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EHDOTUKSET

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

1. suhtautuu myönteisesti komission energia-alan etenemissuunnitelmaan 2050 ja sen 
tavoitteeseen, joka koskee yhtäläisen ja yleisen kestävän energiansaannin takaamista 
kaikille unionin kansalaisille;

2. korostaa tarvetta sovittaa yhteen ilmastotavoitteiden soveltaminen ja kestävän ja 
kilpailukykyisen kasvun ja energian toimitusvarmuuden takaaminen alueilla; katsoo tältä 
osin, että on hyvin valitettavaa, että etenemissuunnitelma perustuu yksinomaan Euroopan 
unionin laajuisiin skenaarioihin eikä siinä tarkastella vaikutuksia, joita poliittiset valinnat 
aiheuttavat yksittäisissä jäsenvaltioissa, eikä oteta huomioon paikallisia ja alueellisia 
erityisolosuhteita; katsoo, että alueiden osallistuminen täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin 
ja menettelyihin on olennaisen tärkeää alueellisen yhteenkuuluvuuden säilyttämiseksi ja 
vahvistamiseksi;

3. tukee energia-alan etenemissuunnitelmaa varten perustetun neuvoa-antavan työryhmän 
suositusta käsitellä hiilen vähentämisen, energian toimitusvarmuuden ja kilpailukyvyn 
välisiä mahdollisia kompromisseja ja synergioita sekä lisätä avoimuutta jokaisen 
skenaarion osalta; 

4. kehottaa painokkaasti ottamaan huomioon johtopäätökset komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjasta "Regions 2020 – An Assessment of Future Challenges for EU 
Regions", jonka mukaan on tärkeää myös kiinnittää huomiota syrjäisimpien ja vähemmän 
kehittyneiden alueiden potentiaaliin energiansaannin alalla tulevina vuosina;

5. korostaa, että kaikkia tulevia energia-alan toimia toteutettaessa on varmistettava, että 
rasitteet jakautuvat tasaisesti unionin alueiden välillä ottaen huomioon niiden 
erityisolosuhteet;

6. katsoo, että on kiinnitettävä huomiota sellaisiin alueisiin, joissa hiili on vielä tärkein 
energialähde ja/tai joissa hiilen tuotanto ja hiilivoimaan perustuva sähköntuotanto ovat 
keskeisiä alueellisia työllistäjiä; katsoo, että on toteutettava unionitason vahvoilla 
toimenpiteillä tuettuja jäsenvaltioiden sosiaalisia lisätoimia, jotta alueelliset työmarkkinat 
voivat mukautua vihreisiin työpaikkoihin ja koulutukseen ja jotta kyseisten alueiden 
väestö hyväksyisi energia-alan etenemissuunnitelman 2050 skenaariot; katsoo, että on 
päätettävä edistää uusiutuvaa energiaa ja energiansäästöjä vuoden 2020 tavoitteiden 
mukaisesti;

7. katsoo, että energia-alan etenemissuunnitelman ehdotuksia on tuettava myöntämällä 
erityisohjelmille asianmukaista rahoitusta ja että koheesiopolitiikkaan ei pitäisi suhtautua 
rahoitusta korvaavana tekijänä; painottaa, että koheesiopolitiikan avulla voidaan, käyttäen 
sitä rahoitustuen lisälähteenä, tukea tiettyjä aloja kuten energiatehokkuutta, mutta 
ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseisillä ohjelmilla edistetään koheesiopolitiikan 
tavoitteita;
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8. painottaa, että suurinta osaa energia-alan etenemissuunnitelman skenaarioista on 
mahdoton toteuttaa, jollei yhteyksiä lisätä ja paikallisia ja alueellisia älykkäitä sähkön ja 
kaasun jakeluverkkoja kehitetä sekä jollei hyödynnetä hajautettua ja mikrotason 
uusiutuvaa energiantuotantoa; katsoo, että rajat ylittävien hankkeiden lisäksi unionin olisi 
hyväksyttävä toimia, joilla tuetaan tällaista paikallisen ja alueellisen älykkään 
energiainfrastruktuurin rakentamista tai ajantasaistamista kaikilla unionin alueilla;

9. katsoo, että energian toimitusvarmuuden varmistamiseksi on kiinnitettävä erityistä 
huomiota unionin ulkorajoilla sijaitseviin alueisiin tukemalla verkkojen rakentamista ja 
uusien energiainfrastruktuurien kehittämistä yhteistyössä naapurimaiden kanssa;

10. toteaa, että kaikki tulevat energia-alaan liittyvät ennusteet, kuten energia-alan 
etenemissuunnitelma, perustuvat teknistä ja taloudellista kehitystä koskeviin 
epävarmoihin olettamuksiin; korostaa tästä syystä, että kaikkia poliittisia valintoja ja 
ohjelmia – myös niitä, jotka ovat yhteydessä koheesiopolitiikkaan – on tarkistettava ja 
mukautettava jatkuvasti ja niiden on perustuttava mahdollisimman varovaisiin 
olettamuksiin;

11. painottaa, että nykyisessä taloustilanteessa on erityisen tärkeää soveltaa yhdennettyä 
toimintamallia energia-alan kysymyksiin ja ottaa huomioon sen taloudelliset, 
ympäristölliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat; pitää välttämättömänä sitä, että sekä 
hyödyllisiin että haitallisiin sivuvaikutuksiin kiinnitetään huomiota, kun toteutetaan 
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, että 
kaikki unionin kansalaiset saavat turvallista ja kestävää energiaa kohtuuhintaan;

12. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi saavutettava yhteisymmärrys toimista, joilla 
varmistetaan, että hintojen nousu on suhteessa kotitalouksien tulotasoon kaikkialla 
unionissa, ja joilla estetään energiaköyhyyden lisääntyminen unionissa, kun otetaan 
huomioon, että jokainen energia-alan etenemissuunnitelmaan liittyvä skenaario osoittaa, 
että energian hinnat nousevat tulevina vuosina;

13. toteaa, että maantieteellisten eroavuuksien vuoksi on mahdotonta noudattaa yleispätevää 
energiapolitiikkaa kaikilla alueilla; katsoo, unohtamatta yhteisen toiminnan kriteereitä ja 
tietoisena tarpeesta noudattaa unionin poliittisia toimintakehyksiä, että unionissa jokaisen 
alueen olisi voitava noudattaa yksilöllistä suunnitelmaa, joka perustuu kyseisellä alueella 
vallitsevaan tilanteeseen ja alueen talouteen ja jossa kehitetään niitä kestäviä 
energialähteitä, joiden avulla energia-alan etenemissuunnitelman 2050 tavoitteet ovat 
tehokkaimmin täytettävissä, ja muistuttaa, että varsinkin uusiutuvalla energiantuotannolla 
on keskeinen rooli sekä maaseutualueiden että muiden alueiden kehityksessä ja 
työllisyydessä; kehottaa näin ollen kaikkia alueita laatimaan ja panemaan täytäntöön 
energiastrategioita ja harkitsemaan energia-alan sisällyttämistä niiden älykästä 
erikoistumista varten laadittaviin tutkimus- ja innovointistrategioihin; katsoo, että 
tällaiseen erikoistumiseen perustuen EU:n olisi mitattava unionin energia-alan tavoitteita 
unionin laajuisesti kansallisten tavoitteiden sijaan;

14. pitää valitettavana sitä, ettei komissio pannut täytäntöön sen energia-alan 
etenemissuunnitelmaa 2050 varten perustetun, vertaisarvioidun neuvoa-antavan 
työryhmän suosituksia; kehottaa komissiota julkaisemaan energia-alan 
etenemissuunnitelmasta ajantasaistetun version, jossa otetaan kyseiset suositukset 
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huomioon;

15. muistuttaa, että energia-alan haasteiden alueelliseen ulottuvuuteen vaikuttavat 
voimakkaasti energiavalikoimaa ja energiainfrastruktuurin kehittämistä koskevat 
kansalliset valinnat; korostaa näin ollen, että unionin on laadittava todellinen yhteinen 
energiapolitiikka, jolla varmistetaan sisämarkkinoiden toiminta ja energian 
toimitusvarmuus ja joka pätee kaikkiin alueisiin;

16. kannattaa maailmanlaajuista ilmastonmuutossopimusta mutta pahoittelee kuitenkin sitä, 
ettei etenemissuunnitelmassa ehdoteta skenaariota, jossa tällaista sopimusta ei ole saatu 
tehtyä; korostaa hiilivuodon riskejä Euroopan raskaan teollisuuden kannalta sekä sen 
vaikutuksia alueelliseen kehitykseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen;

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