannossa kuin lämmityksen ja jäähdytyksen alalla ja 
liikennealalla ja että unionin riippuvuus perinteisistä energialähteistä vähenee;

2. korostaa, että turvallinen, kustannettavissa oleva ja ympäristöystävällinen energiansaanti 
on välttämätöntä unionin teollisuuden kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että energian 
tuotantojärjestelmää on kehitettävä kustannustehokkaasti lisäämällä uusiutuvien 
energialähteiden osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan energian huoltovarmuutta;

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa määrin 
toisistaan ja että jäsenvaltioiden kehityspotentiaali on erilainen luonnonolosuhteiden 
vuoksi;

4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien energialähteiden saama julkinen ja yksityinen rahoitustuki 
vaihtelee voimakkaasti;

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä on 
markkinatalouden kannalta kilpailukykyistä, joskin myös muut teknologiat ovat 
lähentymässä markkinahintoihin; on komission kanssa samaa mieltä siitä, että on 
turvauduttava kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin kustannusten alentamiseksi siten, 
että uusiutuvat energialähteet ovat markkinatalouden kannalta kilpailukykyisiä;

Uusiutuvat energialähteet unionin energia-alan sisämarkkinoilla 

6. toteaa, että kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden on määrä toteutua vuoteen 2014 mennessä; 
pitää myönteisenä, että komissio aikoo piakkoin raportoida energia-alan sisämarkkinoiden 
loppuun saattamisesta;
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7. toteaa, että Euroopan unionissa on noin 170 erialista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä on johtanut huomattavaan tehottomuuteen rajat ylittävässä 
sähköalan kaupassa, koska tukimekanismit betonoivat nykyiset erot ja jopa voimistavat 
niitä ja haittaavat siten energia-alan sisämarkkinoiden loppuun saattamista;

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, että uusiutuvien energialähteiden yhteydessä 
on myös ilmettävä kilpailua, koska se on paras kannustin innovaatioiden kehittämiseen ja 
kustannusten vähentämiseen; 

9. pitää valitettavana, että direktiivillä 2009/28/EY käyttöön otettuja yhteistyömekanismeja 
ei ole juurikaan hyödynnetty; viitaa komission toteamukseen, jonka mukaan nykyisten 
yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämisestä saataisiin kosolti etuja; pitää myönteisenä, 
että komissio on ilmoittanut laativansa ohjeet EU:n sisäistä yhteistyötä varten; kehottaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia paremmin ja kehittämään 
keskinäistä viestintäänsä;

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on 
pitkällä aikavälillä huolehdittava järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä ja 
toiminnoista, joista on tähän saakka huolehdittu perinteisten energialähteiden avulla;

Infrastruktuurivaatimukset 

11. toteaa, että useimmiten hajautettu, vähän kuormittava ja säästä riippuvainen uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian verkkoon syöttäminen edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen energia-alan infrastruktuuri, jota on kehitetty 
pelkästään perinteisten energialähteiden perusteella;

12. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan vaihteleva energian 
syöttäminen edellyttävät uutta, perinteiseen energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu kosolti kustannuksia; toteaa, että sen luomiseen on 
annettava tukea, jotta perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin kehittämisestä tai 
säilyttämisestä tulee taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu eri energiamuotojen välisen 
tukikilpailun ja edellyttää energiamarkkinoiden kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

13. korostaa, että kun uusiutuvien energialähteiden osuus energiayhdistelmässä on suuri, 
nykyiselle verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 
tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden huoltovarmuutta; on huolissaan siitä, että sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston (Sähkö-ENTSO) mukaan 80 prosenttia 
Euroopan energiaverkkojen pullonkauloista aiheutuu välittömästi tai välillisesti 
uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian syöttämisestä verkkoon;

14. toteaa, että EU:n parhaat ja kilpailukykyisimmät uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
energian tuotantopaikat sijaitsevat usein huomattavan etäisyyden päästä 
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kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden tuotantopaikkojen hyödyntäminen edellyttää 
siirtoverkkojen kehittämistä;

15. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden voimakas kehittäminen ja niistä saadun energian 
säästä riippuvainen ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon syöttäminen saattaa 
aiheuttaa muissa jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat ylittäviä energiavirtoja 
(silmukkavirrat), jolloin kuormitukseen on puututtava tuntuvasti huoltovarmuuden 
takaamiseksi, ellei itse verkkoa kehitetä tarvittavassa määrin; on huolissaan 
jäsenvaltioiden verkkoinfrastruktuurin kehittämisen tilasta;

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa on kehitettävä, jotta uusiutuvat energialähteet 
voidaan ottaa mukaan energiahuoltoon; muistuttaa, että energian syöttämistä varten 
tarvitaan pikaisesti lisää tutkimuksia;

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja viestintätekniikka on jatkossa entistä tärkeämmässä 
asemassa uusiutuvia energialähteitä koskevassa ohjauksessa; kehottaa komissiota 
antamaan pikaisesti ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja laskureiden kehittämistä, 
edistämistä ja standardointia varten; korostaa, että tarjoajia koskevan 
suunnitteluvarmuuden ohella on huolehdittava myös kuluttajilta saatavasta hyväksynnästä 
ja tietosuojasta;

18. korostaa, että uusiutuvien energialähteiden kehittäminen muuttaa Euroopan 
maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, että uusiutuvien energialähteiden yhteiskunnallinen 
hyväksyttävyys edellyttää avoimia alueidenkäytön suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

Kansainvälinen yhteistyö ja kauppa

19. ottaa huomioon, että uusiutuvia energialähteitä koskevat maailmanmarkkinat ovat 
kasvamassa, mikä vaikuttaa myönteisesti nykyisten teknologioiden kustannuksiin ja 
jatkokehittämiseen;

20. korostaa, että markkinoilla ei voida hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; kehottaa 
komissiota saattamaan käynnissä olevat kilpailumenettelyt päätökseen mahdollisimman 
nopeasti; korostaa, että vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat parhaat edellytykset 
uusiutuvien energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, että kaupan rajoitteiden 
purkamista on jatkettava; kehottaa komissiota pidättymään kaupan esteiden asettamisesta 
valmiille tuotteille tai teknisille osille, joita käytetään uusiutuvia energialähteitä varten; 

21. korostaa, että EU:n on tehostettava energiapoliittista yhteistyötä naapurimaidensa kanssa; 
korostaa, että etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 
uusiutuvien energialähteiden avulla; muistuttaa Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista sekä vesivoiman kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä;

Innovointi sekä tutkimus ja kehitys

22. toteaa, että teknologisesti EU on kärjessä uusiutuvien energialähteiden alalla; korostaa, 
että tähän myötävaikuttavat erityisesti pk-yritykset; tähdentää, että unionin johtoasema 
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uusiutuvia energialähteitä koskevan teknologian markkinoilla voidaan säilyttää ainoastaan 
tutkimukseen ja kehitykseen perustuvan innovoinnin avulla;

23. on huolissaan siitä, että osa uusiutuviin energialähteisiin liittyvästä teollisuudesta on 
laiminlyönyt tutkimuksen ja kehityksen, mikä on osittain aiheuttanut taloudellisia 
vaikeuksia; korostaa, että on investoitava nykyisen teknologian jatkokehittämiseen, jotta 
pysyttäisiin kilpailukykyisinä tai tultaisiin kilpailukykyisiksi;

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo esittää vuonna 2013 energiatekniikkapolitiikkaa 
koskevan tiedonannon; kehottaa komissiota keskittymään tiedonannossaan 
varastointiteknologiaan;

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävä eurooppalainen järjestelmä 

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät nykyisin lähes 170:tä erilaista tukijärjestelmää; 
tähdentää, että tukeminen on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta osa 
tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa taloudellista 
rasitusta eivätkä he ole voineet tehdä valintaa etukäteen; toteaa, että tuista huolimatta 
uusiutuvat energialähteet ovat toistaiseksi vain joillain osa-alueilla tai edullisissa 
maantieteellisissä olosuhteissa kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja teollisuuden sähköstä maksamat hinnat ovat eräissä 
jäsenvaltioissa verrattain suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, että 22 prosenttia EU:n 
kotitalouksista oli vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne pysty maksamaan 
sähkölaskuaan, ja olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt entisestään; tähdentää, että 
on vältettävä energiaköyhyyttä ja että teollisuuden kilpailukykyä ei pidä heikentää;

27. varoittaa siitä, että liian suuret tukimäärät saattavat ylikompensaatiosta johtuen jarruttaa 
teknistä kehitystä ja haitata markkinoiden yhdentymistä, koska ne vähentävät motivaatiota 
innovatiivisten ja huokeiden tuotteiden kehittämiseen; 

28. pitää myönteisenä komission ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat uusiutuvia 
energialähteitä koskevien kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi havaituista käytänteistä ja 
kyseisten järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja että on pyrittävä 
kansallisten tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa signaali investoijille; 

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; katsoo, 
että ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia energialähteitä koskevista teknologianeutraaleista 
eurooppalaisista markkinoista, joilla energiantuottajien on katettava edeltä käsin 
vahvistettu osuus energiantuotannostaan uusiutuvien energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin pääseminen voidaan taata ainoastaan asettamalla 
suuret sakot osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;
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30. kehottaa komissiota tekemään mahdollisimman pian ehdotuksen eurooppalaisesta 
tukijärjestelmästä, jossa uusiutuvia energialähteitä koskeva sertifikaattimerkintä 
mahdollistaa sen, että erilaiset teknologiat kilpailevat keskenään Euroopan laajuisesti;

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


