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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

älykkäiden verkkojen kehittämisen paikallisista ja alueellisista seurauksista
(2013/2128(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174, 175, 176, 177, 
178 ja 191 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen pöytäkirjan N:o 26,

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon tuloksen, joka saavutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston välisissä 
kolmikantaneuvotteluissa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 
(COM(2013)0246 – 2011/0276(COD)),

– ottaa huomioon tuloksen, joka saavutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston välisissä 
kolmikantaneuvotteluissa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta 
koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta 
(COM(2011)0614 – 2011/0275(COD)),

– ottaa huomioon tuloksen, joka saavutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston välisissä 
kolmikantaneuvotteluissa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta 
(COM(2011)0612/2 – 2011/0274(COD)),

– ottaa huomioon tuloksen, joka saavutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston välisissä 
kolmikantaneuvotteluissa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyille 
jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävästä määrärahasta 
(COM(2013)0560 – 2013/0271(COD)),

– ottaa huomioon tuloksen, joka saavutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston välisissä 
kolmikantaneuvotteluissa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi 
Euroopan aluekehitysrahastosta (COM(2011)0611/2 – 2011/0273(COD)),
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– ottaa huomioon tuloksen, joka saavutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston välisissä 
kolmikantaneuvotteluissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta 
eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5 päivänä heinäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 
muuttamisesta yhtymien perustamisen ja toteuttamisen selkeyttämiseksi, 
yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi,

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

– ottaa huomioon yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti) (2008/C 82/01),

– ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 734/2013 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta,

– ottaa huomioon XXX annetun komission asetuksen (EU) N:o .../.. tiettyjen tukimuotojen
toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus II),

– ottaa huomioon komission tiedonannon EU:n suuntaviivoista valtiontukisääntöjen 
soveltamisesta laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton yhteydessä (2013/C 25/01),

– ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Älykkäät verkot: 
innovoinnista käyttöönottoon”,

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

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/27/EU energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 
2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon 
”Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050” (COM(2011)0112),

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Energian 
sisämarkkinat toimiviksi” (COM(2012)0663),

– ottaa huomioon 6. kesäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Uusiutuva energia:
merkittävä tekijä Euroopan energiamarkkinoilla” (COM(2012)0271),

– ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2013 julkaistun komission vihreän kirjan ”Ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030” (COM(2013)0169),
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– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman mikrotuotannosta –
pienimuotoinen sähkön- ja lämmöntuotanto (2012/2930(RSP)),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (Bryssel, 25. tammikuuta 2012, COM(2012)0011 – 2012/0011 
(COD),

– ottaa huomioon EU:n alueiden tulevia haasteita koskevasta arviosta 14. marraskuuta 2008 
annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Regions 2020 – An assessment of 
future challenges for EU Regions” (Bryssel, SEC(2008)2868 final),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Aluepolitiikan panos 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisessa älykkäässä kasvussa”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että tehokkaan energiankäytön ja hajautetun energiantuotannon parhaita 
käytäntöjä koskevat esimerkit osoittavat, että paikallisyhteisöistä ja kansalaisista voi myös 
tulla ”tuottajakuluttajia”, jotka tuottavat omaan energiatarpeeseensa samalla kun myyvät 
energiaa myös verkkoon ja toimivat virtuaalisissa voimalaitoksissa yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa, ja että suurin hyöty saavutetaan, kun kaikki toimijat otetaan mukaan 
alueellisten toimien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ja edistetään aktiivista 
osallistumista ja tietojenvaihtoa sekä kehitetään kokonaisvaltainen lähestymistapa, johon 
sisällytetään muita energiaan liittyviä aloja, kuten liikenne ja asuminen, ja jossa 
hyödynnetään älykkäitä rahoitustukijärjestelmiä ja luodaan uusia työpaikkoja;

Uusia mahdollisuuksia alueelliselle taloudelle

1. panee tyytyväisenä merkille, että alueet ovat muuttaneet energian tuotantoa ja kulutusta 
koskevaa ajattelutapaansa ja siirtyneet jäykästä, peruskuormalogiikkaan perustuvasta 
perinteisestä mallista vaihtelevaan ja hajautettuun paikallistuotantoon, jossa 
pienimuotoisen uusiutuvan energian osuus on suuri, tuotanto on joustavaa ja kysynnän 
mukaista ja varastointi jakautuu laajalle alueelle; korostaa, että ajattelutavan 
muuttamiseen tarvitaan älykäs sähköverkko, jonka täytäntöönpano on sisällytettävä 
monialaisen lähestymistavan mukaisesti alueelliseen kehitykseen, jotta alueet saavat siitä 
parhaimman mahdollisen hyödyn;

2. korostaa tässä yhteydessä mahdollisuutta tehdä energiaverkkoon maantieteellisiä (tai 
alueellisia) muutoksia epäsuotuisilla alueilla, jotka voivat kehittyä energiankuluttajista 
energiantuottajiksi ja saada tällä tavoin merkittäviä taloudellisia etuja, samalla kun 
turvataan energiantoimitukset; toteaa, että tämä tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti 
kaukaisimmille ja syrjäisimmille alueille sekä saarille;

3. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita investoimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
paikallisiin älykkäisiin sähköverkkoihin käyttämällä Euroopan rakenne- ja 
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investointirahastoja (ERI-rahastot) ja yksityisiä investointeja kannustavia rahoitusvälineitä 
sekä ottamaan huomioon kunkin alueen ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja 
alueelliset tarpeet, koska kaikille alueille soveltuvaa yksittäistä ratkaisua ei ole; kehottaa 
toimimaan paikallisella tasolla joustavasti ja poistamaan esteitä, jotka vaikeuttavat 
energiantuotantoa ja -varastointia sekä energiatehokkuutta edistävien toimenpiteiden 
yhdistämistä, sekä työskentelemään yhdessä muiden alojen, kuten tieto- ja 
viestintätekniikan alan sekä liikennealan, kanssa;

4. painottaa, että älykkäiden sähköverkkojen käyttöönotto edellyttää vakaata pitkän aikavälin 
toimintakehystä; kehottaa komissiota ehdottamaan vuodelle 2030 kunnianhimoisia ja 
sitovia tavoitteita, jotka koskevat energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotta investoijille ja alaan liittyville teollisuudenaloille tarjotaan 
varmuus tulevasta ja edistetään älykästä energiajärjestelmää;

5. vaatii EU:n sisämarkkinoita koskeviin asetuksiin ja direktiiveihin joustavampaa 
lähestymistapaa, jotta vähennetään esteitä aluekohtaisilta ratkaisuilta, jotka koskevat 
energian tuotantoon, toimitukseen ja varastointiin sekä energiatehokkuuteen liittyviä 
toimenpiteitä ja niiden yhdistämistä;

6. painottaa, että kansalaiset on otettava kaikissa vaiheissa mukaan energiajärjestelmän ja 
sähköverkon suunnitteluun, toteutukseen ja muuttamiseen niin, että jokaisessa vaiheessa 
taataan yleisön osallistuminen sekä jakeluverkonhaltijoiden ja älyverkkoteknologian 
toimittajien aktiivinen panos; kannustaa kansalaisia ryhtymään ”tuottajakuluttajiksi”, 
jolloin sekä kansalaiset että yhteisöt tuottavat omaan käyttöönsä uusiutuvaa energiaa ja 
myyvät ylituotannon takaisin verkkoon vähentämällä tuotetun ylijäämän sähkölaskusta 
(”net metering”) ja hyödyntävät tällä tavoin taloudellisia mahdollisuuksia sekä toimivat 
vahvoina paikallisina kumppaneina, jotka ovat sitoutuneita kestävään energiantuotantoon 
ja energian säästämiseen kokonaisvaltaisen alueellisen energiasuunnitelman mukaisesti;

Älykkäät energiajärjestelmät 

7. korostaa, että älykkäiden sähköverkkojen onnistuneen täytäntöönpanon varmistamiseksi 
on Euroopassa toteutettava alueille ja paikallisyhteisöille suunnattu älykkäiden 
energiajärjestelmien strategia, jossa älykkäät sähköverkot liitetään osaksi alueellista 
energiajärjestelmää, uusiutuville energialähteille varataan merkittävä osuus ja 
tuotantokapasiteettia hajautetaan ja joka kattaa kysynnänhallinnan, 
energiatehokkuustoimia, energiasäästöjen lisäämisen ja älykkäitä varastointiratkaisuja, 
liikennealan (sähköisen liikenteen) sekä vaihdon lisäämisen naapuriverkkojen kanssa; 

8. kehottaa komissiota ja sen älykkäitä verkkoja käsittelevää erityisryhmää saattamaan ajan 
tasalle tällä hetkellä käytössä olevan älykkäiden verkkojen määritelmän ja laajentamaan 
sitä niin, että älykäs energiajärjestelmä sisällytetään siihen; kehottaa paikallis- ja 
alueviranomaisia hyväksymään älykkääseen energiajärjestelmään perustuvia alueellisia 
strategioita;

9. tähdentää, että älykkäiden sähköverkkojen taloudellisen tehokkuuden varmistamiseksi 
alueiden on yhdistettävä toisiinsa välittömät ja välilliset hyödyt sekä liitettävä energia-ala 
useisiin muihin aloihin, erityisesti asumiseen ja liikenteeseen, mutta myös ympäristöalaan, 
kaupunkisuunnitteluun, sosiaaliseen osallisuuteen, jätehuoltoon ja rakennusalaan, jotta 
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saavutetaan energiansäästötavoitteet ja samalla mahdollisimman mittava taloudellinen 
hyöty;

10. painottaa, että tieto- ja viestintätekniikan ala on merkittävässä asemassa älykkäissä 
energiajärjestelmissä, sillä tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa kaksisuuntaisen 
tiedonsiirron verkossa tosiaikaisessa digitaaliviestinnässä älykkäiden sähköverkkojen 
kaikkien osa-alueiden välillä alkaen sähköntuotannosta aina sähkönsiirtoon 
loppukäyttäjille; kehottaa siten alueita kehittämään älykkäitä sähköverkkoja koskevan 
alueellisen suunnittelun yhteydessä erilaisia kaupallisesti houkuttelevia, yhteentoimivia 
tieto- ja viestintätekniikoita älykkään energiajärjestelmän luomiseksi ja energiasäästöjen 
maksimoimiseksi;

11. kehottaa kannustamaan innovaatiota ja lisäämään investointeja tieto- ja viestintätekniikan 
alalla ja vastaamaan näin älyteknologian tärkeimpiin haasteisiin, joihin sisältyvät 
teknologian yhteentoimivuus nykyisen verkon kanssa, sekä sääntelyyn liittyviin 
haasteisiin; kehottaa komissiota sekä kansallisia ja alueellisia toimijoita luomaan 
myönteiset sääntely- ja investointikehykset yhteentoimivien tieto- ja 
viestintätekniikkaratkaisujen kehittämiseksi;

Myönteiset vaikutukset paikalliseen työllisyyteen 

12. kannustaa voimakkaasti kaikkia alueita investoimaan älykkäisiin energiajärjestelmiin 
mahdollisina paikallisten ja kestävien työpaikkojen luojina; korostaa, että 
rakennusteollisuus on yksi tärkeimpiä aloja, jonne syntyy työpaikkoja paitsi älykkäisiin 
energiaverkkoihin tehtävien suorien investointien ansiosta myös energiatehokkuustoimiin 
ja korjauksiin tehtävien investointien kautta esimerkiksi asuntotuotannon alalla;

13. toteaa, että komission vuonna 2009 tekemien laskelmien mukaan saavuttamalla komission 
vuodelle 2020 asettamat uusiutuvan energian tavoitteet luodaan noin 2,8 miljoonaa 
työpaikkaa ja lisäksi tuotetaan lisäarvoa yhteensä noin 1,1 prosenttia 
bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä; korostaa Euroopan uusiutuvan energian 
neuvoston arvioineen, että jos 45 prosenttia energiasta saadaan uusiutuvista 
energialähteistä vuonna 2030, se merkitsisi 4,4:ää miljoonaa uutta työpaikkaa, ja jos 
Euroopan energiajärjestelmä perustuu vuoteen 2050 mennessä kokonaan uusiutuviin 
energialähteisiin, ala työllistäisi 6,1 miljoonaa ihmistä;

14. kehottaa kaikkia alueita investoimaan näissä uusissa työpaikoissa tarvittavaan
ammattitaitoon ja koulutukseen ja ottamaan huomioon, että merkittävä määrä uusia 
paikallisia työpaikkoja voidaan luoda myös tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ja 
liikenteen aloilla sekä aloilla, jotka toimittavat älykkäitä laitteita ja palveluja esimerkiksi 
uusia laitoksia varten;

15. korostaa, että älykkäisiin energiajärjestelmiin tehtävät julkiset investoinnit, muun muassa 
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) kautta tehtävät investoinnit, 
voivat edistää mahdollisuuksia luoda paikallisia kestäviä työpaikkoja ja tarjota 
pitkäkestoista paikallista hyötyä alueille ja lisäksi niitä voidaan käyttää välineenä 
vastattaessa taloudellisiin haasteisiin, erityisesti kriisistä kärsivien maiden alueilla;
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Kansalaisten rooli 

16. painottaa, että älykkään energiajärjestelmän menestys, joka tulee esiin parhaita käytäntöjä 
ja esimerkkitapauksia koskevista tutkimuksista, perustuu usein paikalliseen omistukseen, 
jossa omistajia ovat yksittäiset kansalaiset, osuuskunnat, paikallisyhteisöt tai edellä 
mainitut toimijat yhdessä; toteaa, että tämäntyyppinen omistus lisää investointien 
hyväksymistä kaikilla älykkäiden energiajärjestelmien osa-alueilla; korostaa, että 
kansalaiset on otettava mukaan älykkäiden energiajärjestelmien kehittämisen kaikissa 
vaiheissa; 

17. kehottaa komissiota poistamaan paikallisen omistuksen esteet voimassa olevasta 
EU:n lainsäädännöstä, erityisesti valtiontukisäännöistä; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
paikallisia energiansyöttömahdollisuuksia ja paikallisen energian jakamista, eikä 
ainoastaan kaksisuuntaisesti verkon ja loppukuluttajan välillä vaan myös yli rajojen ja 
loppukuluttajina olevien eri yksiköiden välillä, ja kannustamaan tällä tavoin 
energiantuotannon paikallista omistusta ja paikallisesti tuotetun energian jakamista;

18. painottaa, että älykkäiden energiajärjestelmien täytäntöönpano muuttaa merkittävästi 
yksityistä ja julkista sektoria, sillä sähkön toimitus yhdistetään tietojen keruuseen ja 
välitetään tosiaikaisesti; vaatii sen vuoksi kaikille tasoille avoimia menettelyjä, joissa ovat 
osallisina kaikki toimijat, mukaan lukien kansalaiset, liikeyritykset, teollisuus, 
paikallisviranomaiset, jakeluverkonhaltijat, siirtopalvelutoimijat, paikalliset ja alueelliset 
tietosuojaviranomaiset tai oikeusasiamiehet sekä älyverkkoteknologian toimittajat;

Tietosuoja ja yksityisyys

19. korostaa, että älykkäissä energiajärjestelmissä käsitellään suuria henkilötietomääriä ja 
monia käyttäjäprofiileja ja että tietoturvaloukkausten riski on niissä suuri; ottaa huomioon 
huolen erityisesti älykkäiden mittareiden hyödystä kuluttajille ja kehottaa arvioimaan 
perusteellisemmin tätä alaa sekä jatkamaan tutkimuksia älykkäisiin mittareihin liittyvästä 
tietosuojasta ja yksityisyydestä; painottaa siten, että henkilötiedot on suojattava 
poikkeuksetta niin, että ne pysyvät suojattuina ja turvattuina; 

20. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että tietosuoja-asetusta vahvistetaan ja se 
hyväksytään nopeasti; kehottaa komissiota laatimaan selkeitä suuntaviivoja tietojen 
keruusta, mahdollisimman vähäisen tietomäärän keräämisestä, tietojen välittämisestä ja 
tietoturvallisuudesta älykkäissä energiajärjestelmissä; korostaa, että henkilötietoja on 
käsiteltävä ainoastaan energiantoimitukseen liittyvässä erityistarkoituksessa ja vain siinä 
määrin kuin se on täysin välttämätöntä ja että henkilötietoja ei saa käyttää syrjivään 
hinnoitteluun tähtäävässä tarkoituksessa; 

21. painottaa, että sääntelyä ja käytäntöjä, jotka liittyvät tietosuojaan ja yksityisyyteen 
älykkäitä mittarijärjestelmiä asennettaessa, on parannettava; korostaa, että kaikkien 
verkkoon liitettyjen henkilöiden ja kotitalouksien tietosuojan ja yksityisyyden takaaminen 
on välttämätöntä älykkäiden sähköverkkojen toiminnalle ja käyttöönotolle; painottaa, että 
kerättyjä tietoja voidaan käyttää ainoastaan sähkön toimitusvarmuuden takaamiseksi; 
kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan tietosuojasääntöjen täytäntöönpanosta ja suojaamaan 
yksilöiden oikeudet tällä alalla;
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22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittämään tutkimus- ja kehitystyön sekä 
investoinnit pitkälle kehitettyihin tunnistamisen estämistä koskeviin välineisiin ja 
ottamaan huomioon henkilötietojen tunnistamisen estämisen merkityksen, kun pyritään 
parantamaan älykkäiden energiajärjestelmien yleistä hyväksyntää;

Tarvittavat puitteet onnistuneita älykkäitä energiajärjestelmiä varten

23. korostaa, että vuosia 2014–2020 koskevissa uusissa ERI-rahastoasetuksissa jäsenvaltiot 
velvoitetaan keskittämään ERI-rahastojen varoja älykästä, kestävää ja osallistavaa 
Eurooppaa edistäviin investointeihin; panee tyytyväisenä merkille, että taloudellisen 
kehitystasonsa mukaisesti alueiden on varattava maaseuturahaston varoista tietty, jopa 
20 prosentin suuruinen, vähimmäisosuus uusiutuvista energialähteistä saatavan energian 
tuotantoon ja jakeluun, energiatehokkuuteen sekä jakelussa käytettäviin älykkäisiin 
sähköverkkoihin; toteaa, että myös koheesiorahastosta on mahdollista tehdä investointeja 
tällä alalla ja kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään tätä uutta mahdollisuutta 
mahdollisimman hyvin;

24. painottaa, että ERI-rahastot toimivat investoinnin kannustimina ja että koska useat 
alueelliset tasot ovat mukana rahoituksessa ja päätöksentekoprosessissa, monitasoisella 
hallinnolla on tärkeä asema menestyksekkään täytäntöönpanon kannalta; panee 
tyytyväisenä merkille Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman tarjoamat uudet 
rahoitusmahdollisuudet; 

25. korostaa, että jakelussa käytettäville älykkäille sähköverkoille suunnattua tukea ei saa 
sisällyttää valtiontukeen; painottaa, että energia-alan valtiontukea varten äskettäin esitetty 
uudistusehdotus ei saisi vaikuttaa kielteisesti älykkäiden sähköverkkojen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoon; kehottaa komissiota luopumaan tässä yhteydessä 
teknologiatyypistä riippumattoman tarjouskilpailujärjestelmän käyttöönotosta, koska 
pienimuotoiset hajautetut hankkeet jäävät enimmäkseen sen ulkopuolelle, mikä vaikeuttaa 
innovaatiokeskeisten ja aluekohtaisten lähestymistapojen noudattamista;

26. kehottaa komissiota vähentämään älykkäisiin energiajärjestelmiin tehtävien investointien 
esteitä ja laajentamaan erityisesti valtiontukiuudistuksiin liittyvää poikkeusta niin, että 
julkiset tuet sallitaan kaikilla alueellisten ja paikallisten älykkäiden energiajärjestelmien 
osa-alueilla monialaiset investoinnit ja toimet mukaan luettuina; kehottaa sisällyttämään 
älykkäät energiajärjestelmät yhdeksi tukimuodoksi tulevaan komission asetukseen 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 
107 ja 108 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus II) ja sellaisten asetusten 
mukauttamisesta, jotka koskevat muita ryhmäpoikkeuksen piiriin kuuluvia tukiryhmiä, 
jotka ovat vuorovaikutuksessa älykkäiden energiajärjestelmien kehittämisen kanssa;

27. korostaa, että älykkään infrastruktuurin yhteentoimivuudella on keskeinen merkitys, koska 
sääntelyn epävarmuus ja erilaiset standardit hidastavat älykkään infrastruktuurin 
leviämistä; kehottaa sen vuoksi lisäämään yhteistyötä eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden välillä; korostaa, että avoimia standardeja tarvitaan 
yhteentoimivuuden helpottamiseksi;

28. kehottaa alueita luomaan verkostoja ja jakamaan hyötyjä, tietämystä ja parhaita käytäntöjä 
sekä tekemään yhteistyötä laadittaessa älykkäitä energiajärjestelmiä koskevia 
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kustannus-hyötyanalyysejä ERI-rahastojen alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
mukaisesti; kehottaa komissiota perustamaan kansainvälisen verkoston älykkäiden 
energiajärjestelmien alueita varten; kehottaa rajaseutualueita käyttämään eurooppalaisen 
alueellisen yhteistyön yhtymän tarjoamaa oikeudellista välinettä ja perustamaan ja 
hallinnoimaan yhdessä tämäntyyppisenä verkostona yleisen taloudellisen edun mukaisia 
palveluja uusiutuvan energian, energiasäästöjen ja älykkäiden verkkoinfrastruktuurien 
alalla;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
alueiden komitealle.
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PERUSTELUT

Nousevien energiahintojen, ilmastonmuutoksen ja sosioekonomisten haasteiden aikana 
EU:n kaikkien alueiden on löydettävä keinoja taata vakaa ja turvattu energiantoimitus, joka on 
kohtuuhintaista kaikille kansalaisille, ja samalla noudatettava ympäristö- ja 
kestävyyskriteerejä. 

Tarkastellessamme erilaisia älykkäitä energiajärjestelmiä ja älykkäitä verkkoja koskevia 
aloitteita voimme havaita, että käytettävissä on jo monia ratkaisuja. Jotkin alueet ovat 
muuttuneet energian ostajista energian toimittajiksi, jotka antavat suuren painoarvon 
uusiutuvalle energialle ja tarjoavat näin mallin kestävälle energiantuotannolle, jonka avulla 
vakautetaan energian hinnat ja tuotetaan samalla voittoa. 

Tällaisiin esimerkkialueisiin kuuluu Burgenlandin alue Itävallassa. Burgenlandissa sijaitseva 
Güssing oli aikaisemmin köyhä ja syrjäinen alue, joka on muuttunut kestävyyden malliksi ja 
joka tuottaa kaiken tarvitsemansa energian uusiutuvista energialähteistä. Madeiran 
(Portugali), El Hieron (Espanja), Samsøn (Tanska) ja Ikarian (Kreikka) tyyppiset saaret, jotka 
aikaisemmin tuottivat suuren osan tarvitsemastaan energiasta fossiilisilla polttoaineilla, 
täyttävät nyt tämän saman energiatarpeen käyttämällä uusiutuvia energialähteitä sekä 
älykkäitä infrastruktuuri- ja varastointivaihtoehtoja. 

Toisena konkreettisena esimerkkinä parhaita käytänteitä soveltavasta mallialueesta on 
Saksassa sijaitseva Regenerative Model Region Harz, epäsuotuisa alue, jonka 
ominaispiirteisiin sisältyvät kaikki edellä mainitut osatekijät: pääasiassa uusiutuviin 
energialähteisiin perustuva energiantuotanto ja -jakelu, tutkimus ja kehittäminen, energian 
varastointi, kulutus ja energian säästäminen (mukaan lukien älykkäät mittarit, kulutuspiikkien 
muokkaaminen, eristäminen ja sähköinen liikenne).

Muita esimerkkejä kunnista ja alueista, joissa on onnistuttu saavuttamaan energiavarmuus ja 
vähentämään riippuvuutta tuonnista, ovat Hostětín Tšekin tasavallassa, Orkneyn uusiutuvan 
energian mikrotuotantoa koskeva hanke Skotlannissa sekä pilottihankkeita toteuttavat 
kaupungit ja kunnat komission Concerto-ohjelmassa, josta on tuettu 58:a pilottihanketta 
23 maassa. Muihin aloitteisiin kuuluu CO-POWER, jonka avulla kansalaiset voivat perustaa 
uusiutuvia energialähteitä koskevia yhteisöhankkeita eri puolilla Eurooppaa. 

Johtavia alueita ja yhteisöjä tarkasteltaessa voidaan havaita, että menestys saavutetaan usein 
paikallisviranomaisten, yritysten, teollisuuden sekä paikallisyhteisöjen ja kansalaisten välisen 
avoimuuden tuloksena. Yhteinen suunnittelu- ja täytäntöönpanotyö, jossa kaikki toimijat ovat 
osallisina, synnyttää alueilla yhteisvaikutuksia ja parempia pitkän aikavälin etuja sekä 
takaamalla turvatun ja kohtuuhintaisen energiatuotannon ja energiatoimitukset että 
tarjoamalla taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä etuja. Siten parhaat 
tulokset saavutetaan kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, jossa älykäs infrastruktuuri 
perustuu älykkääseen energiajärjestelmään, joka on osa älykästä alueellista 
kokonaissuunnitelmaa, jossa otetaan huomioon myös muut läheiset alat, kuten liikenne, 
asuminen ja kaupunkisuunnittelu. Sähköbussit voivat toimia paikallisesti tuotetun energian 
varastointijärjestelminä, kun energiankysyntä on vähäistä, esimerkiksi kun tuuli on 
voimakasta yöaikaan, ja siten energiaa varastoidaan ja käytetään paikallisesti. Kansalaisten 
sekä paikallisyritysten ja suurten teollisuuslaitosten kannustaminen energian säästämiseen, 
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esimerkiksi eristystä parantamalla, mahdollistaa yleiset energiasäästöt. Pyrkimällä lisäksi 
säästämään energiankulutusta kulutuksen huippuaikoina esimerkiksi käyttämällä koneita öisin 
kulutushuippuja voidaan siirtää ja päästään eroon toimintalogiikasta, jossa 
verkkoinfrastruktuuri perustuu yhä suurempiin kysyntähuippuihin. Älykkäät verkot, mukaan 
lukien älykkäät mittarit ja älykkäät varastointiratkaisut, voivat helpottaa tätä kehitystä, sillä ne 
mahdollistavat uudentyyppisen, entistä älykkäämmän energiajärjestelmän, jossa energiaa 
tuotetaan ja käytetään lähellä tuotantopaikkaa sen sijaan, että sitä kuljetetaan pitkiä matkoja, 
ja jossa kaksisuuntainen tiedonvälitys tuotantopuolen ja kulutuspuolen välillä on mahdollista. 

Älykkäillä verkoilla turvataan energiantoimitus ja vähennetään riippuvuutta fossiilisista 
polttoaineista, ja lisäksi ne tarjoavat paikallisyhteisöille paljon muita etuja, jotka liittyvät 
työllisyyteen ja vihreisiin työpaikkoihin. Uusiutuvan energian ala on selviytynyt nykyisestä 
talouskriisistä, ja se voi jatkaa uusien työpaikkojen luomista alueilla, joilla niitä eniten 
tarvitaan, kuten rannikko- ja maaseutualueilla. Komission vuonna 2009 tekemien laskemien 
mukaan sen vuodelle 2020 asettamien uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttaminen 
synnyttäisi alalla noin 2,8 miljoonaa työpaikkaa ja tuottaisi lisäarvoa yhteensä noin 
1,1 prosenttia bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Euroopan uusiutuvan energian 
neuvosto arvioi raportissaan ”A 100 % Renewable Energy Vision for the European Union”, 
että jos 45 prosenttia energiasta saadaan vuonna 2030 uusiutuvista energialähteistä, näin 
luotaisiin 4,4 miljoonaa työpaikkaa, ja jos Euroopan energiajärjestelmä perustuu 
vuoteen 2050 mennessä kokonaan uusiutuviin energialähteisiin, ala työllistää silloin 
6,1 miljoonaa ihmistä. Lisäksi esimerkiksi rakennusalalla syntyy tai säilyy paikallisia 
työpaikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi asuntoalan energiansäästöjä koskeviin investointeihin.

Alueellisissa energiasuunnitelmissa hyvin huomioon otettu älykkäiden verkkojen käytön 
lisääminen antaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti 
alueidensa energia- ja verkkosuunnitteluun ja nauttia kyseisten päätösten taloudellisista ja 
yhteiskunnallisista eduista. Tämän ansiosta kansalaisista tulee ”tuottajakuluttajia”, jotka 
tuottavat oman energiansa ja käyttävät ja myyvät sitä älykkäässä verkossa.

Kaikki edellä kuvattu osoittaa, että älykkäät verkot voivat olla kulmakivenä kestävää energiaa 
koskevassa visiossa, johon sisältyy uusiutuvan energian tuotannon lisääminen, energiasäästöt 
sekä paikallisesti tuotetun energia tehokkaampi ja erityisesti paikallinen käyttö. Siten 
älykkään energian järjestelmiä on tarkasteltava yleisenä konseptina, joka tarjoaa huomattavia 
hyötyjä Euroopan alueille. 

On kuitenkin haasteita, joita on käsiteltävä älykkäämpien energiajärjestelmien toteuttamiseksi 
Euroopan unionin alueilla. Kun luodaan älykkäitä energiajärjestelmiä, jotka perustuvat 
kaksisuuntaiseen tietojenvaihtoon ja näin ollen loppukäyttäjiä koskeviin tietoihin, tietosuoja ja 
yksityisyys on taattava ja niitä on lujitettava jatkuvasti kansalaisten vakuuttamiseksi. 
Yleisemmällä tasolla on käsiteltävä sääntelyyn ja lainsäädäntöön liittyviä haasteita, muun 
muassa valtiontukia. Tämä on totta erityisesti silloin, kun tarkastellaan monialaisia 
lähestymistapoja, joissa yhdistetään esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan ja energian alat. 
Kansallisilla rajoilla sijaitsevilla raja-alueilla toteutettavien aloitteiden on vastattava myös 
moniin sääntelyyn ja lainsäädäntöön liittyviin haasteisiin. Alojen ja maiden väliset rajat on 
avattava, sillä ainoastaan laajemman kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla voidaan 
hyödyntää täysimääräisesti älykkäiden energiajärjestelmien täytäntöönpanosta saatavia etuja. 
Tässä yhteydessä vakaa ja myönteinen sääntely- ja lainsäädäntökehys on välttämätön kaikkien 
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älykkäisiin energiajärjestelmiin liittyvien investointien ja pitkän aikavälin yhteistyön kannalta. 

Euroopassa on mahdollista kehittää kestävämpiä alueita ja yhteisöjä. Yhteisten ponnistelujen 
ansiosta näissä perusteluissa esimerkkeinä mainitut alueet, saaret ja yhteisöt eivät ole enää 
pioneereja, vaan niistä tulee vallitseva ilmiö vauraammassa, kestävämmässä ja energian 
suhteen omavaraisemmassa Euroopan unionissa.


