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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisinä Brysselin Eurooppa-neuvoston (8. ja 9. maaliskuuta 2007)
puheenjohtajan päätelmiä, joissa selvästi todetaan, että "ilmastonmuutoksen haasteisiin on 
paneuduttava tehokkaasti ja nopeasti";

2. korostaa, että energian tuotanto ja käyttö ovat kasvihuonekaasupäästöjen tärkeimmät 
lähteet ja huomauttaa, että ympäristöä ja energiaa koskevaa yhtenäistettyä lähestymistapaa 
tarvitaan kestävän eurooppalaisen energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi eli:

– ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kuten 
parlamentti on jo korostanut 14. helmikuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa1;

– energiahuollon varmuuden lisäämiseksi ja energiahintojen nousun hillitsemiseksi;

– yhteistyön edistämiseksi Euroopan unionin ja naapuroivien valtioiden talouksien 
välillä;

3. muistuttaa yhtenäistetyn lähestymistavan tärkeydestä; se on keskeinen osatekijä 
pyrittäessä varmistamaan energiapolitiikan sisäisten ja ulkoisten näkökohtien sekä 
energiapolitiikan ja muiden asiaan liittyvien politiikkojen välinen johdonmukaisuus;

4. muistuttaa tarpeesta aikaansaada suuremmassa määrin yhteenliitetyt ja yhtenäistetymmät 
kaasun ja sähkön sisämarkkinat tehokkaan yhteisen eurooppalaisen energiaa koskevan 
ulkopolitiikan edistämiseksi;

5. kehottaa jäsenvaltioita edistämään energiatehokkuuden merkittävää lisäämistä ja 
uusiutuvien energialähteiden käytön laajentamista tehokkaimpana politiikkana;

6. kehottaa EU:ta panemaan alulle yhteistä kansainvälistä toimintaa energian kysynnän 
kestämättömän kasvun vähentämiseksi ja vähän hiilidioksidipäästöjä synnyttävään 
talouteen siirtymiseksi; tällaisen toiminnan olisi osaltaan edistettävä seuraavia tavoitteita:

– erittäin kunnianhimoisten määrällisten tavoitteiden asettaminen kullekin
asiaankuuluvalle alalle, mitä tulee energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja 
biopolttoaineiden käyttöön, mikä mahdollistaisi EU:n olemisen eturintamassa 
ilmastonmuutoksen torjumisessa ja nousemisen johtavaan asemaan maailmassa 
ympäristöystävällisten huipputason energiatekniikoiden kehittämisessä;

– uusiutuvien energialähteiden (tuuli, aurinko, biomassa, vesi, maalämpö) kehittämisen 
ja käytön tukeminen EU:ssa ja kolmansissa maissa, mikä varmistaisi tekniikoiden
oikeudenmukaisen siirtämisen tuoden johtajuuteen liittyviä hyötyjä kehittyvillä 
kansainvälisillä markkinoilla;

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0038.
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7. kehottaa EU:ta kehittämään energia-asioita koskevaa erityistä vuoropuhelua 
kehitysmaiden kanssa ja käyttämään yhteisön välineitä (kuten äskettäin perustettu
Maailman energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian rahasto (GEEREF)) löytääkseen 
lisävaroja hajautettujen uusiutuvien energialähteiden käytön sekä energian saatavuuden ja 
kestävyyden lisäämiseksi kyseisillä alueilla sekä yleishyödyllisen energiainfrastruktuurin 
vahvistamiseksi.


