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Yhteisiä vastauksia energiahaasteisiin Euroopan energiayhteisön avulla 
 

 
 
 
 
 
 

Johdanto 
 
 
Viime vuosina tapahtuneesta merkittävästä kehityksestä ja sääntelytoiminnan huomattavasta 
lisääntymisestä huolimatta EU:n energiapolitiikalla ei ole vieläkään onnistuttu menestyksellisesti ja 
yhtäaikaisesti saavuttamaan sen päätavoitteita, jotka ovat sen turvaaminen, että energiaa on saatavissa 
kohtuulliseen ja vakaaseen hintaan, EU:n teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen, energian 
toimitusvarmuuden takaaminen kaikille eurooppalaisille asuinpaikasta riippumatta sekä energian 
kestäväpohjaisen tuotannon, siirtämisen, jakelun, varastoinnin ja käytön edistäminen ja siirtyminen 
siten päättäväisesti kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. 
 
Energiapolitiikkaa pidetään liian usein erittäin arkaluonteisena kysymyksenä, joka liittyy yksinomaan 
valtioiden etuihin ja riippumattomuuteen. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan koskaan aikaisemmin ole 
olleet poliittisesti, taloudellisesti ja teknisesti yhtä riippuvaisia toisistaan energiakysymyksissä. 
Pysähtyminen tai taka-askeleet voisivat aiheuttaa kauaskantoisia haittavaikutuksia. Yksipuoliset 
kansalliset päätökset lisäävät eriytymisen vaaraa ja voivat aiheuttaa hintapiikkejä tai -vaihteluita 
alueellisessa energiantuotannossa ja -kulutuksessa, vain kaksi esimerkkiä mainitaksemme. Kuten 
olemme äskettäin huomanneet, Euroopan valtiot voivat tehdä itsenäisiä päätöksi energiahuollon alalla, 
mutta tämä näkyy hinnoissa. Sen vuoksi valtioiden väliset asennoitumisristiriidat on poistettava. 
Nykyään mikään yksittäinen Euroopan maa ei voi yksinään tarjota kansalaisilleen luotettavasti 
kohtuuhintaista energiaa. 
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Tarvitaan uusi lähestymistapa, jolla pyritään syventämään Euroopan integraatiota ja lisäämään 
solidaarisuutta energia-alalla. Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja Notre Europe 
ovat siksi yhdistäneet voimansa kehittääkseen edelleen Notre Europen aloitteeseen perustuvaa 
poliittista ehdotusta täysivaltaisen Euroopan energiayhteisön luomisesta. ETSK ja Notre Europe ovat 
yksilöineet seuraavat keskeiset tavoitteet ja poliittiset ehdotukset, joita olisi kehitettävä EU:ssa 
viivytyksettä: 
 
 

Integroitujen eurooppalaisten energiasisämarkkinoiden toteuttaminen 
 
1. Markkinaolosuhteiden yhdenmukaistaminen. Sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia 

ei ole hyödynnetty täysimääräisesti energiaturvan parantamiseksi ja lisäarvon tuomiseksi 
kansalaisille. EU:n energiasisämarkkinoita voitaisiin edelleen parantaa merkittävästi 
yhdenmukaistamalla muun muassa uusiutuvia energialähteiden käyttöä, siirtokapasiteetin 
jakamista ja sähkökauppaa koskevat säännöt. Operaattoreiden on voitava harjoittaa 
toimintaansa tasavertaisissa olosuhteissa kaikkialla EU:ssa. Avoimet ja johdonmukaiset 
säännöt ovat oleellinen edellytys investointimyönteisen ilmapiirin luomiselle.  

 
2. Markkinoiden integroiminen paremman yhteenliittämisen avulla. On varmistettava, että 

energiaa on mahdollista toimittaa tehokkaasti kaikkialla EU:ssa ja että sitä on jatkuvasti 
saatavilla kaikkialla, missä sitä tarvitaan. Verkkojen yhteenliittäminen on siksi saatettava 
päätökseen EU:n energiamarkkinoiden integroimiseksi ja energian toimitusvarmuuden 
optimoimiseksi kaikkialla EU:ssa.  

 
3. Verkkojen yhteinen yleissuunnittelu Erityisesti tiukan budjettikurin aikana on oleellista 

valita kaikkein järkevimmät ja johdonmukaisimmat infrastruktuuriratkaisut valtio- ja 
Euroopan tasolla. Verkkojen yhteenliittäminen yhteisen suunnittelun pohjalta antaisi 
mahdollisuuden siirtyä kansallisista markkinoista kohti Euroopan laajuisia markkinoita. 
Verkkojen yhteistä suunnittelua on sovellettava kaikkiin perusrakenteisiin eikä ainoastaan 
rajatylittäviin infrastruktuureihin. 

 

4. Energialähteiden yhdistelmän "eurooppalaistaminen" energiamarkkinoiden alueellisen 
integroimisen pohjalta. Jäsenvaltioiden ryhmät voisivat tietyllä alueella integroida asteittain 
energialähteiden yhdistelmänsä, jotta ne voisivat jakaa käytettävissään olevien eri 
energialähteiden edut. Kun niiden verkot ja markkinat on liitetty yhteen ja yhdenmukaistettu, 
niillä on paremmat valmiudet reagoida tuotannon ja kulutuksen vaihteluihin sekä paremmat 
mahdollisuudet auttaa kollektiivisesti varmistamaan EU:n energiatoimitukset. 
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5. EU:n politiikan sovittaminen energian peruskäyttäjien tarpeisiin. EU:n legitimiteetin 

kannalta on erittäin tärkeää, että sen tekemät aloitteet tuovat koordinoidusti jäsenvaltioiden 
kanssa konkreettisia etuja kuluttajille. Eurooppalaisten energia-alan yhtenäismarkkinoiden 
luomisen tulisi lisätä peruskäyttäjien valinnanmahdollisuuksia sekä antaa heille mahdollisuus 
nauttia entistä vakaammista ja ehdoiltaan ja hinnoiltaan houkuttelevimmista 
energiatoimituksista. Kuluttajien tulisi voida vapaasti valita energiantoimittajansa myös 
valtiollisten rajojen yli, eikä energian hintojen tai muiden markkinaolosuhteiden tulisi 
vaihdella liikaa jäsenvaltioiden välillä. 

 
6. Kuluttajien oikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen. Kuluttajille on tiedotettava 

paremmin heidän oikeuksistaan, jotta he voivat hyötyä täysimääräisesti energia-alan 
yhtenäismarkkinoista. Heille olisi tiedotettava asiasta järjestelmällisesti ja suoraan esimerkiksi 
heidän energialaskuissaan. Energiaköyhyyden torjunta on oleellista ja ensisijaista 
yhteiskunnan asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. 

 
 

Toimitusvarmuuden turvaaminen ja EU:n aseman vahvistaminen sen ulkoisiin kumppaneihin 
nähden 
 
 

7. EU:n lainsäädännön parempi täytäntöönpano EU:n sisämarkkinoihin vaikuttavien 
ulkoisten energiasopimusten yhteydessä. Kun EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt 
toimitus- tai infrastruktuurisopimukset vaikuttavat energiatoimituksiin eri puolilla EU:ta sekä 
EU:n energiasisämarkkinoihin, Euroopan komission olisi varmistettava, että kyseisiin 
ulkoisiin sopimuksiin sovelletaan EU:n sisäisiä sääntöjä. 

 
8. Eurooppalaisen energiantoimitusjärjestelmän kehittäminen. EU on suoraan kiinnostunut 

vahvistamaan asemaansa kansainvälisten energiantoimittajien kanssa käytävissä 
neuvotteluissa. Silloin kun tehokkaimpana lähestymistapana on yhteinen toiminta, neuvoston 
olisi valtuutettava Euroopan komissio neuvottelemaan EU:n puolesta unionin ulkopuolisten 
toimittajien ja kauttakulkumaiden kanssa. Sen olisi myös harkittava mahdollisuutta perustaa 
EU:n tason ryhmiä fossiilisten polttoaineiden ostamista varten. EU:n neuvotteluvalmiudet 
olisivat huomattavasti vahvemmat kuin yksittäisten jäsenvaltioiden. Tämä parantaisi 
merkittävästi energiantoimituksia jäsenvaltioille ja edistäisi siten solidaarisuutta ja optimoisi 
voimavarojen käytön. 
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9. Verkkojen yhteenliittäminen ja EU:n ja sen naapurimaiden markkinoiden 
yhteensovittaminen. EU:n olisi edistettävä energian siirtämistä ja kuljettamista koskevien 
politiikkojen yhteistä kehittämistä itä- ja eteläpuolisten naapurimaidensa kanssa. Tämä vaatii 
tarvittavien yhteenliitettyjen verkkojen kehittämistä ja markkinoiden yhteensovittamista. 
Tällaisten yhteisten energiapoliittisten toimien on oltava (mm. toimitusvarmuutta, 
markkinaolosuhteita, avoimuutta, vastavuoroisuutta, kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta 
koskevien) EU:n periaatteiden mukaisia, ja niillä on vastattava asianomaisten alueiden sosio-
ekonomisiin tarpeisiin. 

 
10. Välimeren unionin ja itäisen kumppanuuden tarjoamien mahdollisuuksien 

hyödyntäminen energia-alan yhteistyössä. EU:n tulisi pyrkiä tekemään aktiivista 
yhteistyötä Välimeren unionin ja itäisen kumppanuuden maiden kanssa auttaakseen 
naapureinaan olevia kumppanimaita tuottamaan, kuluttamaan ja viemään uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaa energiaa sekä luomaan asianmukainen sääntelykehys. Euroopan 
energiatoimitusten turvaamistavoitteen tulisi auttaa näitä maita tyydyttämään omat 
energiatarpeensa sekä rahoittamaan omat investointinsa. 

 
11. Kehitysmaiden tukeminen. EU:n on autettava kehitysmaita investoimaan omiin 

energiainfrastruktuureihinsa erityisesti uusiutuvan energian alalla kestäväpohjaisen 
talouskasvun helpottamiseksi. On myös oleellista luoda sellaiset markkinaolosuhteet, jotka 
kannustavat kotimaan sijoituksiin ja kauppaan, samalla kun taataan köyhimpien 
väestöryhmien energiansaanti. 

 
 
Siirtyminen vähähiilisiin energiajärjestelmiin vuoteen 2050 mennessä. 
 
12. Johdonmukaisen ja kattavan strategian tarve Euroopan energiasiirtymän 

varmistamiseksi. Ilmastonmuutos ja fossiilisten polttoaineiden hupeneminen vaativat erittäin 
merkittäviä muutoksia energian tuotanto- ja kulutustapoihin. Vaihtoehtoisten kestävien 
energialähteiden ja vähäpäästöisten teknologioiden kehittäminen on keskeistä pyrittäessä 
siirtymään kestäväpohjaiseen energiamalliin. Siirtymisen vähähiiliseen energiantuotantoon on 
oltava osa eurooppalaisia puitteita, joilla edistetään eri kestäväpohjaisten energialähteiden 
käyttöä silloin kun se on kustannus-hyötysuhteeltaan edullista. Käytettävissä oleva rahoitus 
olisi koottava yhteen siten että luovutaan tehottomista, puhtaasti kansallisista 
tukimekanismeista. Rahoitusvälineiden kokoaminen yhteen tällä alalla on erityisen tärkeää 
nykyisessä taloudellisessa ilmapiirissä. 

 
13. Työllisyyden edistäminen Siirtyminen vähähiiliseen talouteen merkitsee suuria muutoksia, 

joilla voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä työmarkkinavaikutuksia. Onkin kehitettävä 
oikeanlaiset markkinaolosuhteet, jotka mahdollistavat työpaikkojen luomisen osana energia-
alan rakennemuutosprosessia. 
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14. Euroopan energia-alan kilpailukyvyn parantaminen. Siirtymä olisi hyödynnettävä 

mahdollisuutena elvyttää toimintaa sekä luoda yksityiskohtainen katsaus energian tuotantoon 
ja kulutukseen. Euroopan kilpailukyky riippuu myös kohtuuhintaisen energian saannista sekä 
Euroopan innovaatiokyvystä ja sen kyvystä viedä energiateknologiaratkaisujaan. EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden olisi luotava ilmapiiri, joka suosii eurooppalaisten operaattorien välisiä 
merkittäviä hankkeita. Niiden olisi jatkettava energialähteiden yhdistelmiään koskevaa 
yhteistyötä toteuttamalla laajamittaisia hankkeita uusiutuvan energian tuotannon (tuuli- ja 
aurinko-energia jne.) ja energiansiirron (super- ja älykkäät verkot) edistämiseksi. 
Jäsenvaltioiden energialähteiden yhdistelmän asteittainen integroiminen voitaisiin aloittaa 
aluetasolta. 

 
 

Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen päätöksentekoon. 
 
15. EU:n energiapolitiikan sovittaminen kansalaisten tarpeisiin. Energia on koko 

yhteiskunnan kannalta niin ajankohtainen ja tärkeä aihe, että se oikeuttaa yleisön täyden 
osallistumisen asian käsittelyyn. Euroopan energiayhteisön vaiheittainen kehittäminen tarjoaa 
mahdollisuuden mobilisoida eurooppalaiset jälleen edistämään hanketta, joka tuo heille selvää 
lisäarvoa. Yleisön osallistumisen varmistaminen ja yhteistyön tekeminen 
kansalaisyhteiskunnan kanssa on erittäin tärkeää, koska poliittisten päätösten uskottavuudelle 
ja yleisen hyväksynnän saamiselle edessä oleville kauaskantoisille muutoksille on oleellista 
varmistaa toimenpiteiden legitimiteetti kansalaisten silmissä. 

 
16. Eurooppalaisen kansalaisyhteiskuntafoorumin perustaminen seuraamaan 

energiakysymyksiä. On syytä olla syvästi huolestunut siitä, ettei politiikan- ja 
päätöksentekijöiden ja Euroopan kansalaisyhteiskunnan välillä käydä järjestelmällistä 
vuoropuhelua energiakysymyksistä. Kansalaisyhteiskunta olisi järjestelmällisesti kutsuttava 
osallistumaan energiakysymyksistä alue-, valtio- ja Euroopan tasolla käytävään keskusteluun. 
ETSK ja Notre Europe ovat valmiit tukemaan tätä keskustelua EU:n tasolla perustamalla 
Eurooppalaisen kansalaisyhteiskuntafoorumin, joka kokoaa yhteen edustajia muun muassa 
kuluttajajärjestöistä, ympäristöalan kansalaisjärjestöistä, elinkeinoelämän piiristä ja 
ammattiliitosta. 

 
 
Asianmukaisten toimivaltuuksien antaminen Euroopan unionille 
 
17. Eurooppalainen energia-alan solidaarisuuspaketti. Lissabonin sopimuksessa määrärään 

nimenomaisesti jäsenvaltioiden keskinäisestä solidaarisuudesta, mutta tämä on jäänyt 
kuolleeksi kirjaimeksi nykyisessä institutionaalisessa kehyksessä. Samaan aikaan kun 
energia-alan politisoituminen jatkuu, Euroopan unionilla ei ole sananvaltaa tällä alalla. 
Solidaarisuudelle olisi annettava konkreettinen muoto, ja siitä olisi tultava eurooppalaisen 
energiapolitiikan kehittämisen liikkeelle paneva voima. Näin voitaisiin poistaa valtioiden 
täysivaltaisuuteen liittyvät ristiriidat.
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18. EU:n taloudellisten resurssien lisääminen energia-alalla. EU:lla ei ole välineitä 

laajaulotteisten toimenpiteiden rahoittamiseksi eikä energialähteitä koskevien valintojen 
ohjaamiseksi. EU:n vuotuiset energia-alan määrärahat ovat mitättömät verrattuna 
jäsenvaltioiden tällä alalla käyttämiin summiin. EU:n talousarviota on kasvatettava 
sisällyttämällä siihen riippumattomia ja itsenäisiä varoja, muun muassa veropoliittisia 
välineitä sekä energiarahasto, josta rahoitetaan Euroopan tasolla kiinnostavia 
energiainfrastruktuurihankkeita, kuten sähkö- ja kaasuverkkojen yhteenliittämishankkeita 
sekä vähähiilistä energiantuotantoa edistäviä yhteisiä tutkimushankkeita, joilla kannustetaan 
monipuolistamaan toimintaa siirtymällä käyttämään kestäväpohjaisia energialähteitä ja -
teknologioita. 

 
19. Euroopan komission aseman vahvistaminen. Aloiteoikeutta käyttävänä, politiikan 

koordinoinnista vastaavana ja yhteisön etuja puolustavana elimenä komission on oltava 
keskeinen toimielin EU:n energiapolitiikan alalla. Lisäksi sen on panostettava nykyistä 
enemmän johdonmukaisen, uskottavan ja tehokkaan energiapolitiikan muotoilemiseen, jotta 
luodaan perusta Euroopan energiayhteisölle. 

 
20. Institutionaalisen kehyksen tarkistamistarpeen arvioiminen. Vuoteen 2014 mennessä olisi 

arvioitava, onko nykyinen institutionaalinen kehys riittävä yhteisen eurooppalaisen 
energiapolitiikan kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos siinä todetaan puutteita, 
olisi päätettävä harkita vakavasti Euroopan energiayhteisön luomisesta tekemiämme 
ehdotuksia. 

 
 
Päätelmät 
 
 
EU:n johtajat ovat energia-alan kehityksestä erityisvastuussa tuleville sukupolville. Euroopalla ei ole 
enää varaa vitkastella pidempään, koska nyt tehtävien suurten energiapoliittisten päätösten 
toteuttaminen kestää vuosikymmeniä. Vuoteen 2050 ulottuvan siirtymän menestykselliseksi 
valmistelemiseksi asianmukaiset päätökset EU:n sitoutumisesta kestävään kehitykseen ja tähän 
liittyen uuden energiasopimuksen laatimiseen on tehtävä nyt. Hyväksymällä energiaa ja ilmastoa 
koskevan paketin EU on ryhtynyt tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin tien avaamiseksi tälle 
yhteiselle visiolle. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä tämän vision toteuttamiseksi. 
 
Poliittinen tahto – yhdessä kanaslaisyhteiskunnan tuen kanssa – on oleellinen asia, ja sen on 
edistettävä sellaisen eurooppalaisen yhteenliittymä luomista, joka antaa mahdollisuuden vastata 
monimuotoisiin energiahaasteisiin yhdessä. Mielestämme lupaavin ja myös kunnianhimoisin 
vaihtoehto on perustaa täysivaltainen Euroopan energiayhteisö huolehtimaan kaikista asiaan 
liittyvistä taloudellisista, sosiaalisista, poliittisista ja strategisista näkökohdista. Tähän sisältyisivät 
energiamarkkinoiden integrointi, tutkimuspolitiikkojen koordinointi, investointipäätökset, 
solidaarisuusmekanismit sekä tarve puhua yhdellä äänellä maailmannäyttämöllä.                         
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Kaikki tämä vaatii voimakasta ylikansallista lähestymistapaa. Tämä yhteinen hanke antaisi 
jäsenvaltioille ja EU:n toimielimille mahdollisuuden varmistaa eurooppalaisen energiapolitiikan 
mahdollisimman tehokas ja demokraattinen laatiminen. 
 
Perustamalla Euroopan energiayhteisö vastattaisiin ennen kaikkea EU:n kansalaisia askarruttaviin 
kysymyksiin. Valtaosa kansalaisista kannattaa ajatusta, kuten viimeaikaiset mielipidetiedustelut 
osoittavat. Yksinomaan jäsenvaltiotason toiminta energiakysymyksissä on menettänyt merkityksensä, 
ja kestäväpohjainen, mukautumiskykyinen ja tulevaisuuteen suuntautunut energiajärjestelmä voidaan 
parhaiten toteuttaa Euroopan tasolla.  
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