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Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. syyskuuta 2007 Euroopan
etenemissuunnitelmasta uusiutuvia energiamuotoja varten (2007/2090(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Energiapolitiikka Euroopalle" 
(KOM(2007)0001),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Uusiutuvia energialähteitä koskeva 
etenemissuunnitelma" (KOM(2006)0848),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kertomus edistymisestä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön käytössä" (KOM(2006)0849),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Biopolttoaineiden kehitystä koskeva kertomus" 
(KOM(2006)0845),

– ottaa huomioon 8. ja 9. maaliskuuta 2007 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen 
puheenjohtajan päätelmät, joissa hyväksyttiin "Eurooppa-neuvoston 
toimintasuunnitelma (2007–2009) – Euroopan energiapolitiikka",

– ottaa huomioon uusiutuvia energianlähteitä koskevaan etenemissuunnitelmaan liittyvän 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Uusiutuvia energianlähteitä koskeva 
etenemissuunnitelma" (SEC(2006)1720/2),

– ottaa huomioon uusiutuvia energianlähteitä koskevaan etenemissuunnitelmaan liittyvän 
vaikutusarvioinnin (SEC(2006)1719/2),

– ottaa huomioon komission tiedonantoon (KOM(2006)0845) liittyvän komission 
yksiköiden työasiakirjan "Biopolttoaineiden kehitystä koskeva kertomus" 
(SEC(2006)1721/2),

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan strategiasta 
kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi – Vihreä kirja1,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman biomassaan ja 
biopolttoaineisiin sovellettavasta strategiasta2,

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman energiatehokkuudesta 
annetusta vihreästä kirjasta "Enemmän tuloksia vähemmällä"3,

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0603.
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3 EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 273.



– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman energian 
toimitusvarmuudesta Euroopan unionissa1,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman uusiutuvista 
energialähteistä tuotetusta lämmöstä ja jäähdytyksestä2,

– ottaa huomioon 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman uusiutuvien 
energianlähteiden osuudesta EU:ssa sekä ehdotuksista konkreettisiksi toimiksi3,

– ottaa huomioon toisessa käsittelyssä 13. huhtikuuta 2005 esittämänsä kannan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi energiaa käyttävien tuotteiden 
ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista4,

– ottaa huomioon toisessa käsittelyssä 18. joulukuuta 2005 esittämänsä kannan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi hyötylämmön tarpeeseen perustuvan 
sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla5,

– ottaa huomioon toisessa käsittelyssä 12. maaliskuuta 2003 esittämänsä kannan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi liikenteen biopolttoaineiden ja muiden 
uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä6,

– ottaa huomioon toisessa käsittelyssä 4. heinäkuuta 2001 esittämänsä kannan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sähköntuotannon edistämisestä 
uusiutuvista energialähteistä sähkön sisämarkkinoilla7,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0287/2007),

A. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 8. ja 9. maaliskuuta 
2007 sitovan tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvan energian osuus EU:n 
kokonaisenergiankulutuksesta on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä,

B. katsoo, että tämä merkitsee huomattavaa edistysaskelta kehitettäessä eurooppalaista 
energiapolitiikkaa, jolla taataan uusiutuvista energianlähteistä tuotettu kohtuuhintainen 
ja kilpailukykyinen energia,

C. ottaa huomioon, että kestävästä, kilpailukykyisestä ja varmasta energiahuollosta 14. 
joulukuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti esitti 
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kunnianhimoisia alakohtaisia tavoitteita, joista esimerkkeinä ovat uusiutuvien 
energianlähteiden 25 prosentin osuus primäärienergiasta vuoteen 2020 mennessä sekä 
sellaisen etenemissuunnitelman laatiminen, jonka avulla saavutetaan uusiutuvien 
energianlähteiden 50 prosentin osuus vuoteen 2040 mennessä,

D. ottaa huomioon, että uusiutuvilla energialähteillä, mukaan luettuna vesivoima, on 
historiallisesti merkittävä rooli Euroopan sähköntoimituksessa,

E. katsoo, että tavoite, jonka mukaan koko maailman keskimääräisen lämpötilan nousu saa 
olla enintään 2 °C, edellyttää uusiutuvien energianlähteiden, energiatehokkuutta 
koskevien toimien sekä energiantutkimuksen tehostamista,

F. katsoo, että direktiivit uusiutuvien energianlähteiden käytön edistämiseksi 
sähköntuotannossa ovat synnyttäneet tai vahvistaneet kestävää kehitystä jäsenvaltioissa,

G. ottaa huomioon, että uusiutuvia energialähteitä edistävät nykyiset direktiivit 
hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyllä, usein EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 
1 kohdan perusteella,

H. katsoo, että tutkimusinvestointiensa ansiosta EU:n uusiutuviin energiamuotoihin liittyvä 
teollisuus on johtavassa asemassa maailmassa ja että se edistää merkittävästi 
työpaikkojen luomista ja EU:n kilpailukykyä Lissabonin strategian tavoitteiden 
mukaisesti,

I. ottaa huomioon, että uusiutuvista energianlähteistä tuotettua lämpöä ja jäähdytystä 
koskevaa lainsäädäntöä ei ole olemassa,

J. ottaa huomioon, että uusiutuvat energialähteet ovat keskeinen osa kestävää 
energialähteiden valikoimaa ja osaltaan

a) vähentävät riippuvuutta tuonnista ja monipuolistaa energialähteiden valikoimaa

b) vähentävät CO2 -päästöjä ja muita päästöjä,

c) edistävät uusien innovatiivisten teknologioiden kehitystä,

d) parantavat työllisyyteen ja aluekehitykseen liittyviä mahdollisuuksia,

K. katsoo, että uusiutuvien energiamuotojen markkinoiden kehitys vaihtelee valtavasti 
jäsenvaltiosta toiseen; tämä ei johdu niinkään hyödyntämismahdollisuuksien eroista 
kuin erilaisista – ja joissain tapauksissa riittämättömistä – poliittisista ja oikeudellisista 
puitteista sekä liiallisista hallinnollisista esteistä, jotka usein kariuttavat hankkeen 
toteuttamisen,

L. katsoo, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden geologiset, hydrologiset ja ilmastolliset 
olosuhteet eroavat toisistaan huomattavasti, ja että tästä syystä uusiutuvien energioiden 
kehittämismahdollisuudet ovat eri jäsenvaltioissa hyvin erilaisia,



M. katsoo, että energiatehokkuuden parantaminen 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä on 
välttämätön edellytys sille, että uusiutuvia energianlähteitä koskeva 20 prosentin tavoite 
saavutetaan,

N. katsoo, että uusiutuvien energiamuotojen markkinoiden edistämisellä autetaan 
saavuttamaan uudet Lissabonin tavoitteet, sillä näin lisätään työllisyyttä sekä 
jäsenvaltioiden ja EU:n tutkimus- ja innovaatioponnistuksia,

O. katsoo, että EU:n tutkimus- ja teknologiaohjelmia tulisi hyödyntää laajemmin uusiutuvia
energianlähteitä käyttävien teknologioiden kehittämisen kannustamiseen, kuten 
tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta ilmenee, ja katsoo, että samalla on 
säilytettävä eurooppalaisten yritysten tämänhetkinen tekninen etumatka ja 
vientipotentiaali ja tuettava niitä,

P. katsoo, että liikennepolttoaineet ovat huomattava ja kasvava hiilidioksidipäästöjen lähde 
sen lisäksi, että ne ovat kaupunkien pääasiallinen ilmansaasteiden aiheuttaja,

Q. katsoo, että kestäviä ratkaisuja energiahaasteisiin saavutetaan lisäämällä uusiutuvien 
energiamuotojen käyttöä, parantamalla edelleen energiatehokkuutta ja säästämällä 
energiaa ja lisäämällä teknisiä innovointeja paikallisessa energialähteitä hyödyntävässä 
ilmastoystävällisessä käytössä,

R. ottaa huomioon, että lämmitys- ja jäähdytysala tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden 
käyttää uusiutuvien energialähteiden lisäksi myös sähköntuotannosta, teollisuudesta ja 
jätteenpoltosta saatavaa ylijäämälämpöä ja siten vähentää fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä ja rajoittaa CO2 -päästöjä,

S. katsoo, että on välttämätöntä varmistaa sekä energian turvallinen ja laadukas 
toimittaminen kansalaisille että ympäristön suojeleminen julkisia palveluja ja 
yleispalveluja koskevien velvoitteiden mukaisesti,

T. katsoo, että nykyistä lainsäädäntöä ei ole pantu tyydyttävästi täytäntöön etenkään 
uusiutuvien energialähteiden alalla, mikä heikentää investoijien luottamusta pitkällä 
aikavälillä,

U. katsoo, että uusiutuvia energialähteitä käyttävää energiantuotantoa, siirtolinjoja ja 
jakeluverkostoja koskevien lupamenettelyjen hitaus on suurena esteenä uusiutuvien 
energialähteiden nopealle kehittymiselle,

V. ottaa huomioon, että selkeiden ympäristöllisten ja sosiaalisten takuiden puuttuminen 
erityisesti biopolttoaineiden osalta voi johtaa huomattaviin kielteisiin vaikutuksiin, 
kuten trooppisen metsien häviämiseen ilman, että kasvihuonepäästöt vähenevät 
merkittävästi,

W. katsoo, että ilmastonmuutoksen vastaisilla toimilla ei saa vaarantaa toimia biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi,

1. kehottaa komissiota esittämään viimeistään vuoden 2007 loppuun mennessä ehdotuksen 
uusiutuvia energiamuotoja koskevaksi oikeuskehykseksi, joka hyväksytään 
yhteispäätösmenettelyä noudattaen EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 



mukaisesti; tähdentää, että oikeuskehyksessä olisi säilytettävä uusiutuvista 
energianlähteistä tuotettavaa sähköä ja biopolttoainealaa koskeva nykyinen 
lainsäädäntö, jota on vahvistettava, parannettava ja täydennettävä kunnianhimoisella 
lainsäädännöllä uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämisestä lämpö- ja 
jäähdytysenergian tuotannossa; kehottaa komissiota ehdottamaan oikeuskehyksessä 
alakohtaista lähestymistapaa ja asettamaan selviä ja sitovia tavoitteita sähkö-, liikenne-
sekä lämmitys- ja jäähdytysaloille;

2. kehottaa komissiota varmistamaan sen tulevassa ehdotuksessa päästökauppajärjestelmän 
tarkistamiseksi energialähteiden ulkoisten kustannusten sisällyttämisen siten, että 
huutokaupataan päästökauppajärjestelmän hyvitykset, jotta luodaan yhtäläiset 
toimintaedellytykset uusiutuville energiamuodoille ja varmistetaan hiilen 
oikeudenmukainen hinnoittelu;

3. uskoo, että uusiutuvia energialähteitä on planeetallamme runsaasti ja että haasteena on 
niissä olevan energian hyödyntäminen; suosittelee, että päästökauppajärjestelmästä 
saatavat tulot ja muut tutkimusmäärärahat käytettäisiin uusiutuvien energialähteiden 
tutkimukseen, mukaan luettuna lupaavat ja haastavat energialähteet, kuten 
osmoosienergia, vuorovesienergia, aaltoenergia, peilisovelluksiin perustuva 
aurinkoenergia, korkeiden paikkojen tuulivoima, leijatuulimyllyenergia, ja 
leväpolttoaineteknologialla tuotettu energia;

Uusiutuvien energialähteiden edistäminen

4. painottaa, että on tärkeää, että uusiutuvia energialähteitä koskevia toimintasuunnitelmia 
luodaan ja toteutetaan sekä yhteisön että jäsenvaltioiden tasolla ja että niiden olisi 
osaltaan edistettävä todellisen yhteisen eurooppalaisen energiapolitiikan luomista;

5. kehottaa sisällyttämään alakohtaiset tavoitteet uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
toimintasuunnitelmiin investointien, innovaatioiden ja tutkimuksen rohkaisemiseksi 
kaikilla aloilla; huomauttaa, että jos tekniikan kehitys tai kustannustehokkuusseikat 
edellyttävät alakohtaisten tavoitteiden mukauttamista, tämä voitaisiin tehdä uusiutuvia 
energialähteitä koskevien toimintasuunnitelmien säännöllisen tarkistuksen yhteydessä 
ottamalla samalla huomioon tarvittava investointikehyksen vakaus;

6. kehottaa tekemään uusiutuvia energialähteitä koskevista toimintasuunnitelmista 
strategisen ympäristövaikutusten arvioinnin ja erityisesti käsittelemään tarvetta sovittaa 
yhteen uusiutuvien energialähteiden avulla tapahtuva energiantuotanto ja muut 
ympäristöä koskevat huolenaiheet (kestävä metsänhoito, biologinen monimuotoisuus, 
maaperän huonontumisen ehkäiseminen kasvihuonekaasupäästöt jne.);

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sopimaan mahdollisimman pian sitoutumisesta 
uusiutuvien energialähteiden 20 prosentin osuutta koskevaan tavoitteeseen ottaen 
huomioon kustannustehokkuuden ja kunkin maan potentiaalia kartoittavan alakohtaisen 
analyysiin, jolloin kyetään takaamaan kaikkien jäsenvaltioiden aktiivinen sitoutuminen; 
uskoo, että huolimatta joidenkin jäsenvaltioiden jälkeenjääneisyydestä niiden 
osallistumisessa EU:n tämänhetkisiin toimiin uusiutuvien energianlähteiden alalla 
kaikkien jäsenvaltioiden on täytettävä uusien energianlähteiden osuuden lisäämistä 
koskevat velvoitteensa suhteessa niiden mahdollisuuksiin ja niiden jo antamaan 
panokseen;



8. kehottaa komissiota varmistamaan, että uusiutuvia energianlähteitä koskevat tulevat 
lainsäädäntöehdotukset sisältävät voimakkaita toimenpiteitä uusiutuvista 
energianlähteistä tuotetun sähkön tukemiseksi siten, että tavoitteeksi asetetaan sen 
osuuden nostaminen EU:ssa nykytasolta vähintään kaksinkertaiseksi vuoteen 2020 
mennessä;

9. pahoittelee sitä, että EU:ssa alue- ja paikallisviranomaiset osoittavat edelleen liian 
vähäistä kiinnostusta uusiutuvien energialähteiden valjastamiseen ja hyödyntämiseen;

10. katsoo, että kunkin jäsenvaltion on voitava valita soveltuvimmat uusiutuvat 
energialähteet, kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioiden potentiaali tiettyjen 
uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen vaihtelee maantieteestä johtuvien 
geologisten, hydrologisten ja ilmastoa koskevien erojen vuoksi; painottaa kuitenkin, että 
uusiutuvien energialähteiden 20 prosentin tavoitteessa on todella kyse uusiutuvista 
energiamuodoista eikä muista vähähiilisistä energianlähteistä;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osallistumaan sellaisten ympäristömarkkinoiden 
luomiseen, joilla suositaan uudistuvia energialähteitä ja edistetään aktiivisesti tämän 
kaltaisen energian hajautettua tuotantoa ja käyttöä;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään energiatehokkuusskenaarioita 
kaikkiin uusiutuvia energialähteitä koskeviin toimintasuunnitelmiin ja tunnustaa 
samalla, että energiatehokkuus ei ole uusiutuva energialähde;

13. muistuttaa, että uusiutuvien energialähteiden käyttö ja energiatehokkuus ovat parhaita 
tapoja sekä kuluttajien että teollisuuden suojelemiseksi lisääntyneen energiantuonnin ja 
polttoaineiden hinnannousun kahtalaisilta vaikutuksilta; edellyttää, että yhteisen 
eurooppalaisen energiapolitiikan kehittäminen ei saa johtaa uusiin sosiaalisiin raja-
aitoihin ja että uusiutuvien energialähteiden tavoitteeseen pyrittäessä energiahintojen on 
oltava avoimia ja kilpailukykyisiä;

14. kehottaa komissiota varmistamaan, että uusiutuvista energialähteistä ja niitä koskevista 
toimintasuunnitelmista annetussa yhteisön lainsäädännössä on kriteerejä ja säännöksiä, 
joilla vältetään biomassan eri käyttötapojen väliset ristiriidat;

15. kehottaa komissiota varmistamaan, että uusiutuvia energialähteitä koskevien 
toimintasuunnitelmien arviointiin ja niiden tehokkaan täytäntöönpanon seurantaan on 
toissijaisuusperiaate asianmukaisesti huomioon ottaen käytettävissä tarvittavat välineet 
ja resurssit; suosittelee, että tulevassa uusiutuvia energialähteitä koskevassa 
lainsäädäntökehyksessä olisi nimenomaisesti suotava komissiolle toimivalta ja keinot 
kaikkien uusiutuvia energialähteitä koskevien toimintasuunnitelmien hyväksymiseksi tai
hylkäämiseksi kokonaan tai osittain; katsoo, että komission on huolehdittava siitä, että 
lainsäädäntökehyksen yksittäiset tavoitteet muodostavat yhdessä sovitun ja EU:ta 
sitovan tavoitteen;

16. kehottaa sisällyttämään uusiutuvia energialähteitä koskeviin toimintasuunnitelmiin 
virstanpylväitä ja edellyttää siksi komission sisällyttävän ehdotukseensa uusiutuvista 
energialähteistä saatavan energian osuutta koskevan selvän välitavoitteen, jotta 
jäsenvaltioissa ei ilmenisi viivästyksiä ja uusiutuvia energialähteitä koskevat 



toimintasuunnitelmat kyettäisiin tarkistamaan kolmen vuoden välein ehdotetun 
säädöksen voimaantuloajankohdasta lähtien siten, että komissio voi toteuttaa toimia 
ennen vuotta 2020, mikäli jokin valtio ei täytä velvoitteitaan; korostaa, että 
sitoumuksensa laiminlyövien jäsenvaltioiden on jouduttava kantamaan tästä aiheutuvat 
seuraukset;

17. pitää valitettavana, että EU ei mitä todennäköisimmin kykene saavuttamaan tavoitetta 
uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamisesta 12 prosenttiin koko 
energialähteiden yhdistelmästä vuoteen 2010 mennessä;

18. huomauttaa, että komission nykyinen tilastointimenetelmä aliarvioi tuuli- ja 
aurinkovoiman osuutta sähköntuotannossa, ja kehottaa siksi komissiota perustamaan 
laskelmansa loppuenergiankulutukseen ja kehittämään tilastointimenetelmän, joka ei 
vääristä eri energiatekniikoiden keskinäistä kilpailua;

Sisämarkkinat ja verkkoinfrastruktuuri

19. pahoittelee sitä, että 8. ja 9. maaliskuuta 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto ei 
vaatinut riittävän painokkaasti energian sisämarkkinoiden toteuttamista; pitää 
välttämättömänä, että uusiutuvat energialähteet integroidaan ripeästi energia-alan 
sisämarkkinoihin; katsoo, että energia-alan todellisten sisämarkkinoiden luominen 
edellyttää yhdenvertaisten olosuhteiden luomista kutakin jäsenvaltiota varten;

20. katsoo, että avoin, oikeudenmukainen ja painotettu sähköverkkoihin pääsy on 
uusiutuvien energiamuotojen onnistuneen sähköverkkoihin liittämisen ja uusiutuvia 
lähteitä käyttävän tuotannon laajentumisen välttämätön edellytys ja että 
sähköverkkoihin pääsyä ja suunnittelumenettelyjä olisi yksinkertaistettava edelleen ja 
yhdenmukaistettava kun otetaan huomioon uusiutuvia energialähteitä koskevien 
tekniikoiden kehittyminen ja ajoittaiset energiavuot, jotta kansallisista verkoista ei tulisi 
epävakaita;

21. kehottaa tehostamaan kussakin jäsenvaltiossa toimia hallintotaakan keventämiseksi ja 
lupamenettelyjen yksinkertaistamiseksi esimerkiksi yhden vaiheen lupamenettelyllä, 
jotta lupien myöntämistä uusiutuvien energialähteiden käytölle voidaan helpottaa; 
kehottaa komissiota vahvistamaan vähimmäisvaatimukset hallinnollisten esteiden 
poistamiselle, mukaan luettuna virtaviivaiset menettelyt;

22. vaatii investointeja uusiin joustaviin ja älykkäisiin verkkoinfrastruktuureihin ja 
verkkojen hallintaan järjestelmän toiminnan parantamiseksi, toimitusvarmuuden 
tehostamiseksi, kuluttajahintojen laskemiseksi ja uusiutuvien energialähteiden verkkoon 
pääsyn ja kyseisiin lähteisiin perustuvan tuotannon parantamiseksi; muistuttaa, että 
lupamenettelyjä on joudutettava ja oikeudellisia menettelyjä on virtaviivaistettava;

23. kehottaa tehostamaan suunnittelumenettelyjen koordinointia koko Euroopassa sekä 
luomaan uusiutuvia energianlähteitä koskevia tuotantopaikkoja ja kunnollisia verkkojen 
yhteenliitäntöjä;

24. katsoo, että uusiutuvien energianlähteiden käytön edistäminen vaatii rinnalleen 
siirtoverkonhaltijoiden yhteistyön lisäämistä verkonsuunnittelua ja rajat ylittävää 



kauppaa koskevissa kysymyksissä, jotta saatavuudeltaan vaihtelevat energianlähteet 
voidaan liittää kunnolla verkkoon;

25. korostaa avomerellä tuotettavan tuulivoiman valtavia kehitysmahdollisuuksia ja sen 
tärkeää panosta EU:n saattamisessa riippumattomaksi energiantuonnista ja 
ilmastonsuojelussa, mutta painottaa, että tarvitaan edelleen hyvin suuria ponnisteluja 
näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi täysimääräisesti; kehottaa sen vuoksi 
komissiota laatimaan avomerellä tuotettavaa tuulivoimaa koskevan 
toimintasuunnitelman, johon sisältyy tehokas EU:n lähestymistapa avomeriteknologiaan 
ja jossa edistetään vahvempia yhteenliitäntöjä;

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään uusiutuvien energialähteiden kannalta 
suotuisan markkinaympäristön luomista, mihin olisi sisällytettävä vääristävien tukien 
lakkauttaminen ja julkisten hankintojen proaktiivinen käyttö EU:ssa, jotta 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden kustannuksia kyetään alentamaan;

27. katsoo, että Euroopan pitkän aikavälin tavoitteena tulisi olla jäsenvaltioiden parhaisiin 
käytänteisiin perustuva vaikuttava ja tehokas yhdenmukainen tukijärjestelmä, jolla 
taataan uusiutuvia energialähteitä koskevien tekniikoiden mahdollisimman tehokas 
käyttäminen; katsoo, että investoijien luottamuksen säilyttämiseksi tarvitaan kuitenkin 
kansallisia tukijärjestelmiä, koska monet jäsenvaltiot ovat vasta käynnistämässä 
mittavampia investointeja uusiutuviin energianlähteisiin ja koska sähkön 
sisämarkkinoita ei ole vielä toteutettu; korostaa, että uusiutuvien energianlähteiden 
tukemista koskevalla nykyisellä politiikalla pyritään varmistamaan niiden kannattavuus 
pitkällä aikavälillä ja kilpailukykyisyys energian sisämarkkinoilla;

28. muistuttaa, että laajan energialähteiden yhdistelmän varmistaminen myös uusiutuvien 
energiamuotojen alalla voi mahdollistaa paikallisen energiavarapotentiaalin paremman 
hyödyntämisen ja edistää eurooppalaista innovointia, kilpailukykyä ja 
toimitusvarmuutta varmistamalla, ettei pitkän aikavälin potentiaalia sisältäviä 
tekniikoita työnnetä ennenaikaisesti pois markkinoilta;

29. pitää valitettavana, että eräiden tutkimustulosten mukaan uusiutuvia energianlähteitä ja 
ilmastonmuutoksen torjumista koskevat EU:n toimintalinjat on otettu heikosti huomioon 
rakenne- ja koheesiorahastojen menosuunnitelmaluonnoksissa; kehottaa komissiota 
laatimaan suuntaviivoja, jotka varmistaisivat uusiutuvien energiatekniikoiden ja 
energiatehokkuuden järjestelmällisen tukemisen kaikissa jäsenvaltioissa, ja kehottaa 
jäsenvaltioita ja alueviranomaisia hyödyntämään täysimääräisesti mahdollisuutta hakea 
Euroopan unionin rahoitusvälineistä tukea uusiutuviin energiamuotoihin liittyvien 
hankkeiden kehittämiseen ja laajentamiseen;

30. kiittää jäsenvaltioita, jotka ovat muuttaneet tukijärjestelmiä tai ottaneet sellaisia 
käyttöön tai asettaneet tavoitteita merienergialle; tunnustaa niiden maiden varsin 
merkittävän roolin, jotka ovat luoneet vakaat puitteet merienergiahankkeisiin tehtäville 
investoinneille alentamalla kyseisen teknologian kustannuksia, ja kehottaa komissiota ja 
kaikkia kyseessä olevia jäsenvaltioita toimimaan samoin;

31. panee merkille aurinkoenergiatekniikan keskittämiselle Eurooppaan osuvasti valittujen 
markkinatukijärjestelmien ja eurooppalaisen tutkimusrahoituksen ansiosta annetun 



sysäyksen, ja odottaa varsinkin eteläisten jäsenvaltioiden kannustavan teknologista 
kehittämistä ja alentavan aurinkoenergian keskittämisen kustannuksia;

32. kehottaa tarkistamaan sellaista yhteisön nykyistä lainsäädäntöä, joka estää Euroopan 
unionin energiapolitiikan painopistealueiden kehittämisen, laajamittaisten 
vuorovesienergiahankkeiden tuleva kehittäminen mukaan luettuna;

33. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että uusiutuvat energialähteet 
asetetaan etusijalle pyrittäessä hyödyntämään EU:n tutkimus- ja kehittämisohjelmia
mahdollisimman hyvin; kehottaa jäsenvaltiota sopimaan strategiasta energiatutkimuksen 
rahoituksen lisäämiseksi; ehdottaa, että tähän pyrittäisiin vuosien 2007–2013 
talousarvion tarkistuksen yhteydessä;

34. hyväksyy Euroopan investointipankin tuen uusiutuville energialähteille tuettujen 
lainojen muodossa ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan näitä 
rahoitusmuotoja ja edistämään niitä julkisella ja yksityisellä sektorilla, jolla halutaan 
lisätä määrärahoja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi;

35. kehottaa alue- ja paikallisviranomaisia ja valtiosta riippumattomia organisaatioita 
hyödyntämään seitsemännen puiteohjelman, rakennerahastojen, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman ja Euroopan älykkään energiahuollon rahoitusta, millä 
voimistetaan tutkimusta ja edistetään uusiutuvia energialähteitä koskevaa tekniikkaa, 
biopolttoaineiden käyttöä ja uusien energian siirtämis- ja varastointitapojen kehittämistä 
energiahävikin karsimiseksi; kannattaa lisäksi Eurenew-aloitetta uusiutuvia 
energialähteitä koskevien määräysten sisällyttämisestä perussopimuksiin;

36. huomauttaa, että tarvitaan lisää tutkimusta ja kehittämistä koskien uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian varastointia, vetyteknologian esimerkkiä seuraten; 
korostaa, että tässä tarkoituksessa hallinnollisia määräyksiä ja hyväksyntämenettelyitä 
on yksinkertaistettava ja nykyiset esteet voitettava;

Lämmitys ja jäähdytys

37. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki mahdolliset ehdotukset uusiutuvia 
energiamuotoja koskevaksi puitedirektiiviksi sisältävät painokkaita toimenpiteitä 
uusiutuviin energiamuotoihin perustuvan lämmityksen ja jäähdytyksen edistämiseksi 
siten, että sen nykyinen 10 prosentin osuus kasvatetaan ainakin kaksinkertaiseksi 
vuoteen 2020 mennessä; kannustaa komissiota ehdottamaan innovoivia ratkaisuja, 
joiden avulla kaikkien asianmukaisten tekniikoiden markkinapenetraation aste olisi 
korkea, kuten uusiutuvia ratkaisuja koskevien järjestelmäratkaisujen tai uusiin 
kiinteistöihin lämpöverkkojen avulla tehtävien toimitusten edistämistä ja tietyn pinta-
alakynnyksen ylittävien rakennusten kunnostamista, sekä kannustamaan hallinnollisten 
esteiden poistamiseen ja valistuskampanjoiden järjestämiseen;

38. muistuttaa, että kaukolämpö ja kaukokylmä saattavat tarjota keskeisen infrastruktuurin 
uusiutuvien energialähteiden täysipainoista hyödyntämistä varten, ja muistuttaa, että 
uusiutuvien energialähteiden avulla tuotetun energian integroimista nykyisiin 
kaukolämpöverkkoihin on edistettävä, koska biomassaa ja muita uusiutuvia 
energialähteitä kyetään hyödyntämään tehokkaasti lämmön ja energian yhdistämisellä ja 
ylijäämälämmön käytöllä;



39. kehottaa komissiota jouduttamaan parhaita käytäntöjä koskevien säännösten 
laajamittaista hyväksymistä pakollisina kaikissa jäsenvaltioissa tekemällä ainakin 
rakennusten suurimittaisten kunnostustöiden ja uusien rakennusten tapauksessa 
lämmitystarpeen vähimmäisosuuden täyttämisestä uusiutuvilla energiamuodoilla 
pakollista, kuten yhä useammalla alueella ja yhä useammassa kunnassa on jo tehty;

40. muistuttaa, että 40 prosenttia Euroopan unionin energiasta käytetään rakennuksissa ja 
että tätä kulutusta voidaan huomattavasti vähentää siten, että uusiutuvat energiamuodot 
voisivat kattaa kaiken energiantarpeen tällä alalla: panee merkille uusien rakennusten 
energiasuunnittelussa ja ympäristöystävällisessä rakentamisessa saavutetun edistyksen, 
jonka myötä aurinkoarkkitehtuurin käyttöönotto, eristys ja uusiutuvat energiamuodot 
johtavat matalan energian ja passiivisen energian taloihin ja jopa lisäenergiaa tuottaviin 
taloihin, jotka tuottavat vuodessa enemmän energiaa kuin mitä ne käyttävät; kehottaa 
komissiota laatimaan vuoden 2007 loppuun mennessä täytäntöönpanosuunnitelman, 
jonka avulla voidaan edetä kohti energiapassiivisten ja energiapositiivisten talojen ja 
rakennusten laajamittaista käyttöä Euroopan unionissa;

41. pitää tervetulleena sitä, että parlamentti on siirtynyt sähkönkäytössään uusiutuviin 
energianlähteisiin ja kehottaa muita EU:n toimielimiä tekemään samoin;

42. panee merkille, että energian käyttämisestä lämmitykseen ja jäähdytykseen saatavilla 
olevat tilastotiedot eivät ole täysin luotettavia, vertailukelpoisia ja läpinäkyviä, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään menettelyjä näitä aloja koskevien 
tilastojen parantamiseksi;

43. katsoo, että nykyiset lämmityskattilat tarjoavat oivallisen tilaisuuden ottaa uusiutuvia 
energianlähteitä vaiheittain käyttöön; kehottaa komissiota arvioimaan ennen 
ehdotustensa tekoa eri vaihtoehtoja, kuten biopolttoainesekoituksia tai auringosta 
saatavaa lämpöenergiaa;

Liikenne ja biopolttoaineet

44. kehottaa laatimaan laaja-alaisen, ympäristöystävällisen sekä sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävän liikennepolitiikan, joka vastaa EU:n ympäristö-, ilmasto- ja 
kilpailupolitiikan tavoitteita sekä sosiaalisia ja alueellisia tavoitteita ja jossa kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti tuotetuilla biopolttoaineilla voi olla oma roolinsa ja 
jota täydennetään elämäntapamuutoksilla, liikenteen vähentämisellä ja alue- ja 
kaupunkisuunnittelun kaltaisilla rakennetoimilla; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
kunnianhimoisia tavoitteita uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi julkisessa 
liikenteessä; vaatii periaatteeksi, että liikenteen kasvu erotetaan talouskasvusta ja että 
sitoudutaan nykyistä selkeämmin vähemmän saastuttaviin liikennemuotoihin, kysynnän 
hallintaan ja polttoainetehokkuuden standardien vaiheittaiseen nostamiseen;

45. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien 
polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä niitä koskevan sitovan 10 prosentin 
tavoitteen avulla edellyttäen, että nämä polttoaineet voidaan osoittaa kestävän 
kehityksen mukaisesti tuotetuiksi; toteaa, että kaupallisesti hyödynnettävissä olevat 
toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineet ovat merkittäviä, ja vaatii alan teknisen 
prosessin nopeuttamista; korostaa, että biopolttoaineiden kestävä käyttö vähentäisi 



liikenteen alan öljyriippuvuutta ja hiilidioksidipäästöjä; katsoo kuitenkin, että 
elintarvike- ja energiatuotannon välillä olisi pyrittävä oikeudenmukaiseen tasapainoon;

46. uskoo, että vety- ja sähkökäyttöiset autot ovat tulevaisuudessa merkittävässä asemassa 
ja että hybridiajoneuvot ovat tärkeä välivaihe sähköön perustuvaan liikkuvuuteen 
siirryttäessä; kehottaa komissiota sisällyttämään sähköä hyödyntävät hybridiajoneuvot 
EU:n strategiseen energiatekniikkaa koskevaan suunnitelmaan; kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan verokannustimin vain vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen 
hankkimista;

47. kehottaa komissiota esittämään toimia, joilla kannustetaan muiden vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttöön liikenteen päästöjen vähentämiseksi vuonna 2001 esitellyn 
vaihtoehtoisia polttoaineita koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti, ja kehottaa 
tutkimaan, miten synteettisten polttoaineiden käyttöä voitaisiin edistää energialähteiden 
vaihtoehtojen monipuolistamiseksi, ilmanlaadun parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi;

48. korostaa, että polttoainetta enemmän säästävien autojen tuotanto on edelleen paras keino 
vähentää ajoneuvokohtaisia hiilidioksidipäästöjä ja öljyn kulutusta, ja katsoo, että EY:n 
autoteollisuudelle lähettämässä viestissä tulisi painottaa biopolttoaineiden kysynnän 
sijasta polttoainetta enemmän säästävien ajoneuvojen kysyntää; suhtautuu kuitenkin 
myönteisesti ehdotukseen polttoainelaatudirektiivin tarkistamisesta, jolla pyritään 
vähentämään liikennepolttoaineiden ilmastonmuutosvaikutuksia lähteistä ajoneuvoihin 
ulottuvassa ketjussa, jotta kyetään kohentamaan ilmanlaatua, edistämään bioetanolin ja 
öljyn yhdistelmiä ja sallimaan suuremmat sekoitussuhteet edellyttäen, että samalla 
sovelletaan vahvoja turvatoimia sen varmistamiseksi, että polttoaineet ovat kestävällä 
tavalla tuotettuja;

49. kehottaa komissiota laatimaan pakollisen ja kattavan sekä EU:ssa tuotettuihin että 
muualta tuotuihin biopolttoaineisiin sovellettavan sertifiointijärjestelmän; katsoo, että 
sertifiointiperusteet olisi suunniteltava sellaisiksi, että biopolttoaineiden tuotannosta 
aiheutuu koko elinkaaren aikana merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen 
niiden korvaamien tavanomaisten polttoaineiden päästöihin verrattuna ja että 
biopolttoaineiden tuotannosta ei aiheudu suoraan eikä välillisesti biologisen 
monimuotoisuuden ja vesivarojen hupenemista, hiilivarastojen häviämistä maankäytön 
muutosten vuoksi tai elintarvikkeiden hintojen nousemisen ja ihmisten asuinsijoiltaan 
siirtymään joutumisen kaltaisia yhteiskunnallisia ongelmia;

50. kehottaa komissiota pyrkimään yhteistyöhön WTO:n ja vastaavien kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa, jotta tietyt kestävyyttä koskevat vaatimukset ja 
sertifiointijärjestelmä saataisiin kansainvälisesti hyväksytyiksi ja jotta näin voitaisiin 
lisätä biopolttoaineiden kestävää tuotantoa koko maailmassa ja luoda kaikille yhtäläiset 
toimintaedellytykset;

51. kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita varmistamaan, että EU:n kolmansien maiden kanssa 
tekemissä kahdenvälisissä sopimuksissa käsitellään uusiutuvia energialähteitä koskevaa 
kauppa- ja investointikysymyksiä ja niihin sisällytetään määräyksiä kansainvälisesti 
tunnustetusta yhteiskunnallisesta yhteensopivuudesta ja sertifioinnin edistämisestä 
ympäristöalan polkumyyntikäytänteiden ehkäisemiseksi; korostaa, että EU vastaa 
ympäristöalalla kehitysmaiden avustamisesta ympäristöystävällisen tekniikan 



kehittämisessä ja Euroopan markkinoille pääsyn helpottamisesta; kehottaa komissiota 
kehittämään innovoivia menetelmiä uusiutuvia energialähteitä koskevan tekniikan 
rahoittamiseksi ja osaamisen siirtämiseksi erityisesti kehitysmaissa;

52. katsoo, että verokannustimet ovat tärkeä väline kuluttajien valintojen siirtämiseksi 
fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin, ja kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan 
sellaisia verohelpotuksia, joilla biopolttoaineista tehtäisiin taloudellisesti järkevä valinta; 
katsoo kuitenkin, että biopolttoaineille, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, ei tulisi voida 
myöntää tukia eikä verohelpotuksia eikä niitä tulisi ottaa huomioon arvioitaessa 
edistystä biopolttoaineita koskevan tavoitteen saavuttamisessa;

53. kehottaa komissiota varmistamaan, että fossiiliset polttoaineet täyttävät samat 
edellytykset kuin biopolttoaineiden tuotannolle asetetaan, mukaan lukien
sertifiointijärjestelmät, kasvihuonekaasujen vähentäminen ja koko syklin analysointi, 
unohtamatta hiilivetyjen tuotannossa ja kuljetuksessa tarvittavien laitteistojen 
ympäristövaikutuksia, laittomia päästöjä mereen ja merionnettomuuksia;

54. katsoo, että biopolttoainetuotannon maailmanlaajuisia vaikutuksia pitäisi seurata tarkasti 
ja että niiden seurantaa pitäisi käyttää hyväksi yhteisön politiikkojen ja tavoitteiden 
säännöllisin väliajoin tapahtuvassa tarkistamisessa;

55. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita paneutumaan tarmokkaammin biomassan 
muuttamiseen kaasuksi, koska biomassaa voitaisiin käyttää synteettisten nestemäisten 
polttoaineiden kehittämiseen ajoneuvoja varten;

56. pitää valitettavana, että ilmastonmuutos koettelee nopeimmin ja rajuimmin köyhimpiä 
kehitysmaita, vaikka ne eivät ole vaikuttaneet juuri lainkaan ongelman syihin; uskoo, 
että Euroopan unioni voi toimia merkittävässä roolissa viemällä teknologiaa 
kehitysmaihin;

57. kehottaa jäsenvaltioita kartoittamaan eri alueillaan mahdollisia uusiutuvia 
energialähteitä pyrkien kunkin maan kapasiteetin täysipainoiseen hyödyntämiseen ja 
kannustamaan siten alueita uusiutuvien energialähteiden käyttöön;

58. pyytää jäsenvaltioita, alueita ja paikallisviranomaisia varmistamaan, että suuri yleisö saa 
täsmällisiä tietoja, joilla edistetään aurinkovoimaan perustuvan sähköntuotannon 
teknisiä näkökohtia, ja teknisiä ja käytännön tietoja biopolttoaineista, biomassasta, 
tuulesta, vedestä, maalämpöenergiasta ja energiatehokkuudesta, ja että sosiaalis-
taloudelliset toimijat saavat tietoa käytettävissä olevista talouskannustimista;

59. huomauttaa, että energian tai raaka-aineiden tuotantoon käytettävää metsien biomassaa 
on hoidettava kansainvälisesti tunnustettujen ja korkeatasoisten kestävyyttä koskevien 
standardien mukaisesti; korostaa, että metsänjalostusteollisuuden panokset ja 
sitoumukset olisi tunnustettava ja niitä olisi tuettava toimintalinjoilla, joilla edistetään 
parempaa taloudellista, ympäristöä koskevaa ja sosiaalista suoritusta;

60. kehottaa jäsenvaltioita etsimään ja vertailemaan parhaita käytänteitä biomassan ja 
biopolttoaineiden tuotannon ja käytön edistämisessä avoimen koordinointimenetelmän 
avulla;



°
°      °

61. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


