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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa, että varma, kestävä ja kilpailukykyinen energia sekä asianmukaiset 
yhdennetyt ja luotettavat energiaverkot, joilla on toimivat sisäiset yhteydet, ovat yksi 
suurimpia tulevaisuuden haasteita kaikille EU:n alueille; painottaa, että 
energiainfrastruktuuria on parannettava ja uudistettava, Euroopan laajuisia 
energiaverkkoja ja uusiutuvan energian käyttöä edistettävä, kotimaisia sähkö- ja 
kaasuyhteyksiä kehitettävä ja EU:n syrjäiset osat liitettävä Euroopan energiamarkkinoihin 
20-20-20-tavoitteiden ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; toteaa, 
että yhteenliitäntäaste on useissa valtioissa 10 prosentin kynnyksen alapuolella; korostaa, 
että EU:n energiapolitiikka on määritettävä ja sitä on koordinoitava mantereen tasolla ja 
että naapurimaihin liitetyt eurooppalaiset verkot edistäisivät kilpailua Euroopan energian 
sisämarkkinoilla ja lisäisivät jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta; katsoo, että unionin, 
jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten on tehtävä yhteistyötä tällä alalla parantaakseen rajat 
ylittävää infrastruktuuria sekä infrastruktuuria, joka mahdollistaa siirtämisen siirtoteille ja 
siirtoteiltä sekä jakelun kansallisella tasolla; korostaa, että alue- ja paikallisviranomaiset 
yhteistyössä kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden kanssa ovat tärkeässä asemassa 
kestävässä suunnittelussa, lupamenettelyissä sekä energiainfrastruktuurihankkeiden 
markkinoinnissa suurelle yleisölle; 

2. painottaa, että energiainfrastruktuurihankkeiden suurin haaste on saada niille paikallisen 
yleisön hyväksyntä; on vakuuttunut siitä, että kansalaisten ja päättäjien hyväksyntä ja 
luottamus voidaan saavuttaa vain energiainfrastruktuurihankkeita koskevia päätöksiä 
edeltävillä avoimilla keskusteluilla;

3. korostaa tarvetta koko EU:n verkon nykyaikaistamiseen sekä siihen, että unioni tukee 
jäsenvaltioita ja alueita tässä tehtävässä ja että kaikkien, myös kaikkein syrjäisimpien, 
alueiden on osallistuttava toteutuksen kaikkiin vaiheisiin ja menettelyihin alueellisen 
yhteenkuuluvuuden turvaamiseksi; 

4. kehottaa komissiota tarkastelemaan olemassa olevaa energiainfrastruktuuria ja esittämään 
ehdotuksia infrastruktuurikapasiteetin lisäämiseksi, jotta varmistetaan, että sen 
energiainfrastruktuuripolitiikat antavat alueille mahdollisuuden toimia sekä kestävän 
energian tuottajana että kestävän energian kuluttajana; tähdentää, että tämä on tarpeen 
sekä turvallisuuteen liittyvistä että taloudellisista syistä;

5. kehottaa komissiota esittämään kunnianhimoisen lämmitys- ja jäähdytysalaa koskevan 
strategian;

6. korostaa alueellisen energiantuotannon kehittämisen tärkeyttä energiaomavaraisuuden 
takaamisessa Euroopan eri alueilla ja erityisesti Baltian alueella, joka on yhä erillään 
muista ja riippuvainen yhdestä toimituslähteestä; ottaa huomioon alueiden monipuoliset 
resurssit ja luonnonvarojen mukanaan tuomat mahdollisuudet, joita olisi vastedes 
pyrittävä hyödyntämään täysimääräisesti energiantuotannon monipuolistamiseksi;
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7. toteaa, että EAKR:sta rahoitetaan runsaasti energia- ja muita infrastruktuurihankkeita ja 
tähdentää koheesiopolitiikan merkittävää paikallista ja alueellista asemaa 
energiatehokkuuden parantamisessa ja unionin uusiutuvan energian tavoitteiden 
saavuttamisessa;

8. painottaa tarvetta tehdä perusteellinen ympäristövaikutusten arviointi 
energiainfrastruktuurihankkeista ja sitä, että energiainfrastruktuuriin liittyviä 
hätätapauksia varten on laadittava riittävät reagointisuunnitelmat etenkin 
ympäristökatastrofien estämiseksi; korostaa, että reagointisuunnitelmissa on määritettävä, 
miten hätätilanteissa toimitaan teknisesti ja taloudellisesti;

9. korostaa, että kuntien ja alueiden välinen yhteistyö sekä kansallisella että EU:n tasolla 
auttaa poistamaan energiasaarekkeet sekä edistää energian sisämarkkinoiden päätökseen 
saattamista ja energiainfrastruktuurihankkeiden toteuttamista; katsoo, että Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskeva koheesiopolitiikan tavoite sekä makroalueelliset strategiat 
voivat lisätä alueiden välisten hankkeiden yhteistyömahdollisuuksia, jotta paikalliset ja 
alueelliset epätavanomaiset energialähteet liitetään tehokkaasti ja älykkäästi suuriin 
energiaverkkoihin; tähdentää, että infrastruktuurihankkeiden asianmukaisella 
koordinoinnilla voidaan taata paras mahdollinen kustannus-hyötysuhde ja maksimoida 
EU:n rahoituksen käytön tehokkuus; katsoo tässä yhteydessä, että alueellista yhteistyötä 
olisi parannettava etenkin määriteltyjen painopisteiden ja EU:n alueiden välisen 
johdonmukaisuuden kannalta;

10. korostaa energiaverkkojen rajatylittävän yhteenliittämiskapasiteetin kasvattamisen 
tärkeyttä ja toteaa, että on tärkeää varata riittävästi rahoitusta asetettujen tavoitteiden, 
alueellinen yhteenkuuluvuus mukaan lukien, saavuttamiseksi;

11. kannattaa päätöstä rajoittumisesta vain muutamiin infrastruktuuripainopisteisiin ja 
keskittymistä Euroopan edun mukaisiin hankkeisiin vuoteen 2020 saakka; kehottaa 
komissiota kehittämään tarkat kriteerit näiden hankkeiden valintaan sekä tekemään siinä 
tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa;

12. huomauttaa, että on tarpeen jatkaa energian sisämarkkinoiden yhdentämistä tukemalla 
erityisesti hankkeita, joilla varmistetaan naapurimaiden kansallisten 
energialähdeyhdistelmien tasapainoinen koostumus;

13. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita asettamaan sitovat tavoitteet jäsenvaltioiden välisille 
yhteenliitännöille joko asiaan erikoistuneiden alueellisten foorumien tai alueellisten 
aloitteiden kautta, jotta helpotetaan määritettyjen painopisteiden suunnittelua, toteutusta 
ja seurantaa ja saadaan laadittua investointisuunnitelmia ja konkreettisia hankkeita;

14. korostaa eteläisen käytävän hankkeiden merkitystä energiahuollon monipuolistamiseen 
tähtäävän EU:n perustavoitteen saavuttamisessa;

15. pitää kiinni koheesiopolitiikan yhtenäisyydestä ja kehottaa komissiota pidättäytymään 
uuden alueellisen rahoituksen käyttöönotosta esimerkiksi energia- tai ilmastoalalla; 
kehottaa komissiota ottamaan oppia koheesiopolitiikasta saaduista kokemuksista 
energiapoliittisista toimista päätettäessä ja erityisesti hankkeita valittaessa;
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16. katsoo, että rakennerahastoilla on mahdollista tukea energiainfrastruktuuriin tehtäviä 
erityisinvestointeja; katsoo kuitenkin, että tällaisten investointien on rajoituttava alueisiin, 
joilla energiahuollon markkinapohjaiset ratkaisut ovat poliittisista ja maantieteellisistä 
syistä hyvin rajallisia; kehottaa lisäksi asettamaan rakennerahastoista saatavien 
avustusten edellytykseksi, että periaatteellisesti pyritään kaupalliseen lähestymistapaan ja 
että varojen suhteen noudatetaan jaetun vastuun periaatetta; 

17. kehottaa Euroopan unionia rahoittamaan kiinteänä osana EU:n energian 
sisämarkkinoiden luomisprosessia energiahankkeita, jotka eivät houkuttele yksityisiä 
sijoittajia mutta ovat välttämättömiä EU:n syrjäisten osien energiantarpeiden 
täyttämiseksi, sillä ne liittävät alueet Euroopan sähkö- ja kaasuverkkoihin; 

18. tukee Smart Cities -innovaatiokumppanuuden nopeaa aloittamista ja kehottaa kestävän 
kaupunkikehityksen suunnitteluprosessiin osallisia asianomaisia kumppaneita edistämään 
enemmän ja käyttämään paremmin hyödyksi JESSICA- ja ELENA-ohjelmien tarjoamia 
mahdollisuuksia kestävään energiaan investoimiseksi paikallistasolla, jotta voidaan auttaa 
kaupunkeja ja alueita panemaan alulle toteuttamiskelpoisia investointihankkeita 
energiatehokkuuden, puhtaasti palavien ja uusiutuvien energialähteiden sekä kestävän 
kaupunkiliikenteen aloilla; viittaa lisäksi mahdolliseen rajat ylittävään rahoitukseen 
naapurimaiden kanssa eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) 
rajoissa;

19. toteaa, että kansallisiin sääntelyjärjestelmiin sisältyvät kannustimet ovat yhä 
riittämättömiä, erityisesti kun on kyse älykkäiden verkkojen kaltaisista riskialttiista ja 
innovatiivisista hankkeista; korostaa, että kansallisia sääntelykehyksiä on tarkistettava, ja 
pyytää komissiota tässä suhteessa selvittämään, missä määrin kansalliset 
sääntelykannustimet ovat tyydyttäviä ja riittäviä; pyytää komissiota tutkimaan alueille ja 
jäsenvaltioille tarkoitetun palkkio- ja kannustinjärjestelmän perustamista, mikä helpottaisi 
paitsi Euroopan edun mukaisten hankkeiden ripeää käsittelyä, myös edistäisi teknologisia 
investointeja ja parantaisi energiainfrastruktuurin laatua ja innovointia;

20. puoltaa lupamenettelyjen nopeuttamista (enintään 5 vuotta) ja yksinkertaistamista 
("yhden luukun" -periaate); korostaa, että komission on hyväksyttävä monitasoinen
hallinnollinen lähestymistapa ja että alueellisten ja paikallisten toimien painoarvoa olisi 
lisättävä tietyillä aloilla määriteltäessä Euroopan edun mukaisia hankkeita sekä 
painopisteitä energiaturvallisuuden, toimitusreittien, energiatuotteiden tuotanto- ja 
jalostuspaikkojen, varastoinnin ja jätteidenkäsittelyn aloilla, koska paikallis- ja 
alueviranomaiset ovat välttämättömiä kumppaneita suunnittelussa, rahoituksessa ja 
viestinnässä ja niiden on osallistuttava täysimääräisesti hankkeiden suunnittelun ja 
toteutuksen jokaiseen vaiheeseen, mukaan lukien painopisteiden määrittely, hankkeiden 
suunnittelu, päätöksenteko, soveltaminen ja rahoitus sekä toteutus ja arviointi; painottaa, 
että lupamenettelyjen lähentäminen EU:n tasolla on mahdollista vain 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; korostaa koheesiopolitiikan yhdennettyä 
toimintamallia useine rahastoineen ja kehottaa komissiota säilyttämään tämän 
toimintamallin;

21. pyytää komissiota arvioimaan, onko olemassa olevien energiakäytävien 
nykyaikaistaminen ja parantaminen parempi vaihtoehto kuin uudet käytävät 
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energiatehokkuuden ja yleisen hyväksyttävyyden kannalta; pyytää lisäksi arvioimaan 
alueiden yhteenliitäntämahdollisuuksia;

22. katsoo, että nykyinen taloustilanne korostaa entisestään tarvetta soveltaa yhdennettyä 
toimintamallia energia-alan kysymyksiin ja ottaa huomioon sen taloudelliset, 
ympäristölliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat; toteaa, että tarvittavia toimia 
toteutettaessa on kiinnitettävä huomiota toissijaisiin myönteisiin ja kielteisiin 
vaikutuksiin, jotta varmistetaan kaikille Euroopan kansalaisille varma, kestävä ja 
kohtuuhintainen energiantoimitus keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

23. muistuttaa, että kolmas energiapaketti velvoittaa sääntelijät tariffeja määriteltäessä 
arvioimaan investointeja sekä kyseisessä jäsenvaltiossa saavutettavien hyötyjen että EU:n 
laajuisten hyötyjen kannalta; kehottaa energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastoa varmistamaan, että sen jäsenet täyttävät tämän velvoitteen, ja pyytää 
komissiota harkitsemaan korvausmenettelyjä sellaisissa tapauksissa, joissa kustannuksia 
ja hyötyjä ei voida kohdentaa tasapuolisesti tariffimääritysten avulla, ja korvausten 
jakamista kyseisten kaupunkien ja alueiden kesken;

24. kehottaa komissiota kilpailun vääristymisen ja vääränlaisten investointikannusteiden 
luomisen sekä jäsenvaltioiden välisten perusteettomien vaihtelujen välttämiseksi 
varmistamaan, että infrastruktuuri-investointien rahoitus on markkinapohjaista, 
edellyttäen kuitenkin, että myös yleinen etu – erityisesti paikallisella ja alueellisella 
tasolla sekä alueilla, joilla on maantieteellisiä erityispiirteitä, kuten saaret, vuoristoalueet 
ja hyvin harvaan asutut alueet – taataan rajallisella määrällä julkista rahoitusta, josta on 
oltava tuloksena innovatiivinen valikoima rahoitusvälineitä, joka edistää yksityisiä 
investointeja;

25. toteaa, että niillä alueilla esiintyvät ongelmat, joiden markkinoilla on vähän toimijoita, 
hidastavat infrastruktuurin kehitystä ja uudistumista; pitää valitettavana, että tämä estää 
käyttäjä maksaa -periaatteen yleisen soveltamisen, ja katsoo siksi, että tällaisissa 
tapauksissa voidaan silti tarvita julkista rahoitusta sellaisen infrastruktuurin 
rakentamiseksi, jonka avulla kyseiset kansalliset ja alueelliset energiamarkkinat 
kehittyvät osaksi EU:n energiamarkkinoita; pyytää komissiota tarkastelemaan 
valtiontukisääntöjä tässä suhteessa ja tarvittaessa tekemään ehdotuksia sääntöjen 
muuttamiseksi niin, että jäsenvaltiot voivat edistää infrastruktuurin nykyaikaistamista;

26. kehottaa komissiota julkaisemaan sellaisen uuden ohjeasiakirjan hankkeiden julkisesta 
rahoituksesta ja nykyisestä valtiontukilainsäädännöstä, jossa esitetään selvät ehdot 
energiainfrastruktuurin julkiselle rahoitukselle; tähdentää, että energian, kilpailun ja 
aluepolitiikan pääosastojen on laadittava tämä asiakirja yhdessä, jotta komission säännöt 
eivät ole ristiriidassa keskenään;

27. vaatii kansainvälisten yleissopimusten, kuten Espoon yleissopimuksen, noudattamisen 
varmistamista ennen alueiden välisten hankkeiden toteuttamista tai kehittämistä ja 
korostaa, että energiaverkkoja laajennettaessa on tarpeen tavoitella erityisesti Venäjän ja 
Valkovenäjän sekä Baltian maiden yhteistyön vahvistamista ja edistää tässä yhteydessä 
EU:n ja Venäjän välistä energia-alan vuoropuhelua erityisesti EU:n jäsenvaltioiden ja 
alueiden energiavarmuuden takaamiseksi;
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28. korostaa, että on tärkeää tehdä tiiviimpää ja tehokkaampaa yhteistyötä yksityisen sektorin 
ja rahoituslaitosten, erityisesti Euroopan investointipankin ja Euroopan kehitys- ja 
jälleenrakennuspankin, kanssa erityisesti ensisijaisina pidettyihin hankkeisiin tarvittavan 
rahoituksen saamisen edistämiseksi; kehottaa komissiota tutkimaan muita innovatiivisia 
rahoitusvälineitä ja edistämään yksityisten ja julkisten toimijoiden välisiä 
yhteistyökumppanuuksia, joihin paikalliset, alueelliset tai kansalliset viranomaiset 
tarjoavat kannustimia sekä lainsäädäntökehyksen ja poliittista tukea; tähdentää tässä 
yhteydessä, että paikallis- ja alueviranomaisten tasolla on kehitettävä teknistä avustusta ja 
taloussuunnittelua paikallisten toimijoiden tukemiseksi energiatehokkuushankkeiden 
laatimisessa – esimerkiksi hyödyntämällä EIP:n teknistä ELENA-tukipalvelua ja ESCO:n 
kokemusta energiatehokkuusinfrastruktuurista;

29. muistuttaa, että saari- ja vuoristoalueille ominaiset maantieteelliset esteet vaikeuttavat 
pahoin niiden yhdistämistä EU:n energiaverkkoon; kehottaa siksi komissiota ottamaan 
huomioon alueiden erilaiset olosuhteet ja kiinnittämään erityistä huomiota alueisiin, joilla 
on erityisiä maantieteellisiä ja väestörakenteeseen liittyviä ominaisuuksia, kuten saariin, 
vuoristoalueisiin ja harvaan asuttuihin alueisiin, energialähteiden monipuolistamiseksi ja 
uusiutuvan energian käytön edistämiseksi, jotta vähennetään riippuvaisuutta 
tuontienergiasta; vaatii komissiota sisällyttämään saarien energiajärjestelmien 
erityistilanteen energiainfrastruktuurien painopisteisiinsä vuodeksi 2020;

30. korostaa tarvetta keskittyä uusiutuvan energian infrastruktuuriin, etenkin älykkääseen, 
hajautettuun energiainfrastruktuuriin, ja edistää sitä sekä energiatehokkuutta, jotta 
voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja saastepäästöjä; tähdentää tässä 
yhteydessä, että alueen erityispiirteiden mukaisesti tapahtuvassa uusiutuvan energian 
tuotannossa piilee suuri taloudellinen potentiaali alueiden kehittämiseen; kiinnittää tässä 
yhteydessä huomiota uusiutuviin energialähteisiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin 
monilla Euroopan alueilla sekä siihen, että niiden käyttöön on saatava asianmukaisesti 
yhteen liitetty ja tuotantokapasiteetiltaan riittävä älykäs verkko; painottaa lisäksi, että 
uusiutuvan energian hankkeet voivat menestyä vain, jos kansalliset siirtoverkot ovat 
riittävän nykyaikaisia uuden energian luonteen tukemiseksi; kannattaa verkon 
yhdistämistä Alppien alueella ja Pohjoismaissa oleviin vesivoiman varastointilaitoksiin;

31. ottaa huomioon, että alueiden kestävät energiastrategiat ovat tärkeitä niiden 
kehitysmahdollisuuksille ja tähdentää tarvetta perustaa foorumi, jossa vaihdetaan alueilta 
saatuja parhaita käytänteitä ottamalla huomioon sellaisten kuntien ja alueiden 
menestysesimerkit, jotka ovat erikoistuneet uusiutuvaan energiaan sekä energiasäästöihin 
ja -tehokkuuteen; kehottaa perustamaan konsultointi- ja arviointijärjestelmän, jonka 
avulla määritetään parhaat käytänteet ja infrastruktuurin yleistä hyväksyntää koskeva 
tietämys sekä vaihdetaan ja levitetään niitä mahdollisuuksien mukaan.
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