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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

ympäristöä koskevan XX osaston ja energiaa koskevan XXI osaston, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

työllisyyttä koskevan IX osaston sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta koskevan XVIII osaston, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

pöytäkirjan N:o 26 yleistä etua koskevista palveluista sekä pöytäkirjan N:o 28 

taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen uusiutuvan energian tilannekatsauksesta 

(COM(2015)0293) ja kansalliset suunnitelmat, 

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolten 21. konferenssin (COP 21) ja Pariisissa 30. 

marraskuuta–11. joulukuuta 2015 pidetyn Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena 

toimivan osapuolten 11. konferenssin (CMP 11) sekä Pariisin sopimuksen, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Towards an Integrated Strategic Energy 

Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation” 

(Integroitu strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET): Euroopan 

energiajärjestelmän muutoksen nopeuttaminen) (C(2015)6317), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta EU:n 

strategiasta (COM(2016)0051), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Etenemissuunnitelma – siirtyminen 

kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050” (COM(2011)0112), 

– ottaa huomioon 23. ja 24. lokakuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 

päätelmät, 



– ottaa huomioon uusiutuvien energialähteiden 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/EY1, 

– ottaa huomioon tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–

2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 

1906/2006 kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/20132, 

– ottaa huomioon bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY 

ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun 

direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta 9. syyskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/15133, 

– ottaa huomioon ETSK:n tutkimuksen EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin 

täytäntöönpanosta ”Changing the future of energy: civil society as a main player in 

energy generation” (Energiatalouden tulevaisuuden muuttaminen: kansalaisyhteiskunta 

keskeisenä toimijana energiantuotantokysymysten käsittelyssä), 

– ottaa huomioon kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen liittyvän kestävän 

energian toimintasuunnitelman, 

– ottaa huomioon tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä 

oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan 25. kesäkuuta 1998 tehdyn Århusin 

yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteista vuoteen 20304, 

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti uutta 

Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta”5, 

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman sähköverkkojen 10 

prosentin yhteenliitäntätavoitteen saavuttamisesta ja Euroopan sähköverkon 

parantamisesta vuoteen 2020 mennessä6, 

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti 

Euroopan energiaunionia”7, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, 
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aluekehitysvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 

lausunnot (A8-0196/2016), 

A. toteaa, että unioni on kokonaisuutena saavuttamassa uusiutuvia energialähteitä koskevat 

vuoden 2020 tavoitteet, mutta joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla tarvitaan tehostettuja 

lisätoimia; 

B. toteaa, että uusiutuvan energian kustannukset ovat viime vuosina alentuneet 

merkittävästi, minkä vuoksi ne tuotannon ja varastoinnin teknisen edistyksen myötä 

ovat entistä kilpailukykyisempiä perinteiseen energiantuotantoon verrattuna, ja että 

tämä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää sellainen todellinen EU:n 

energiapolitiikka, joka parantaisi kilpailukykyä ja vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä; 

katsoo, että siirtymään kohti kestävää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa 

energiajärjestelmää on sisällyttävä energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, Euroopan 

energiavarojen parasta käyttöä, teknologian kehittämistä ja älykästä infrastruktuuria 

koskevia toimia; katsoo, että talouskasvun ja työpaikkojen luomiseen sekä EU:n 

johtoaseman varmistamiseen näillä aloilla tarvitaan pitkän aikavälin vakaata 

sääntelykehystä; 

C. toteaa, että SEUT-sopimuksen 194 artiklan mukaan unionin energiapolitiikalla on 

pyrittävä varmistamaan energiamarkkinoiden toimivuus ja energian toimitusvarmuus 

sekä edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä, uusiutuvien energialähteiden 

kehittämistä ja energiaverkkojen yhteenliittämistä; toteaa, että sitovat kansalliset ja 

EU:n tavoitteet, konkreettiset suunnittelu- ja raportointivelvoitteet sekä 

käyttöönottotoimet ovat olleet EU:n investointivarmuuden ja uusiutuvan energian 

tuotantokapasiteetin samoin kuin siirto- ja jakeluinfrastruktuurin laajentumisen 

keskeisiä tekijöitä; 

D. katsoo, että COP 21:n tekemän Pariisin sopimuksen mukaisesti uusiutuvia 

energialähteitä koskevaa direktiiviä on mukautettava siten, että sen avulla saavutetaan 

sovittu tavoite maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta 1,5 °C:een verrattuna 

esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon; toteaa, että sataprosenttisesti uusiutuvaan 

energiaan perustuva talous on saavutettavissa ainoastaan vähentämällä 

energiankulutusta, lisäämällä energiatehokkuutta ja edistämällä uusiutuvia 

energiavaroja; 

E. toteaa, että uusiutuvaa energiaa koskeva kunnianhimoinen politiikka yhdistettynä 

energiatehokkuuteen ovat merkittäviä tekijöitä, joilla vähennetään EU:n 

tuontiriippuvuutta ja sen ulkoisen energian kokonaiskustannuksia ja lisätään 

energiaturvallisuutta suhteessa ulkoisiin toimittajiin; ottaa huomioon, että EU tuo yli 

puolet kaikesta kuluttamastaan energiasta ja että tuonnin päivittäinen arvo on yli 

miljardi euroa, joka vastaa yli 20:tä prosenttia kokonaistuonnista; ottaa huomioon, että 

tuontiriippuvuus on erityisen korkea raakaöljyn, maakaasun ja kivihiilen tapauksissa; 

toteaa, että uusiutuvan energian käytön lisäämisellä säästetyt polttoaineiden 

tuontikustannukset ovat vähintään 30 miljardia euroa vuodessa; 

F. toteaa, että uusiutuvan energian kehittäminen voi auttaa varmistamaan 

energiaturvallisuuden ja -riippumattomuuden, poistaa energiaköyhyyden ja edistää 

unionin taloudellista kehitystä ja johtoasemaa tekniikan alalla samalla, kun torjutaan 

ilmastonmuutosta; katsoo, että uusiutuvilla energialähteillä tarjottaisiin osaltaan unionin 

kansalaisille vakaata, kohtuuhintaista, kestävää energiaa, kiinnittäen erityisesti 

huomiota kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin; katsoo, että uusiutuvilla 



energialähteillä olisi annettava kansalaisille mahdollisuus tuottaa oma energiansa ja 

taata ennustettavissa oleva energiahuolto; 

G. katsoo, että uusiutuvaa energiaa kehitettäessä olisi samanaikaisesti kehitettävä 

moitteettomasti toimivia sähkön sisämarkkinoita; katsoo, että energiaunionin perustana 

olisi oltava siirtymä kohti kestävää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa energiajärjestelmää, 

johon tärkeimpinä osina sisältyvät energiatehokkuus ja energiansäästö, uusiutuva 

energia ja älykäs infrastruktuuri; 

H. ottaa huomioon, että uusiutuvien energialähteiden alalla toimivat EU:n yritykset, joista 

monet ovat pk-yrityksiä, työllistävät Euroopassa 1,15 miljoonaa henkilöä ja että EU:n 

yritysten osuus kaikkien uusiutuvaa energiaa hyödyntävien tekniikoiden patenteista 

maailmassa on 40 prosenttia, minkä ansiosta EU:lla on maailmanlaajuinen johtoasema; 

ottaa huomioon, että komission mukaan vihreän talouden alalla olisi mahdollista luoda 

20 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä ja se on myös merkittävä 

mahdollisuus luoda työpaikkoja maaseutualueilla; ottaa huomioon, että pk-yritysten, 

osuuskuntien ja yksityishenkilöiden omistuksessa olevat hankkeet ovat tärkeässä 

asemassa innovoidessa ja kehitettäessä uusiutuvan energian alaa; 

I. ottaa huomioon, että komissio on sitoutunut nostamaan unionin maailmanlaajuiseen 

johtoasemaan uusiutuvan energian alalla, mikä on energiapolitiikan kannalta 

ehdottoman tärkeää; ottaa huomioon, että Kiina on noussut maailmanlaajuiseen 

johtoasemaan uusiutuvaan energiaan tehtyjen investointien alalla ja että investoinnit 

vähenivät EU:ssa 21 prosenttia, 54,61 miljardista eurosta (62 miljardia dollaria) vuonna 

2014 42,99 miljardiin euroon (48,8 miljardia dollaria) vuonna 2015, mikä on alhaisin 

luku yhdeksään vuoteen; 

J. toteaa, että uusiutuviin energialähteisiin investoimisen jatkaminen edellyttää sekä 

kunnianhimoista julkista ja yksityistä johtajuutta ja sitoutumista että pitkän aikavälin 

vakaata ja luotettavaa toimintapoliittista kehystä, joka on johdonmukainen huomattavaa 

potentiaalia työpaikkojen ja kasvun luomiseksi EU:ssa sisältävään Pariisin 

ilmastosopimukseen perustuvien EU:n ilmastositoumusten kanssa; 

K. toteaa, että kunnianhimoiset ja realistiset tavoitteet, kuten julkinen osallistuminen, 

seuranta ja valvonta, selkeät ja yksinkertaiset säännöt ja tuki paikallisella, alueellisella, 

kansallisella ja Euroopan tasolla sekä kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien 

osallistuminen, työmarkkinaosapuolet (niin työntekijöiden kuin myös elinkeinoelämän 

edustajat) ja muut kansalaisyhteiskunnan järjestöt mukaan luettuina, ovat keskeisiä 

uusiutuvan energian käytön kehittämiseksi onnistuneesti; 

L. katsoo, että omistusoikeuden kunnioittaminen on tärkeää, kun edistetään uusiutuvia 

energialähteitä; 

M. toteaa, että uusiutuvat energialähteet tarjoavat mahdollisuuden laajempaan 

energiamarkkinoiden energiademokratiaan lisäämällä kansalaisten mahdollisuuksia 

osallistua energiamarkkinoille aktiivisesti ja yhtäläisin edellytyksin muiden 

sidosryhmien kanssa, tuottaa oma energiansa omaa käyttöään varten sekä varastoida ja 

myydä itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa yksilöllisesti tai kollektiivisen hallinnon 

myötä sekä julkisten ja yksityisten investointien kautta, myös kaupunkien, alueiden ja 

paikallisviranomaisten alullepanemien energiantuotannon hajautettujen muotojen 

avulla; toteaa, että uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden olisi tarjottava 

kansalaisille mahdollisuus energiankulutuksensa ja energiasiirtymän laajempaan 



valvontaan ja edistettävä heidän suoraa osallistumistaan energiajärjestelmään muun 

muassa investointisuunnitelmien avulla; 

N. ottaa huomioon, että Pohjanmeren alueella tuotetulla tuulienergialla on mahdollista 

tuottaa yli 8 prosenttia Euroopan sähköstä vuoteen 2030 mennessä; 

O. ottaa huomioon, että jotkin jäsenvaltiot ovat riippuvaisempia yhdestä ainoasta 

fossiilisten polttoaineiden toimittajasta; ottaa huomioon, että uusiutuvan energian 

ansiosta säästettiin 30 miljardia euron arvosta maahantuotuja fossiilisia polttoaineita ja 

maakaasun kulutus väheni seitsemän prosenttia, millä vahvistettiin edelleenkin 

maailman suurimman energiantuojan eli EU:n energiariippumattomuutta ja -

turvallisuutta; 

Uusiutuvia energialähteitä koskeva edistys 

1. pitää ilahduttavana komission sitoutumista uusiutuvaan energiaan; katsoo, että 

uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin yhteydessä sitovien kansallisten 

tavoitteiden, uusiutuvaa energiaa koskevien kansallisten suunnitelmien ja kahden 

vuoden välein toteutettavien seurantatoimien tämänhetkinen yhdistelmä on ollut 

keskeinen tekijä kehitettäessä uusiutuvan energian kapasiteettia EU:ssa; kehottaa 

komissiota varmistamaan uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin täysimääräisen 

täytäntöönpanon ja esittämään kunnianhimoisen sääntelykehyksen vuoden 2020 

jälkeiseksi ajaksi; korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan vakaata ja pitkäaikaista 

sääntelykehystä sekä kansallisia ja EU:n uusiutuvaa energiaa koskevia tavoitteita, jotka 

vastaavat tehokkainta edistymistapaa kohti unionin pitkän aikavälin (2050) 

ilmastotavoitteita; 

2. panee tyytyväisenä merkille, että EU on saavuttamassa vuoden 2020 tavoitteensa, mutta 

on huolissaan suuresta määrästä maita (Alankomaat, Belgia, Espanja, Luxemburg, 

Malta, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta), joiden on komission vuoden 2015 

uusiutuvan energian tilannekatsauksen vuosien 2014–2020 arvioiden mukaisesti ehkä 

vahvistettava toimintalinjojaan ja välineitään varmistaakseen vuoden 2020 

tavoitteidensa saavuttamisen, ja niiden saavuttaminen on epävarmaa myös Unkarin ja 

Puolan kohdalla; kehottaa jälkeen jääneitä jäsenvaltioita toteuttamaan lisätoimia 

palatakseen oikeille raiteille; suhtautuu myönteisesti siihen, että jotkin jäsenvaltiot, 

kuten Bulgaria, Italia, Itävalta, Kroatia, Latvia, Liettua, Romania, Ruotsi, Suomi, 

Tanska, Tšekki ja Viro, ovat jo saavuttaneet tai saavuttavat pian vuoden 2020 

tavoitteensa, selvästi etuajassa; 

3. pitää valitettavana, että komission uusiutuvan energian tilannekatsauksessa ei ole 

esitetty maakohtaisia suosituksia maiden toimintalinjojen ja välineiden mukauttamiseksi 

niiden vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi; korostaa, että vaikka 

pääoman saanti on keskeisessä asemassa, pääomakustannukset ovat vaihdelleet 

merkittävästi koko EU:ssa, minkä seurauksena on syntynyt luoteesta kaakkoon kulkeva 

jakauma; toteaa, että uusiutuvaa energiaa edistävien eri politiikkojen olemassaoloon 

liittyy riski siitä, että EU:n jäsenvaltioiden kilpailukykyyn liittyvät erot kasvavat 

entisestään; huomauttaa, että on tarpeen ottaa käyttöön EU:n rahoitusmekanismi, jolla 

vähennetään uusiutuvan energian hankkeiden riskeistä johtuvia korkeita 

pääomakustannuksia; 

4. korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää määritellä kansallisten uusiutuvia 

energialähteitä koskevien politiikkatoimien parhaat käytännöt sekä jakaa niitä ja edistää 



niiden hyväksymistä voimakkaammin lähennetyn EU:n mallin kehyksessä siten, että 

lisätään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia; kehottaa komissiota 

säilyttämään roolinsa uusiutuvien energialähteiden kehittämistä koskevan edistyksen 

seurannassa ja aktiivisessa tukemisessa; korostaa, että on tärkeää arvioida uusiutuvia 

energialähteitä niiden kilpailukyvyn, kestävyyden, kustannustehokkuuden ja sen 

kannalta, miten niillä edistetään geopoliittista vakautta ja ilmastonmuutostavoitteiden 

saavuttamista; 

5. toteaa, että kansalliset suunnitelmat ja raportointivelvoitteet ovat tärkeässä asemassa 

jäsenvaltioiden edistyksen seurannan kannalta, ja katsoo, että velvoitteita olisi jatkettava 

vuoden 2020 jälkeenkin; katsoo, että jäsenvaltioiden energialähteiden yhdistelmästä 

päättäminen kuuluu edelleen jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan SEUT-

sopimuksen 194 artiklan mukaisesti siten, että kukin jäsenvaltio edistää omien 

uusiutuvan energian muotojensa kehitystä, joten energiayhdistelmät säilyvät hyvin 

monimuotoisina; 

6. painottaa yksinkertaisten, helppokäyttöisten, edullisten ja tehokkaiden 

hallintomenettelyjen merkitystä; 

7. kehottaa komissiota sisällyttämään uusiutuvaa energiaa koskeviin tuleviin 

tilannekatsauksiin arvion uusiutuvien energialähteiden vaikutuksesta kustannuksiin ja 

hintoihin, erityisesti kotitalouksien maksamiin hintoihin; 

8. korostaa energiamarkkinoiden sääntöjä koskevan EU:n lainsäädäntöehdotuksen 

merkitystä, koska integroituneemmat markkinat ovat keskeisessä asemassa uusiutuvien 

energialähteiden kehittämisen ja kotitalouksille ja teollisuudelle koituvien 

energiakustannusten vähentämisen kannalta; 

9. korostaa sellaisten vakaiden ja kustannustehokkaiden uusiutuvan energian 

tukijärjestelmien tärkeyttä pitkän aikavälin investoinneille, jotka ovat avoimia ja 

mukautettavissa lyhyellä aikavälillä ja jotka on räätälöity kansallisiin tarpeisiin ja 

oloihin, mikä mahdollistaa uusiutuviin energialähteisiin liittyville kehittyneille 

tekniikoille myönnettävien tukien vähittäisen poistamisen; suhtautuu myönteisesti 

siihen, että jotkin uusiutuviin energialähteisiin liittyvistä tekniikoista lisäävät nopeasti 

kustannustehokkuuttaan perinteisiin tuotantomenetelmiin verrattuna; korostaa, että 

energiasiirtymä riippuu oikeudellisten kehyksien sekä rahoitus- ja sääntelykehyksien 

avoimuudesta, johdonmukaisuudesta ja jatkuvuudesta investoijien luottamuksen 

vahvistamiseksi; pitää valitettavina uusiutuvan energian tukijärjestelmiin takautuvasti 

tehtäviä muutoksia, joilla muutetaan jo tehtyjen investointien tuottoa; kehottaa 

jäsenvaltioita ilmoittamaan aina kaikista uusiutuvan energian tukijärjestelmien 

mukautuksista ja kuulemaan laajasti sidosryhmiä hyvissä ajoin etukäteen; kehottaa 

komissiota varmistamaan, että kansalliset tukijärjestelmät ovat komission ohjeiden 

mukaisia, jotta vältetään niiden täytäntöönpanon tarpeeton viivästyminen ja pidetään 

markkinoiden vääristyminen mahdollisimman vähäisenä; 

10. korostaa, että tutkimus- ja kehitystoiminnalla on keskeinen rooli uusiutuvien 

energialähteiden kehittämisessä; muistuttaa Horisontti 2020 -ohjelman energiaa 

koskevan luvun mukaisesti asettamastaan tavoitteesta osoittaa 85 prosenttia 

rahoituksesta ei-fossiilisiin energialähteisiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

jatkamaan kaikkien nykyisten rahoitusjärjestelmien tehokkaan käytön helpottamista 

entisestään ja varmistamaan etenkin pk-yritysten pääoman saannin ja tukemaan 

tutkimus- ja kehitystoimintaa uusiutuvan energian alalla, sen varastointia ja siihen 



liittyvää tuotekehitystä, jotta voidaan parantaa EU:n uusiutuvan energia-alan 

kilpailukykyä, parantaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja välttää se, että 

EU-maiden kilpailukykyyn liittyvät erot kasvavat entisestään; 

11. painottaa, että sähkön varastoinnilla voidaan lisätä EU:n sähköjärjestelmän joustavuutta 

ja tasapainottaa vaihteluita, jotka johtuvat uusiutuvan energian tuotannosta; muistuttaa, 

että nykyisessä sähködirektiivissä 2009/72/EY ei mainita varastointia, ja painottaa, että 

sähködirektiivin tulevassa tarkistuksessa otetaan huomioon energian varastoinnin 

tarjoamat moninaiset palvelut; katsoo, että selventämällä varastoinnin asemaa 

mahdollistetaan siirto- ja jakeluverkko-operaattorien investoinnit energian 

varastointipalveluihin; 

12. painottaa, että tukijärjestelmissä olisi kaikilla tasoilla keskityttävä tekniikkaan, johon 

liittyy merkittävää potentiaalia uusiutuvien energialähteiden kustannusten 

vähentämiseksi ja/tai uusiutuvien energialähteiden markkinahyväksynnän edistämiseksi; 

13. katsoo, että tutkimus- ja kehitystoimintaa koskevassa tulevassa strategiassa olisi 

keskityttävä edistämään älykkäiden verkkojen ja älykkäiden kaupunkien kehittämistä; 

katsoo lisäksi, että liikenteen sähköistämisellä, älykkään ajoneuvon lataamistekniikalla 

ja ajoneuvosta verkkoon -tekniikalla voitaisiin parantaa merkittävästi 

energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden potentiaalista käyttöönottoa; 

14. katsoo, että EAKR ja koheesiorahasto voivat myötävaikuttaa direktiivin 2009/28/EY 

mukaisten ja ilmasto- ja energiapolitiikan puitteissa vuoteen 2030 asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseen sekä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan energian 

tuotantoon liittyvän tutkimuksen ja innovoinnin rahoittamiseen samalla, kun tuetaan 

työpaikkojen luomista ja talouskasvua; korostaa koheesiopolitiikan temaattisen 

keskittämisen merkitystä, sillä se auttaa kanavoimaan investoinnit kohti vähähiilistä 

taloutta, uusiutuvat energialähteet mukaan luettuina, etenkin, kun otetaan huomioon 

merkittävä temaattinen tavoite, jolla tuetaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen kaikilla 

aloilla; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan ja hyödyntämään parhaalla 

mahdollisella tavalla olemassa olevien rahoitusmahdollisuuksien käyttöä tähän 

tarkoitukseen ja korostaa tämän tuomia mahdollisuuksia paikallisen liiketoiminnan 

kehittämiselle ja työpaikkojen luomiselle; muistuttaa EAKR:n ja koheesiorahaston 

yhteisistä säännöksistä, joilla tuetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 

energialähteiden käyttöön kotitalouksissa, julkisissa rakennuksissa ja yrityksissä 

liittyvien hankkeiden tukikelpoisuutta, ja katsoo, että alueellisten uusiutuvien 

energialähteiden markkinoiden yhdentyminen, joka voitaisiin saavuttaa tällaisella 

rahoituksella, edistäisi osaltaan merkittävästi koheesiopolitiikkaa; 

15. korostaa tarvetta lisätä jäsenvaltioiden ja alueiden yhteistyötä ja koordinointia sekä 

tarvetta yhdennettyyn lähestymistapaan teknisten parannusten, älykkäiden verkkojen 

kehittämisen ja täytäntöönpanon, verkkojen mukauttamisen ja kapasiteetin, älykkään 

mittauksen, varastoinnin, kysyntäpuolen hallinnan, energiatehokkuuden ja 

innovatiivisen uusiutuvan energian tuotannon julkisissa investoinneissa ja 

rahoittamisessa; 

16. korostaa, että monissa jäsenvaltioissa verkot eivät yksinkertaisesti pysty 

vastaanottamaan virtaa, joka on tuotettu vaihtelevalla uusiutuvalla energialla; korostaa, 

että energiaverkkojen nykyaikaistaminen on keskeisen tärkeää, jotta voidaan mukautua 

tuotantoon ja siirtoon liittyviin muutoksiin; 



17. kehottaa kiireesti lisäämään avoimuutta ja yleisön osallistumista siten, että otetaan 

mukaan kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät uusiutuvia energialähteitä koskevien 

kansallisten suunnitelmien kehittämisen varhaisessa vaiheessa; pitää valitettavana 

tiedon puutetta, joka koskee uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin säännöksien 

täytäntöönpanoa, ja korostaa, että jäsenvaltioiden on laadittava yksityiskohtaisempia 

kertomuksia kahden vuoden välein; kehottaa komissiota tehostamaan uusiutuvia 

energialähteitä koskevan edistyksen seurantaa ja tukemista; kehottaa komissiota 

lisäämään sen täytäntöönpanovallan käytön läpinäkyvyyttä; 

18. korostaa kaikkien hallinnontasojen sekä yhdistysten osallisuuden merkitystä uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvan EU:n energiantuotantomallin, kulutusmallin ja yksityisen 

kulutuksen mallin täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota lisäämään tukeaan 

kaupunginjohtajien sopimukselle, Älykkäät kaupungit- ja Älykkäät yhteisöt -hankkeille 

ja sataprosenttisesti uusiutuvia energialähteitä käyttäviä yhteisöjä koskevalle 

hankkeelle, jotta voidaan jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä; 

19. panee merkille, että uusiutuvien energialähteiden alan alueellisen yhteistyön 

laajentaminen on keskeisessä asemassa, jotta varmistetaan uusiutuvien energialähteiden 

kehittämisen jatkaminen; 

20. pitää ilahduttavana, että vuonna 2013 uusiutuvien energialähteiden käytön avulla jäi 

tuottamatta noin 388 miljoonaa bruttotonnia hiilidioksidia ja että fossiilisten 

polttoaineiden kysyntä väheni EU:ssa 116 miljoonaa öljytonnia vastaavalla 

energiamäärällä; 

21. painottaa uusiutuvan energian alan valtavaa työpaikkojen luomista koskevaa 

potentiaalia; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, etteivät työelämän normit heikkene 

energiasiirtymän tuloksena, sillä siirtymän pohjalta olisi luotava laadukkaita 

työpaikkoja; 

Uusiutuva energia tulevaisuudessa 

22. painottaa, että uusiutuvia energialähteitä koskevien tavoitteiden on oltava 195 maan 

kesken Pariisissa joulukuussa 2015 sovittujen ilmastotavoitteiden mukaisia; panee 

merkille Eurooppa-neuvoston ehdotuksen siitä, että uusiutuvan energian osuuden olisi 

oltava vähintään 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä; muistuttaa vaatimuksestaan 

asettaa sitovia tavoitteita, joiden mukaan uusiutuvan energian käytön vähintään 30 

prosentin osuus pannaan täytäntöön kansallisten tavoitteiden avulla, jotta varmistetaan 

tarvittava investointi- ja oikeusvarmuus; katsoo, että COP 21:n äskettäin tekemän 

sopimuksen valossa olisi toivottavaa, että asiaa lähestytään huomattavasti 

kunnianhimoisemmin; painottaa, että tässä yhteydessä asetettavat selvät ja 

kunnianhimoiset tavoitteet ovat väline, jolla parannetaan varmuutta ja varmistetaan 

EU:n maailmanlaajuinen johtoasema; kehottaa komissiota esittämään vuodeksi 2030 

kunnianhimoisemman ilmasto- ja energiapaketin, jossa nostetaan uusiutuvia 

energialähteitä koskevaa EU:n tavoitetta vähintään 30 prosenttiin ja joka on tarkoitus 

panna täytäntöön yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla; 

23. korostaa uusiutuvista energialähteistä ja markkinasuunnittelusta annetun uuden 

sääntelyn merkitystä luotaessa uutta kehystä, joka soveltuu uusiutuvien energialähteiden 

kehittämiseen ja perustuu luotettaviin tukijärjestelmiin ja uusiutuvia energialähteitä 

koskevan tekniikan täysimääräiseen osallisuuteen markkinoiden toiminnassa; 



24. tiedostaa, että veronkevennykset ovat tehokas kannustin, jonka avulla voidaan toteuttaa 

siirtyminen fossiilisesta energiasta uusiutuvaan energiaan, ja kehottaa komissiota 

uudistamaan energiaverotusdirektiiviä ja valtiontukisääntöjä, jotka estävät 

hyödyntämästä näiden kannustimien koko potentiaalia; 

25. korostaa, että vuodeksi 2020 jo sovittuja tavoitteita on käytettävä vähimmäisperustana, 

kun uusiutuvaa energiaa koskevaa direktiiviä tarkistetaan, jotta jäsenvaltiot eivät voi 

alittaa vuodeksi 2020 asetettua kansallista tavoitettaan vuoden 2020 jälkeen; painottaa, 

että uusiutuvia energialähteitä koskevien EU:n vuoden 2030 tavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää yhteisiä toimia; korostaa, että jäsenvaltioiden olisi kehitettävä kansallisia 

suunnitelmiaan hyvissä ajoin ja että komission valvontavalmiuksia on lisättävä myös 

vuoden 2020 jälkeisenä aikana ja olisi otettava käyttöön asianmukaisia välineitä, joilla 

mahdollistetaan tehokas ja oikea-aikainen seuranta ja toimien toteuttaminen haitallisen 

toiminnan johdosta; katsoo valvonnan edellyttävän, että komissio määrittää 

jäsenvaltioita varten kansallisia vertailuarvoja, joihin voidaan verrata jäsenvaltioiden 

edistymistä uusiutuvien energialähteiden käyttöönotossa; 

26. korostaa potentiaalia, jota unionille aiheutuu uusiutuvia energialähteitä kehitettäessä, ja 

painottaa sen merkitystä pitkän aikavälin suotuisten edellytysten kannalta kaikkien 

markkinatoimijoiden kohdalla; 

27. korostaa uusiutuvien energialähteiden tärkeää panosta hiilipäästöjen kokonaisvaltaisen 

vähentämisen kannalta; painottaa uusiutuvien energialähteiden kehittämisen merkitystä, 

jotta saavutetaan COP 21:ssä sovitut tavoitteet; 

28. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi lisättävä säännösten perusteltua käyttöä tilastollisiin 

siirtoihin ja yhteistyömekanismien kehittämiseen tavoitteiden saavuttamiseksi 

uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin 6 artiklan mukaisesti; painottaa 

jäsenvaltioiden yhteistyön merkitystä, koska se hyödyttäisi uusiutuvia energialähteitä 

koskevan järjestelmän optimointia ja tehokasta tarjontaa sekä säästäisi kustannuksia; 

kehottaa komissiota antamaan jäsenvaltioille lisäkannustimia, tietoa, kustannus-

hyötyanalyyseja ja ohjeistusta asiassa; 

29. korostaa tarvetta määritellä vahva, vankka ja avoin hallintojärjestelmä, jolla 

varmistetaan vuoden 2030 uusiutuvia energialähteitä koskevien tavoitteiden 

täytäntöönpano ottaen asianmukaisesti huomioon energiayhdistelmän määrittämistä 

koskevan kansallisen toimivallan samalla, kun mahdollistetaan energiapolitiikan 

täysimääräinen demokraattinen valvonta ja seuranta; kehottaa jäljittelemään tarkasti 

nykyistä menestyksellistä järjestelmää, jonka perustana ovat kansalliset tavoitteet, 

kansalliset uusiutuvaa energiaa käsittelevät toimintasuunnitelmat ja kahden vuoden 

välein annettavat kertomukset; korostaa, että nämä olisi sisällytettävä uusiutuvia 

energialähteitä koskevaan direktiiviin, jolla on varmistettava vastuuvelvollinen, tehokas 

ja läpinäkyvä jäsenvaltioiden sitoumusten valvonta ja unionin voimassa olevan 

lainsäädännön täytäntöönpano, jotta luodaan perusta Euroopan energiaunionin 

moitteettomalle toiminnalle; 

30. huomauttaa kansallisia ympäristö- ja ilmastosuunnitelmia koskevien yhtenäisten 

sitovien mallien tärkeydestä, jotta varmistetaan vertailukelpoisuus, läpinäkyvyys ja 

ennustettavuus investoijien kannalta; katsoo, että toimintasuunnitelmia ja 

politiikkatoimia koskevaa suunnittelua on edelleen eriytettävä jäsenvaltioissa 

toimialoihin, tekniikanaloihin ja lähteisiin perustuen; 



31. kehottaa komissiota vahvistamaan sääntelyllä uusiutuvaa energiaa tuottavia 

voimalaitoksia koskevan voimassa olevien sääntöjen jatkamisperiaatteen, jotta torjutaan 

uusiutuvan energian tukijärjestelmien jälkikäteen toteutettavia muutoksia sekä taataan 

nykyisten varojen taloudellinen elinkelpoisuus; 

32. vaatii poistamaan tarpeettomia byrokraattisia esteitä ja tekemään investointeja, joiden 

avulla on mahdollista saavuttaa sähköverkkojen 10 prosentin yhteenliitäntätavoite 

vuoteen 2020 mennessä; korostaa, että alueellisen yhteistyön lisäämisellä voidaan 

varmistaa uusiutuvien energialähteiden sisällyttämiskustannusten optimointi ja vähentää 

kuluttajille koituvia kustannuksia; muistuttaa yleisön laaja-alaisen kuulemisen ja 

varhaisen osallistumisen merkityksestä uusien energiainfrastruktuurihankkeiden 

suunnittelussa paikalliset olot huomioon ottaen; muistuttaa teknisten neuvojen ja 

ympäristövaikutusarviointien merkityksestä uusiutuvan energian tuotanto- ja 

jakeluhankkeissa; 

33. panee merkille saatavilla olevan osaamisen ja uusiutuvan energian kehittämisestä 

johtuvien työmarkkinavaatimusten muutosten välisen kuilun; korostaa, että aktiivista 

koulutusta ja osaamista koskevat strategiat ovat keskeisiä siirryttäessä kestävään ja 

resurssitehokkaaseen talouteen; korostaa työmarkkinaosapuolten ja viranomaisten 

merkitystä valmiuksia koskevien järjestelmien ja koulutusohjelmien kehittämisessä; 

34. korostaa tarvetta riittävään rahoitukseen EU:n tasolla ja toteaa, että tämä voidaan 

saavuttaa muun muassa siten, että poistetaan kattavasti investointiriskejä, jotta 

kannustetaan uusiutuvien energialähteiden laaja-alaista käyttöä; 

Lähi- ja yhteisöenergia 

35. katsoo, että paikallisviranomaisten, yhteisöjen, kotitalouksien ja yksityishenkilöiden 

olisi muodostettava energiasiirtymän runko ja niitä olisi tuettava aktiivisesti 

energiantuottajiksi ja -toimittajiksi ryhtymisessä yhtä lailla kuin muitakin 

energiamarkkinoiden toimijoita; kehottaa tässä yhteydessä ottamaan käyttöön 

”tuottajakuluttajan” yhteisen kattavan määritelmän EU:ssa; 

36. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa omaa energiantuotantoa ja -kulutusta 

koskeva perusoikeus sekä oikeus varastoida ja myydä ylijäämäsähköä kohtuuhintaisesti; 

37. muistuttaa, että jäsenvaltioissa on yleisön osallistumisoikeuteen perustuen kehitettävä 

lähi- ja yhteisöenergiastrategia ja niiden on kuvattava kansallisissa 

toimintasuunnitelmissaan, miten ne aikovat edistää uusiutuvaa energiaa koskevia pieniä 

ja keskisuuria hankkeita ja energia-alan osuuskuntia ja sisällyttää ne 

lainsäädäntökehykseensä, tukipolitiikkaansa ja markkinoille pääsyynsä; 

38. kehottaa sisällyttämään uusiutuvia energialähteitä koskevaan tarkistettuun direktiiviin 

uuden luvun lähi- ja yhteisöenergiasta, jotta tarkastellaan suurimpia markkinaesteitä ja 

hallinnollisia esteitä sekä luodaan uusiutuvan energian oman energiantuotannon ja -

kulutuksen kannalta suotuisampi investointiympäristö; 

39. ottaa huomioon, että kaikissa maissa ei vielä ole otettu käyttöön kaikkea tekniikkaa 

koskevia asianmukaisia lupa- ja hallintomenettelyjä; pyytää jäsenvaltioita poistamaan 

omaan käyttöön tapahtuvaa tuotantoa koskevien uusien valmiuksien hallinnolliset esteet 

ja markkinaesteet, korvaamaan pitkälliset lupamenettelyt yksinkertaisella 

ilmoitusvaatimuksella, ottamaan käyttöön tehokkaita keskitettyjä asiointipisteitä, joissa 



hoidetaan hankelupia ja verkkoonpääsyä koskevia asioita ja annetaan rahoitusta 

koskevaa ja teknistä asiantuntija-apua, sekä takaamaan tuottajakuluttajille 

mahdollisuuden hyödyntää vaihtoehtoisia riidanratkaisumekanismeja; kehottaa 

komissiota varmistamaan nykyisen uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin 13 

artiklan (hallinnolliset menettelyt) ja 16 artiklan (pääsy sähköverkkoon ja verkkojen 

toiminta) täysimääräisen täytäntöönpanon ja jatkamisen vuoden 2020 jälkeen; 

40. korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon mikrotuottajien, pientuottajien ja suurtuottajien 

väliset erot; toteaa, että on kehitettävä sopivat olot ja välineet tuottajakuluttajille 

(aktiiviset energiankuluttajat, kuten kotitaloudet, sekä omistajat että vuokralaiset, 

laitokset ja pienyritykset, jotka harjoittavat uusiutuvan energian tuotantoa joko itse tai 

yhteisesti osuuskuntien, muiden yhteiskunnallisten yrityksien tai yhteenliittymien 

välityksellä), jotta voidaan edistää energiasiirtymää ja helpottaa niiden integroitumista 

energiamarkkinoille; suosittaa, että vähennetään uutta omaa sähköntuotantoa koskevien 

hallinnollisten esteiden määrä ehdottomaan minimiin erityisesti siten, että poistetaan 

markkinoille ja sähköverkkoon pääsyn rajoituksia; ehdottaa lupamenettelyjen 

lyhentämistä ja yksinkertaistamista siirtymällä noudattamaan yksinkertaista 

ilmoitusvaatimusta; ehdottaa, että uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin 

tarkistamisessa siihen voitaisiin sisällyttää erityissäännöksiä, joilla poistettaisiin esteitä 

ja edistettäisiin yhteisöllisiä ja osuustoiminnallisia energiajärjestelmiä hankelupia 

käsittelevien ja rahoitusta koskevaa ja teknistä asiantuntija-apua antavien keskitettyjen 

yhteyspisteiden välityksellä; kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään de minimis 

-poikkeuksia, jotka on vahvistettu EU:n energia- ja ympäristöalan valtiontukia 

koskevissa suuntaviivoissa, jotta pienet ja keskisuuret hankkeet saavat jatkossakin 

hyötyä dynaamisista syöttötariffeista, millä ne vapautetaan monimutkaisista 

huutokauppamenettelyistä; 

41. korostaa yleisön varhaisen osallistumisen merkitystä, jotta edistetään uusiutuvia 

energialähteitä koskevia ympäristöystävällisiä hankkeita paikalliset olot huomioon 

ottaen; 

42. korostaa, että keskitetyn ja hajautetun energiantuotannon välille on löydettävä tasapaino 

riittävän markkinasääntelyn avulla, jotta varmistetaan, ettei sellaisia kuluttajia syrjitä, 

joilla ei ole varaa ryhtyä tuottajakuluttajiksi; korostaa tarvetta tarjota energiantuotannon 

kollektiiviselle hallinnolle tekniset ja hallinnolliset välineet; korostaa, että oma 

energiantuotanto ja uusiutuvat energialähteet eivät ole perimmäinen syy EU:n 

korkeampiin energiakustannuksiin; 

43. korostaa, että lisäämällä energiatehokkuuden täytäntöönpanon painotusta kaikilla aloilla 

autetaan EU:ta parantamaan kilpailukykyään ja kehittämään innovatiivisia ja 

kustannustehokkaita energiansäästöratkaisuja; 

44. painottaa energiaa koskevan yhdennetyn lähestymistavan ympäristöllisiä, taloudellisia 

ja sosiaalisia etuja ja tarvetta edistää yhteisvaikutusta sähkö-, lämmitys-, jäähdytys- ja 

liikennealoilla sekä niiden välillä; kehottaa lisäksi komissiota arvioimaan, miten 

joustavilla uusiutuvilla energialähteillä voidaan täydentää vaihtelevia energialähteitä ja 

miten tämä olisi otettava huomioon energiasuunnittelussa samoin kuin tukijärjestelmiä 

hahmoteltaessa; 



Sähkö 

45. korostaa, että uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö olisi integroitava 

sähkönjakelujärjestelmiin kaikilla tasoilla samoin kuin sähkönsiirtojärjestelmiin ottaen 

huomioon siirtyminen kohti joustavampaa ja hajautetumpaa energiantuotantomallia, 

jossa otetaan huomioon markkinat; 

46. ottaa huomioon, että sellaisilla muilla kuin vaihtelevilla uusiutuvilla energialähteillä, 

kuten vesivoimalla, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön ja joiden käyttö on 

ekologisesti vastuullista, voidaan tukea vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden 

integrointia markkinoille; 

47. kehottaa noudattamaan sellaista yhdennettyä energiapoliittista lähestymistapaa, joka 

kattaa verkkojen kehityksen ja sääntelyn, varastoinnin, kysyntäpuolen hallinnan, 

energiatehokkuuden parantamisen sekä uusiutuvien energialähteiden osuuden 

lisäämisen; korostaa tarvetta välttää teknologialukkiutumaa, joka on hiilivapaaksi 

saattamista koskevan tavoitteen vastainen; 

48. toteaa, että uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon saattaminen 

markkinoille edellyttää joustavia markkinoita sekä tarjonta- että kysyntäpuolella, minkä 

lisäksi on rakennettava, uudistettava ja mukautettava verkkoja ja kehitettävä uutta 

varastointitekniikkaa; 

49. korostaa, että sekä lämmitys- että jäähdytysjärjestelmien, liikennealan ja muiden alojen 

sähköistäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta varmistetaan nopea ja tehokas siirtymä 

uusiutuviin energialähteisiin; 

50. korostaa, että niin kauan kuin sähköjärjestelmä on joustamaton, uusiutuville 

energialähteille on taattava ensisijainen pääsy verkkoon ja ajojärjestyksessä etusijalle 

asettaminen, jotta parannetaan verkkoa sekä varastoinnin ja kysynnänjouston 

käyttöönottoa; kehottaa komissiota esittämään uusiutuvien energialähteiden ensisijaista 

pääsyä verkkoon ja ajojärjestyksessä etusijalle asettamista vuoden 2020 jälkeisenä 

aikana koskevien sääntöjen vahvistamista ja selventämistä; korostaa, että mahdollisuutta 

poistaa vaiheittain ensisijainen pääsy verkkoon ja ajojärjestyksessä etusijalle 

asettaminen olisi arvioitava, kun uusiutuvia energialähteitä koskevalle tulevalle 

direktiiville toteutetaan väliarviointi viimeistään vuonna 2024; 

51. painottaa, että olisi ylläpidettävä ja vahvistettava uusiutuvan energian ensisijaista 

verkkoon pääsyä ja ajojärjestyksessä etusijalle asettamista uusiutuvia energialähteitä 

koskevan voimassa olevan direktiivin mukaisesti; kehottaa laatimaan vuoden 2020 

jälkeiseksi ajaksi sääntelykehyksen, jolla varmistetaan uusiutuvan sähkön rajoituksien 

johdosta maksettavat asianmukaiset korvaukset; 

52. panee merkille komission strategian lisätä kysynnänjoustomekanismeja; korostaa, että 

tämä ei saisi luoda kansalaisille lisärasitetta tai lisätä kuluttajien energiakustannuksia; 

korostaa, että kysynnänjoustomekanismit voisivat tarjota tilaisuuden vähentää 

energiakustannuksia, mutta toteaa, että kysynnänjoustoon tai dynaamiseen hinnoitteluun 

osallistumisen olisi aina ehdottomasti perustuttava vapaaehtoisuuteen; 

53. katsoo, että sähkön varastointiratkaisujen kehittäminen on olennaisen tärkeää, jotta 

kehitetään ja integroidaan suuria määriä uusiutuvaa energiaa, autetaan tasapainottamaan 

verkkoa ja mahdollistetaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvan ylijäämäenergian 



varastointi; kehottaa tarkistamaan nykyistä sääntelykehystä energian 

varastointijärjestelmien käyttöönoton edistämiseksi ja olemassa olevien esteiden 

poistamiseksi; 

54. painottaa, että sähköntuotannon pullonkauloja koskeva ongelma estää edelleen 

uusiutuvan energian vapaan liikkumisen jäsenvaltioiden rajojen yli ja hidastaa 

todellisten energian sisämarkkinoiden luomista Euroopan unionissa; 

55. tähdentää, että olisi lisättävä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja heitä olisi 

kannustettava asianmukaisesti osallistumaan energiamarkkinoille; toteaa, että 

dynaamiset markkinapohjaiset hinnat olisi suunniteltava kuluttajien 

tarkoituksenmukaisen kysynnänjouston aikaansaamiseksi ja tarvittavan tuotannon 

käynnistämiseksi sekä älykkään ja tehokkaan kulutuksen helpottamiseksi; suosittelee, 

että komission olisi jatkettava eri kuluttajaryhmiin kohdistuvien vaikutusten 

analysointia; 

56. korostaa, että tietyillä kuluttajilla on jäykät kulutustottumukset ja heihin tehostetut 

hintaperusteiset tehokkuusmekanismit voivat vaikuttaa kielteisesti; painottaa tässä 

yhteydessä, että on tärkeää, että jäsenvaltioiden energiatehokkuuuspolitiikassa 

keskitytään haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajiin; 

57. katsoo, että tarvittaisiin sellaista selkeää EU:n sääntelykehystä uusiutuvan energian 

omaa käyttöä ja uusiutuvaa energiaa tuottavia yhteisöjä/osuuskuntia varten, jossa 

otetaan huomioon kaikki hyödyt, kun suunnitellaan korvausmekanismeja 

ylijäämätuotannon myyntiä, verkkoon pääsyä ja verkon käyttöä varten; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita edistämään omaa energiantuotantoa sekä paikallisten 

uusiutuvan energian verkkojen täytäntöönpanoa ja yhteenliitäntää kansallisten 

energiapolitiikkojen täydentämiseksi; korostaa, että tuottajakuluttajilla olisi oltava 

mahdollisuus hyödyntää energiaverkkoa ja -markkinoita oikeudenmukaiseen hintaan 

eikä heitä saisi rangaista lisäveroilla tai -maksuilla; on huolissaan joidenkin 

jäsenvaltioiden aloitteista luoda esteitä omaa käyttöä ja tuotantoa koskevien oikeuksien 

harjoittamiselle; 

58. ottaa huomioon, että kuluttajat osallistuvat hyvin vähän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan uuden energiantuotantokapasiteetin suunnitelmien mukaiseen kehittämiseen, 

koska he valitsevat sähkötariffeja, joita markkinoidaan sataprosenttisesti uusiutuvia 

energialähteitä sisältävällä polttoaineyhdistelmällä; kehottaa ottamaan käyttöön 

täsmällisen, luotettavan ja läpinäkyvän seurantajärjestelmän, jotta ympäristöystävälliset 

vaatimukset voidaan nivoa mitattavissa oleviin kriteereihin, jotka koskevat ympäristöön 

liittyviä lisäetuja; 

59. kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään paremmin maaperästä saatavaa lämpö- ja 

jäähdytysenergiaa; 

Lämmitys ja jäähdytys 

60. suhtautuu myönteisesti helmikuussa 2016 annettuun komission tiedonantoon lämmitystä 

ja jäähdytystä koskevasta EU:n strategiasta, mutta korostaa uusiutuvan energian käytön 

puutteellista edistystä ja alhaisia tavoitteita lämmityksessä ja jäähdytyksessä etenkin 

rakennuksissa; painottaa merkittävää potentiaalia, joka liittyy uusiutuvien 

energialähteiden käytön jatkuvaan edistämiseen lämmityksessä ja jäähdytyksessä; 

toteaa, että lämmityksen ja jäähdytyksen osuus on puolet EU:n lopullisesta 



energiankulutuksesta ja että ala on siksi keskeisessä asemassa, kun pyritään 

saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet ja uusiutuvia energiavaroja koskevat tavoitteet; 

toteaa uusiutuvan energian lisääntymisen hyödyt lämmitys- ja jäähdytysalalla; korostaa 

lämpöinfrastruktuurin ja -varastoinnin joustavuuden lisäämistä helpotettaessa 

vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden yhdistämistä varastoimalla energiaa lämmön 

muodossa, jolloin turvataan erinomainen tuotto investoinneille ja mahdollistetaan 

korkealaatuisten paikallisten työpaikkojen parantaminen; kehottaa komissiota 

korjaamaan sääntelypuutteet vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevassa uusiutuvien 

energialähteiden lainsäädäntöpaketissa; muistuttaa tässä yhteydessä, että lämmitys- ja 

jäähdytysalan toimiin liittyy merkittävää potentiaalia energiaturvallisuuden lisäämiseksi 

(koska rakennuksissa käytetään 61 prosenttia Euroopan unioniin tuodusta kaasusta, 

pääasiassa lämmitystarkoituksiin) esimerkiksi kehittämällä kaukolämpö- ja 

kaukojäähdytysverkkoja, jotka ovat tehokas keino integroida kestävä lämpö 

kaupunkeihin suuressa mittakaavassa, koska niillä voidaan samanaikaisesti siirtää 

monista lähteistä saatua lämpöä eivätkä ne ole riippuvaisia mistään yksittäisestä 

lähteestä; 

61. suhtautuu myönteisesti lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta strategiasta annettuun 

komission tiedonantoon, jossa painotetaan tarvetta poistaa vaiheittain käytöstä fossiiliset 

polttoaineet, joiden osuus alalla käytetystä polttoaineesta on edelleen 75 prosenttia, ja 

korvata ne täysimääräisesti energiatehokkuutta koskevilla toimilla – jotka ovat 

merkittävä mahdollisuus vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä – ja uusiutuvalla 

energialla; 

62. kehottaa toteuttamaan lisätoimia, jotta hyödynnetään uusiutuvan energian jäljellä olevaa 

merkittävää potentiaalia lämmitys- ja jäähdytysalalla vuoden 2020 tavoitteiden 

saavuttamiseksi kokonaisuudessaan; kehottaa komissiota korjaamaan näiden alojen 

sääntelypuutteet vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevassa uusiutuvien energialähteiden 

lainsäädäntöpaketissa; 

63. ottaa huomioon, että biomassa on nykyisin yleisimmin lämmitykseen käytetty uusiutuva 

energialähde ja että sen osuus kaikesta uusiutuvaan energiaan perustuvasta 

lämmityksestä on noin 90 prosenttia; toteaa, että se on keskeisessä asemassa Keski- ja 

Itä-Euroopassa erityisesti, kun energiaturvallisuutta pyritään lisäämään kestävällä 

tavalla; 

64. korostaa tarvetta helpottaa siirtymistä kohti uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä 

energiatehokkaita lämmityslaitteita samalla, kun varmistetaan riittävä tuki sekä 

tiedotuksen ja avun lisääminen energiaköyhille kansalaisille; 

65. korostaa tarvetta uusiutuviin energialähteisiin perustuvan jäähdytyksen kattavaan ja 

tehokkaaseen määritelmään; 

66. painottaa tarvetta uudistaa ja parantaa kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmien 

suorituskykyä, koska kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkoissa voidaan käyttää ja 

varastoida uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä ja siirtää sitä sitten 

rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin, millä lisätään uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan lämmityksen ja jäähdytyksen osuutta; 

67. korostaa tuottajakuluttajaryhmien, joihin kuuluu kotitalouksia, mikro- ja pienyrityksiä, 

osuuskuntia ja paikallisviranomaisia, mahdollisuuksia kollektiivisten 

energiajärjestelmien, kuten kaukolämmityksen, vakiinnuttamiseksi kustannustehokasta 



uusiutuvan energian lämmitys- ja jäähdytyskäyttöä silmällä pitäen, samoin kuin 

energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian välistä monipuolista yhteisvaikutusta; 

68. katsoo, että olisi vahvistettava uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin, 

energiatehokkuusdirektiivin ja rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin 

välistä yhteisvaikutusta, jotta lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä 

lämmitykseen ja jäähdytykseen; 

69. toteaa, että sekä lämmitykseen että jäähdytykseen liittyvät energiatehokkuushankkeet 

ovat tärkeitä välineitä, joilla varmistetaan vakaat ja ennustettavat energiankulutusmallit 

ja torjutaan energiaköyhyyttä; 

Liikenne 

70. panee merkille, että tavoitteesta, jonka mukaan uusiutuvien energialähteiden osuuden 

olisi oltava liikennealalla 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, on jääty selvästi 

jälkeen, mikä johtuu osittain haasteista, jotka liittyvät liikennettä koskevaan 

biopolttoaineisiin perustuvaan uusiutuvien energialähteiden strategiaan; muistuttaa, että 

liikenne on unionissa ainoa ala, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat nousseet vuodesta 

1990; huomauttaa, että uusiutuvat energialähteet ovat keskeisellä sijalla kestävän 

liikkuvuuden saavuttamisessa; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään toimiaan, joilla otetaan 

käyttöön kestäviä toimia liikennealalla, kuten kysynnän vähentäminen, siirtyminen 

kestävämpiin liikennemuotoihin, tehostaminen ja liikennealan sähköistäminen; kehottaa 

komissiota laatimaan kehyksen, jolla edistetään uusiutuvista energialähteistä tuotetulla 

sähköllä kulkevien sähköisten ajoneuvojen käyttöä, ja parantamaan lainsäädäntökehystä 

tarjoamalla mahdollisuuksia biopolttoaineille, jotka ovat kasvihuonekaasujen kannalta 

erittäin tehokkaita, ottaen huomioon epäsuoran maankäytön muutoksen vuoden 2020 

jälkeen; 

71. kehottaa jatkamaan ja lisäämään YMP:n määrärahojen osittaista käyttöä toimiin, joilla 

tuetaan uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön tehtäviä investointeja 

maatalousalalla; 

72. arvioi, että liikenteen osuus Euroopan lopullisesta energiankulutuksesta on yli 30 

prosenttia ja että 94 prosenttia liikenteestä on riippuvaista öljytuotteista; katsoo siksi, 

että toimien, joilla pyritään lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä 

liikennealalla, on oltava kunnianhimoisia ja selkeästi sidoksissa liikennealan 

hiilivapaaksi saattamiseen; 

73. pyytää komissiota ehdottamaan kunnianhimoisia toimia, joilla nopeutetaan liikennealan 

hiilivapaaksi saattamista, myös uusiutuvien polttoaineiden käytöllä, sähköistämisen 

lisäämisellä ja tehokkuuden edistämisellä, sekä tiivistämään toimia, joilla edistetään 

teknistä kehitystä ja innovointia näillä aloilla; 

74. panee merkille liikennealan sähköistämisen merkityksen talouden saattamiseksi 

hiilivapaaksi ja kehottaa komissiota laatimaan kehyksen, jolla edistetään uusiutuvista 

energialähteistä tuotetulla sähköllä kulkevien sähköisten ajoneuvojen käyttöä, 

keskeisenä keinona saavuttaa vuoden 2030 tavoitteet; 

75. odottaa, että komissio julkistaa kesäkuussa 2016 liikennealan hiilivapaaksi saattamista 

koskevan strategian, ja painottaa tältä osin, että on lisättävä uusiutuvien 



energialähteiden käyttöä, jotta varmistetaan, että liikennealalla osallistutaan aktiivisesti 

vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseen; 

76. suhtautuu myönteisesti edistykseen, jota on saavutettu kehitettäessä uusia 

biopolttoaineita ja moottoreita EU:n Clean Sky -yhteisyrityksen päätökseen saatettujen 

hankkeiden kehyksessä; 

77. korostaa, että on tärkeää kehittää seuraavan sukupolven biopolttoaineita, joissa 

käytetään biomassaa tai jätettä; 

78. huomauttaa, että on tarpeen parantaa sääntely-ympäristöä ja pitkän aikavälin 

edellytyksiä, jotta tuetaan uusiutuvan energian kehittämistä ilma- ja meriliikenteen 

alalla; 

79. korostaa liikennemuotosiirtymän tarvetta liikenteen alalla, jotta mukautetaan kestävää 

liikkuvuutta koskevaa sääntelyä ja politiikkaa, johon sisältyvät intermodaalisuus, 

kestävät logistiset järjestelmät, liikkuvuuden hallinta ja kestävä kaupunkipolitiikka, 

jotka siirtävät liikenteen alan energiankulutusta uusiutuviin energialähteisiin ja/tai 

minimoivat kokonaisenergiankulutusta ja kannustavat aktiivisempia matkailumalleja, 

älykkäisiin kaupunkeihin perustuvien ratkaisujen kehittämistä ja täytäntöönpanoa sekä 

kaupunkien ympäristöystävällisten liikennemuotojen ja asianmukaisen 

kaupunkisuunnittelun tukemista; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta edistämään 

matkustajien ja rahdin liikennemuotosiirtymää maantie- ja ilmaliikenteestä rautatie- ja 

meriliikenteeseen; kehottaa komissiota arvioimaan johdinautotekniikkaan perustuvaa 

potentiaalia; 

80. kehottaa painokkaasti EU:n toimielimiä kehittämään – osoituksena niiden lujasta 

sitoutumisesta uusiutuviin energialähteisiin – niiden omaa uusiutuvan energian 

tuotantokapasiteettia, jotta katetaan niiden omien rakennuksien energiankysyntä; 

painottaa, että EU:n toimielimien olisi ostettava vihreää energiaa tarpeidensa 

täyttämiseksi, kunnes mainittua kapasiteettia on kehitetty; 

81. painottaa, että kävelyn, pyöräilyn, yhteiskyytien ja autojen yhteiskäytön suurempi 

kulkumuotojakauma yhdessä julkisten liikennevälineiden kanssa ovat ratkaisevassa 

asemassa, jotta vähennetään ja vältetään EU:n riippuvuutta öljystä, millä vähennetään 

siten kasvihuonekaasupäästöjä; 

82. korostaa pyöräilyjärjestelyihin ja -infrastruktuureihin liittyvää potentiaalia, jotta 

parannetaan liikenteen kestävyyttä kaupunkialueilla; 

83. korostaa potentiaalia, joka liittyy päästöjen vähentämiseen ja vähähiilisen talouden 

edistämiseen lisäämällä liikennejärjestelmien sähköistämistä; 

Biopolttoaineita ja bionesteitä koskevat kestävyyskriteerit 

84. kehottaa komissiota ottamaan huomioon tarpeen lisätä unionin toimintapolitiikkojen 

synergiaa ja johdonmukaisuutta ja vahvistamaan kestävyyskriteereitä bioenergialle 

ottaen huomioon jo olemassa olevien kestävyyttä koskevien EU:n toimintapolitiikkojen 

ja kiertotaloutta koskevan politiikan toimivuuden perusteellisen arvioinnin; muistuttaa, 

että EU:n energiaturvallisuuden vahvistaminen olisi saavutettava omien resurssien 

kestävällä käytöllä resurssitehokkuuden parantamisen tavoitteen mukaisesti; 



85. kehottaa suhtautumaan varoen yleistyvään suuntaukseen, jossa metsän biomassaa 

käytetään EU:n pääasiallisena uusiutuvana energialähteenä, koska sillä voi olla 

mahdollisesti haitallisia vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön, jollei sitä hankita 

kestävästi ja jollei siitä ole asianmukaista kirjanpitoa; huomauttaa, että bioenergian 

ilmastovaikutukset on kirjattava pitkällä aikavälillä, sillä korjattujen metsien 

uusiutumisaika on pitkä; 

86. huomauttaa, että bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta Euroopassa on jo 

60 prosenttia ja sen käyttö näyttää edelleen lisääntyvän; korostaa, että on tärkeää 

selventää kiireellisesti metsän biomassan erilaisten energiaan liittyvien 

käyttötarkoitusten kasvihuonekaasuvaikutukset ja määritellä käyttötarkoitukset, joiden 

avulla voidaan saavuttaa paras mahdollinen hillitsevä vaikutus alan toimien kannalta 

merkittävässä ajassa; 

87. korostaa, että biopolttoaineiden tuotanto ei saa olla ristiriidassa elintarviketuotannon 

kanssa eikä vaarantaa elintarviketurvallisuutta; katsoo kuitenkin, että rehukasvien, kuten 

vehnän, maissin, sokerijuurikkaan ja auringonkukan, tuotannon kasvua Euroopassa 

edistävä tasapainoinen politiikka voisi sisältää mahdollisuuden biopolttoaineen 

tuotantoon, kun otetaan huomioon epäsuora maankäytön muutos, jolloin voitaisiin taata 

Euroopan viljelijöille varma tulovirta, houkutella investointeja ja työpaikkoja 

maaseudulle, helpottaa Euroopassa vallitsevaa kroonista pulaa (muuntogeenittömästä) 

proteiinipitoisesta eläinten rehusta ja vähentää Euroopan riippuvuutta fossiilisten 

polttoaineiden tuonnista; katsoo, että jos kyseisten maataloustuotteiden markkinoilla on 

ylitarjontaa, biopolttoaineiden ja bioetanolin tuotanto voisi toimia tilapäisenä keinona 

kestävien hankintahintojen säilyttämiseksi ja viljelijöiden tulotason turvaamiseksi 

kriisiaikana sekä toimia markkinoiden vakausmekanismina; korostaa tarvetta edistää 

viljelemättömien viljelykelpoisten maiden, joita ei käytetä elintarvikkeiden tuotannossa, 

ottamista mukaan bioenergian tuotantoon kansallisten ja EU:n uusiutuvan energian 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 

88. katsoo, että karjanlanta voi olla arvokas biokaasun lähde, jos käytetään käymisen 

kaltaisia lannanprosessointitekniikoita; korostaa myös, että on tärkeää tehdä tästä 

taloudellisesti toteutuskelpoinen vaihtoehto viljelijöille; 

89. kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään kestävän metsätalouden merkitystä ja 

siten metsän biomassan tärkeää asemaa yhtenä keskeisenä EU:n uusiutuvana raaka-

aineena energiatavoitteiden saavuttamiseksi; kiinnittää huomiota lisääntyvään metsän 

biomassan kysyntään, minkä vuoksi EU:n metsästrategian mukaista kestävää 

metsätaloutta olisi vahvistettava ja edistettävä entisestään, sillä se on olennaisen tärkeä 

biologisen monimuotoisuuden ja metsien ekosysteemisen tehtävän kannalta, mukaan 

lukien ilmakehän hiilidioksidin sitominen; kiinnittää siksi huomiota EU:ssa 

muodostuneiden ja kolmansista maista tuotujen luonnonvarojen tasapainoisen 

hyödyntämisen merkitykseen, kun otetaan huomioon, että puun uusiutuminen vaatii 

hyvin pitkän ajan; 

o 

o     o 

90. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 

jäsenvaltioille. 



 


