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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään
päätöslauselmaehdotukseensa seuraavat ehdotukset, joissa valiokunta:

A. katsoo, että Euroopan unioni kokee 2000-luvun puoliväliin mennessä suuren mullistuksen, 
joka koskee energiaa, sen saatavuutta ja käyttötapoja, ja että jos unioni haluaa selviytyä 
tästä muutoksesta yhteiskunnan kannalta kohtuulliseen hintaan, on toteutettava 
johdonmukaista tutkimusta, jolla pyritään myös tekemään teknologiasta helpommin 
ymmärrettävää kansalaisille,

B. katsoo, että energiatehokkuuden parantaminen kuuluu toimenpiteisiin, joilla on paras 
kustannus–hyöty-suhde kasvihuonekaasujen vähentämisessä,

C. katsoo, että julkiset ja yksityiset investoinnit energiateknologian tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan ovat merkittävässä asemassa ja että energiatutkimukseen EU:ssa
sijoitetut yksityiset ja julkiset varat ovat selvästi vähentyneet viimeisimmän öljykriisin 
jälkeen,

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon ja kannustaa komissiota tehostamaan 
työtään Euroopan energiateknologian tutkimuksen koordinoimiseksi ja panee tässä 
mielessä tyytyväisenä merkille komission esittämän Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelman) sekä alan eri osapuolten kuulemiset;

2. pahoittelee sitä, että SET-suunnitelmassa asetetaan etusijalle tarjontaan liittyvät 
toimenpiteet ja laiminlyödään energian kysyntää vähentäviä toimenpiteitä, kuten 
energiansäästöä ja energiatehokkuutta;

3. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisten teollisuusaloitteiden käynnistämisen, mutta 
pahoittelee sitä, että komissio ei ole vahvistanut niiden välistä selvää arvojärjestystä; 
odottaa mielenkiinnolla komission tiedonantoa SET-suunnitelman rahoittamisesta;

4. kehottaa asettamaan nämä aloitteet arvojärjestykseen, jotta toimet keskitettäisiin niihin
aloitteisiin, joiden avulla on mahdollista vähentää päästöjä lyhyellä aikavälillä, ottaen 
huomioon tavoitteet, joiden mukaan päästöjä olisi vähennettävä 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä, laiminlyömättä kuitenkaan mahdollisia tukitoimenpiteitä muille 
teknologioille, joiden avulla päästöjä on mahdollista vähentää pitkällä aikavälillä
vuodelle 2050 vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi;

5. pyytää, että eri aloitteiden välisiä painopisteitä asetettaessa kunkin teknologian elinkaari ja 
ympäristövaikutukset otettaisiin huomioon; pyytää, että harkittaisiin mahdollisuutta 
näiden teknologioiden siirtämiseen kehittyviin talouksiin teknologisen kuilun 
supistamiseksi;

6. katsoo, ettei tiedonannossa ole käsitelty energiatehokkuutta sellaisenaan, vaikka sen pitäisi 
olla keskeisessä asemassa, ja kehottaa komissiota liittämään energiatehokkuuden 
eurooppalaisiin teollisuusaloitteisiin;
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7. kehottaa komissiota kehittämään aloitteita ottaen huomioon ympäristönsaastumisen ja 
kansanterveyden riskit, joita tiettyjen teknologioiden käyttö aiheuttaa, erityisesti 
mahdolliset hiilipäästöt ja radioaktiivisten jätteiden varastointi; suosittelee kiinnittämään 
huomiota yhteiskunnallisiin toimijoihin, jotta yhteiskunta olisi valmiimpi hyväksymään 
uudet energiateknologiat;

8. katsoo, että sekä rahoitusvaroja että henkilöresursseja olisi käytettävä paremmin ja että 
niitä olisi lisättävä kokonaisvaltaisesti kehityksen vauhdittamiseksi ja tulevaisuuden 
puhtaiden teknologioiden toteuttamiseksi; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi ponnisteltava
vähintään yhtä ankarasti kuin 1980-luvun energiakriisejä torjuttaessa.
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