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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 energian yhtäläisen ja yleisen saatavuuden takaamista kaikille 
unionin kansalaisille;

2. korostaa tarvetta tasapainottaa ilmastotavoitteiden soveltamista ja kestävän ja 
kilpailukykyisen kasvun ja energian toimitusvarmuuden takaamista alueilla; katsoo tältä 
osin, että on hyvin valitettavaa, että etenemissuunnitelma perustuu yksinomaan EU:n 
laajuisiin skenaarioihin eikä siinä tarkastella vaikutuksia, joita poliittiset valinnat 
aiheuttavat yksittäisissä jäsenvaltioissa ja niiden alueilla; 

3. korostaa, että kaikkia tulevia energia-alan toimia toteutettaessa on varmistettava, että 
rasitteet jakautuvat tasaisesti unionin alueiden välillä;

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisiin alueisiin, joissa hiili on tällä 
hetkellä tärkein energialähde ja/tai joissa hiilen tuotanto ja hiilivoimaan perustuva 
sähköntuotanto ovat keskeisiä alueellisia työllistäjiä; katsoo, että on toteutettava EU:n 
tukemia sosiaalisia lisätoimia, mikäli näiden alueiden väestön halutaan hyväksyvän 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 skenaariot;

5. 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 tukea 
rahoitustuen lisälähteenä toimivia tiettyjä toimialoja, kuten energiatehokkuutta, mutta 
ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseisillä ohjelmilla edistetään koheesiopolitiikan 
tavoitteita;

6. painottaa, että suurinta osaa energia-alan etenemissuunnitelman skenaarioista on 
mahdoton toteuttaa, jollei samanaikaisesti kehitetä paikallisia ja alueellisia älykkäitä 
sähkön ja kaasun jakeluverkkoja; katsoo, että rajat ylittävien hankkeiden lisäksi unionin 
olisi hyväksyttävä toimia, joilla tuetaan paikallisten verkkojen rakentamista tai 
uudistamista ja erityisesti saatavuutta suojattujen kuluttajien kannalta;

7. toteaa, että kaikki tulevat energia-alaan liittyvät ennusteet, kuten energia-alan 
etenemissuunnitelma, perustuvat teknistä ja taloudellista kehitystä koskeviin 
epävarmoihin olettamuksiin; painottaa 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;

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

9. toteaa, että maantieteellisten eroavuuksien vuoksi on mahdotonta noudattaa yleispätevää 
energiapolitiikkaa kaikilla alueilla; katsoo, että unionissa jokaisen alueen olisi voitava 
noudattaa yksilöllistä suunnitelmaa, joka perustuu kyseisellä alueella vallitsevaan 
tilanteeseen ja alueen talouteen ja jossa kehitetään energialähteitä, joiden avulla 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 tavoitteet ovat tehokkaimmin täytettävissä; 
kehottaa näin ollen komissiota hyväksymään strategian, joka koskee alueiden 
erikoistumista energia-alalla; katsoo, että tällaiseen erikoistumiseen perustuen EU:n olisi 
siirryttävä mittaamaan unionin energia-alan tavoitteita EU:n laajuisesti kansallisten 
tavoitteiden sijaan.


