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nergia ei huolestuta kansalaisia ennen kuin se alkaa
loppua. Jokapäiväinen elämä olisi kuitenkin aivan

toisenlaista ilman energiaa: tehtaat eivät toimisi, lentokoneet
eivät nousisi ilmaan eivätkä autot käynnistyisi; meillä ei olisi
lämmitystä, kuumaa vettä, sähköä eikä tietokoneita. Kun pimeään
huoneeseen astuessamme painamme valokatkaisijaa tai säiden
viiletessä kytkemme asuntoomme lämmityksen, tulemme harvoin
ajatelleeksi voimaloita, sähköverkkoja, Euroopan Lähi-itään
yhdistäviä öljy- ja kaasuputkia tai Englannin kanaalissa kulkevia
öljyaluksia.

Vaikka näyttäisikin siltä, että vuoden 1986 öljyalan tapahtumien
jälkeen Euroopalla on suhteellisen runsaasti energiaa
käytettävissään – mikä johtuu muun muassa tiettyjen maiden,
kuten Belgian, Espanjan ja Ranskan, ydinvoimaohjelmista tai
maakaasun tulosta lämmitys- ja sähkömarkkinoiden kaltaisille
tärkeille markkinoille –, tulevaisuus voi kuitenkin olla vähemmän
turvattu. Omat energiavarat, joilla katetaan nykyisin puolet
Euroopan tarpeista, ovat ehtymässä, kun taas kulutus lisääntyy.
Jos mitään ei tehdä, 20–30 vuoden kuluttua energian
ympäristövaikutukset ovat kestämättömät ja tuontienergian
osuus tulee nousemaan keskimäärin 70:een ja öljyn osalta jopa 
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90 prosenttiin. Tämä tilanne tekee meistä haavoittuvia erityisesti
siksi, että taloudellinen riippuvuus keskittyy tiettyihin
energiamuotoihin, kuten öljyyn ja kaasuun, sekä tiettyihin
tuojamaihin, kuten Venäjään maakaasun osalta ja Lähi-itään öljyn
osalta. Lisäksi energiantuotanto ja energiankulutus aiheuttavat
lähes kokonaan ihmisen toiminnasta johtuvat ilmakehän
hiilidioksidipäästöt.

On tullut aika tiedostaa energiakysymykset ja tehdä todelliseen
tietoon perustuvia valintoja käytettävissä olevien eri
energialähteiden välillä ennen kuin painamme valokatkaisijaa tai
käynnistämme automme. Meidän on tehtävä nopeasti tärkeitä
poliittisia päätöksiä, jotta voidaan turvata varmempi ja
ympäristöä säästävämpi energiahuolto ja energiankulutus. Tämän
julkaisun tavoitteena on tarjota lukijoille tietoa, jonka avulla
jokainen voi tiedostaa energia-alan haasteet ja osallistua energiaa
koskevaan keskusteluun, jonka komissio on aloitteestani
käynnistänyt energiahuoltoa koskevalla vihreällä kirjalla.

Loyola de Palacio
Euroopan komission 

varapuheenjohtaja
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olmannen vuosituhannen sarastaessa Euroopassa on
aika keskustella energiakysymyksestä.

Energiahuoltomme varmuutta on pohdittava uusista
lähtökohdista. Keskustelu koskee jokaista kansalaista, sillä 
energia kuuluu olennaisesti arkipäiväämme.

Voimakas riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista (öljystä,
maakaasusta ja kivihiilestä) kasvaa kasvamistaan. Se tuo
mukanaan lukuisia ongelmia, joista mainittakoon talouteemme ja
miljoonien yritysten toimintaan vaikuttava öljyn ja kaasun hinta,
muutamien harvojen ulkopuolisten toimittajien saavuttama valta,
saastuminen sekä markkinoiden häiriintymisestä johtuvien
yhteiskunnallisten levottomuuksien vaara, kuten viime aikoina on
jouduttu huomaamaan.

K
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Rajoituksia on yhä vaikeampi suvaita

Energia-ala kärsii valtavasti geopoliittisista
rajoituksista. Euroopan riippuvuus
energiantuonnista on nyt 50 prosenttia ja
vuoden 2030 tienoilla jo 70 prosenttia.
Tuonti koostuu lähes yksinomaan
fossiilisista polttoaineista.

Ympäristörajoitukset tuntuvat
jokapäiväisessä elämässämme. Meidän on
nyt muokattava maaperää sopivaksi
ympäristöä huomattavasti enemmän
säästäville energiantuotanto- ja
liikkumismuodoille. Fossiilisten

polttoaineiden palamiseen ja kuljettamiseen liittyy lukuisia
ympäristöongelmia.

Geologiset rajoitukset tarkoittavat, että 50 vuoden kuluttua öljy ja
maakaasu ovat lähes kokonaan loppuneet. Tai sitten niiden
talteenotto on niin kallista, ettei kustannuksia voida edes verrata
nykyisiin hintoihin. Toisin sanoen nämä luonnonvarat ovat
ehtymässä, ja kuitenkin niitä tuhlataan jatkuvasti.

Euroopan laajuinen keskustelu

Nyt on laadittava aktiivisia strategioita, joilla riippuvuutta pyritään
ainakin lieventämään, ellei sitä voida kokonaan poistaa.

Keskustelu ei voi enää jäädä kansalliselle tasolle, vaan sitä on
käytävä Euroopan tasolla. Loppujen lopuksihan rajoitukset ovat
yhteisiä kaikille jäsenvaltioille: Euroopan unionissa on meneillään
ympäristöstandardien yhtenäistäminen. Yhtenäismarkkinat ovat
lujittuneet luomisestaan lähtien. Euroopan yhdentymisellä
pyritäänkin nimenomaan välttämään jäsenvaltioiden välinen,
erityisesti taloudellisista ja verotuksellisista toimenpiteistä
aiheutuva kilpailun vääristyminen. Energiamarkkinat yhdentyvät
erittäin nopeasti alan vapautuessa tai peräti

Riippuvuutemme on 
jo liian voimakasta



maailmanlaajuistuessa. Unionin tulevaa laajentumisprosessia on
valvottava ja tuettava aktiivisesti energia-asioiden osalta.
Ydinturvallisuudessa tämä jo näkyykin. Euroopan unionin on
pantava peliin koko taloudellinen ja poliittinen arvovaltansa
suhteissaan ulkopuolisiin energiantoimittajiinsa. Yhtenä
rintamana esiintyminen on välttämätöntä, jos haluaa tulla
otetuksi vakavasti.

Keskustelulla on kiire

Miksi tällaista keskustelua tarvitaan juuri nyt?
Sähköntuotantosektori on muutoksen keskellä: useat voimalat
tulevat käyttöikänsä päätepisteeseen, ja nyt on päätettävä
kaudella 2005–2010 tehtävistä uusista investoinneista. Ydinvoima-
alalla eletään odotuksessa: sen tulevaisuutta koskeviin päätöksiin
vaikuttavat sähkömarkkinoiden vapautuminen, suuren yleisön
erimielisyys ydinvoiman hyväksyttävyydestä sekä umpikujaan
ajautunut jätekysymys tai jätteen kierrätys tai jälleenkäsittely.
Taloustieteilijöiden mukaan ollaan parhaillaan ohittamassa
pistettä, josta lähtien öljyn talteenotto muuttuu yhä kalliimmaksi.
Eikä öljyn kulutus suinkaan vähene – päinvastoin.

Energia-alan lyhyen aikavälin kehityksessä on otettava huomioon
Euroopan unionin Kiotossa tekemät sitoumukset. Jollei mitään
tehdä, sitoumuksia ei pystytä noudattamaan! Vaikka Euroopan
unionin kansalaiset ovatkin nykyisin
erittäin tietoisia ympäristöstään ja
terveydestään, energiansäästötoimet
ovat siitä huolimatta päässeet
unohtumaan. Nyt aika näyttäisi olevan
kypsä kumppanuuksien solmimiseen
tärkeimpien toimittajiemme, kuten
Venäjän, kanssa. Nämä toimittajat
sitoutuisivat puolestaan suojelemaan
investointejamme.
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Paremmin ympäristöä säästäviä
energiavalintoja



Lyhyesti sanottuna energiahuollolle voidaan jo nyt rakentaa
parempaa tulevaisuutta vähentämällä riippuvuutta fossiilisista
polttoaineista. Samalla lievennettäisiin Euroopan unionin liian
suurta maantieteellistä riippuvuutta energiantuonnissa. Sen
aiheuttamat ongelmat ovat ilmenneet muun muassa öljyn hinnan
vaihtelujen aiheuttamina yhteiskunnallisina levottomuuksina.
Lisäksi Euroopan unioni pääsisi eroon suuresta osasta
ympäristöongelmiaan ja voisi osaltaan vaikuttaa siihen, että
maapallon luonnonvarojen käyttöä hallitaan paremmin.

Vihreässä kirjassa ehdotetaan viime kädessä sellaisten
strategioiden luomista, joilla voitaisiin turvata eurooppalaisille
riittävä määrä puhdasta energiaa kohtuulliseen hintaan. Tähän
tavoitteeseen voidaan pyrkiä vaikuttamalla sekä energian
tarjontaan että sen kysyntään. Kysyntään vaikuttaminen on paljon
tehokkaampaa: jokaista kulutettavaa energiayksikköä kohti on
tuotettava neljä energiayksikköä. Nyt on siis ennen kaikkea
ryhdyttävä pohtimaan tehokkaampia energiankäyttötapoja
kulutuksen vähentämiseksi siten, että elämänlaatumme säilyy
ennallaan. Kaikki ehdotukset ovat tervetulleita.

ENERGIA: HALLITTUA RIIPPUVUUTTA

On vain yksi tapa:
toimia yhdessä
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siaa on turha yrittää kaunistella: tilanne ei ole
kehuttava. Vaikka EU on onnistunut pienentämään

energiaintensiteettiään (energiankäytön osuutta
bruttokansantuotteesta), kaikki varoitusvalot ovat punaisella.
Energiankulutus kasvaa 1–2 prosenttia vuodessa. Riippuvuus
kolmansista maista on jälleen ylittämässä 50 prosentin kynnystä.
Niukat omat varamme alkavat ehtyä – kivihiilen osalta voidaan
puhua ”taloudellisesta” ehtymisestä, koska kivihiilen talteenotto
on aivan liian kallista. Kaiken kukkuraksi öljy on edelleen
kotitalouksien sekä palvelu- ja kuljetusalan suosikki. Tilannetta
pahentaa kuljetusalan ilmiömäinen kasvu lähitulevaisuudessa.
Tarkastellaanpa kaikkea tätä hiukan yksityiskohtaisemmin.

EUROOPAN UNIONIN  
ENERGIATILANNE
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Kulutus ei vähene

Sähkön- ja lämmönkulutuksen sekä liikenteen kasvua aiheuttavat
pääasiallisesti kotitaloudet ja palvelusektori. Teollisuus on onneksi
pystynyt vakiinnuttamaan kulutuksensa modernisoimalla
tuotantolaitoksiaan. Toisaalta liikenne on kiistatta energian
kysynnän osalta avainasemassa, sillä kuljetustoiminta kuluttaa
erittäin paljon öljyä ja tulee kaikkien ennusteiden mukaan
kasvamaan räjähdysmäisesti.

Laajeneminen ei paranna tilannetta, sillä EU:n tulevien
jäsenvaltioiden talouskasvu on voimakasta (viidestä kuuteen
prosenttia). Talouskasvun myötä myös energiankysyntä kasvaa
kaksi prosenttia vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi on
selvää, että maantieteellinen laajeneminen lisää liikennettä
Euroopan unionissa.
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Omat varat ehtyvät

Euroopan unionin energiavarat
eivät ole kovin runsaat, ja niiden hyödyntäminen maksaa
enemmän kuin muualla. Odotettavissa on, että omat varamme
vähenevät jatkuvasti. Ehtymisvauhti riippuu
maailmanmarkkinahinnoista ja tekniikan kehityksestä.
Laajeneminen ei paranna tilannetta lukuun ottamatta kivihiiltä.
Ainoastaan uusiutuvien energialähteiden tarjoamia
mahdollisuuksia ei ole vielä kokonaan hyödynnetty
korkeiden tuotantokustannusten vuoksi. Tämän tilanteen
korjaaminen on unionin ainoa keino turvata
tulevaisuutensa.
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Vastuu on kaikkien

Liikenteen osuus öljyn loppukysynnästä
on 67 prosenttia, ja liikenne on täysin
(eli 98-prosenttisesti) riippuvainen
öljystä. Alan energiaintensiteetti on
kasvanut 10 prosenttia vuosina
1985–1998. Kasvuennusteet vuoteen
2010 mennessä ovat huikeita:
henkilöautoliikenne kasvaa 
16 prosenttia, lentoliikenne 
90 prosenttia ja maantiekuljetukset 
50 prosenttia. Muun muassa ruuhkista
aiheutuvat kuljetusten ulkoiset
kustannukset on arvioitu kahdeksi
prosentiksi bruttokansantuotteesta.
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Pohjanmeressä ei riitä öljyä
ikuisesti. Esiintymien
hyödyntäminen on kallista, ja
varannot ovat rajalliset. Jos
tuotanto ja kulutus pysyvät
ennallaan, varannoista voidaan
tuottaa öljyä parhaassa
tapauksessa korkeintaan 25 vuotta,
mikä vastaa kahdeksan vuoden
kulutusta. Talteenottokustannukset
ovat paljon korkeammat kuin
Keski-idässä.

Pohjanmeren maakaasun tilanne on muuten sama kuin öljyn,
mutta unioni voi turvautua Euroopan talousalueen jäsenen
Norjan maakaasutuotantoon. Nykyistä kulutusvauhtia maakaasua
riittää 23 vuodeksi.

Euroopan unionin tuottaman kivihiilen hinta on kolmin- tai
nelinkertainen maailmanmarkkinahintaan verrattuna.
Kivihiilivarannot ovat runsaat ja laajenemisen myötä vieläkin
runsaammat. Säilyttääkseen kilpailukykynsä EU:n on kuitenkin
pakko vähentää tuotantoaan merkittävästi. Kivihiilen tuotannon
kilpailukykyä ei juuri voitane enää palauttaa ennalleen muualla
kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ruskohiilen ja turpeen
tuotanto ovat kannattavia, mutta niiden merkitys EU:n
energiantuotannossa on vähäinen.

Euroopan uraanivarat ovat kaksi prosenttia koko maailman
varannoista. Erittäin alhaisten maailmanmarkkinahintojen vuoksi
yhä useammat eurooppalaiset esiintymät ovat menettäneet
kilpailukykynsä. Koko maailmassa uraanivarat sitä vastoin ovat
runsaat.

Energian tuottaminen
on kallista
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Ulkoinen riippuvuus kasvaa

Jos kulutamme enemmän kuin tuotamme, meidän on
turvauduttava tuontiin – tai vähennettävä kulutusta.
Omavaraisuutta energian suhteen ei kuitenkaan missään
tapauksessa voida saavuttaa. Ensimmäisen öljykriisin jälkeen
käyttöön otetut vapaaehtoiset energiapolitiikat (energiansäästö-
ja ydinvoimaohjelmat, uusiutuvien energialähteiden käytön
tukeminen, oma tuotanto) eivät enää riitä. Tuontia on siis
kasvatettava, jotta pystytään vastaamaan kysynnän kasvuun.
20–30 vuoden kuluttua olemme 90-prosenttisesti riippuvaisia
tuontiöljystä, 70-prosenttisesti riippuvaisia tuontimaakaasusta ja
100-prosenttisesti riippuvaisia tuontikivihiilestä. Laajeneminen
vain kiihdyttää tätä kehitystä.

15 valtion EU: raakaöljyn tuonti unionin ulkopuolisista 
maista vuonna 1999
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Riippuvuus aiheuttaa tietenkin erilaisia ongelmia sen mukaan,
mistä energiatuotteesta on kyse. Riippuvuus kivihiilen tai uraanin
tuonnista ei ole ongelma, sillä maailmanmarkkinat toimivat hyvin,
varannot ovat jakautuneet tasaisesti maantieteellisesti eikä
hintapaineita ole. Öljy- ja maakaasumarkkinat sen sijaan ovat
hyvin herkät, ja varannot ovat jakautuneet erittäin epätasaisesti.
Hinnan vaihteluilla voi olla vakavia vaikutuksia talouteemme. Mitä
tapahtuu, kun energian kysyntä lähtee räjähdysmäiseen kasvuun
kehitysmaissa?

Unionilla on varsin vähän energiantoimittajia. Öljyn suhteen
olemme riippuvaisia lähinnä Keski-idästä ja maakaasun suhteen
Venäjästä ja Pohjois-Afrikasta. Kaikki tämä tuontienergia
maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Lisäksi on otettava huomioon
energiatuotteiden kauttakuljetuksiin liittyvät fyysiset ja poliittiset
riskit, jotka ovat maakaasun osalta suuremmat kuin öljyn osalta.
Geopoliittiset näkökohdat painavat vaa’assa taloudellisia
näkökohtia enemmän. Nykytilanteessa meidän on yhä vaikeampi
hallita haavoittuvuuttamme.

Toisin sanoen meiltä puuttuu neuvotteluaseita ja
painostuskeinoja. Liikkumavaramme on pieni niin akuutin kriisin
sattuessa kuin pitkällä aikavälilläkin.

EU on tärkeä asiakas kansainvälisillä
energiamarkkinoilla. Vuonna 1997 EU:n
tuontienergialasku oli 120 miljardia euroa. EU:n osuus
koko maailman energiankulutuksesta on 
14–15 prosenttia, ja EU on maailman suurin öljyntuoja
(19 prosenttia koko maailman öljynkulutuksesta) sekä
maakaasuntuoja (16 prosenttia koko maailman
maakaasutarpeesta). Vuonna 1999 EU:n öljylasku oli 
240 miljardia euroa. Lasku kasvoi räjähdysmäisesti
vuonna 2000. Summasta lähes puolet päätyi Keski-idän
öljyntuottajien kassaan.
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Ympäristö on uhattuna

Energiantuotannolla, -kuljetuksella ja -kulutuksella on merkittäviä
ympäristövaikutuksia. Unioni on asettanut ympäristön yhdeksi
painopistealueistaan. Ympäristönäkökohdat voivat siis hyvinkin
vaikuttaa energiapäätöksiimme tulevaisuudessa.
Ympäristövaikutusten arviointi tiukkenee kaikessa
elinkeinotoiminnassa esimerkiksi ilmastonmuutoksen, ympäristön
saastumisen, öljyvuotojen tai ydinvoimaonnettomuuksien osalta.

Kasvihuoneilmiön torjunta on saanut symbolisen merkityksen.
Ihmisen toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt (CO2) syntyvät
lähes kokonaan energia-alalla, mikä johtuu energia-alan
riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista. Tällä saralla on siis paljon
tehtävää Euroopassa. Liikenteen ja sähkön tai höyryn tuotannon
osuus hiilidioksidipäästöistä on kumpikin suurin piirtein
kolmannes.

Hiilidioksidipäästöjen kasvusta yhdeksän kymmenesosaa johtuu
kuitenkin liikenteestä ja varsinkin maantiekuljetuksista. Tällä alalla
on siis ehdottomasti tehtävä jotain. Mitä kauemmin odotetaan, sitä
rajumpia toimenpiteitä tarvitaan.
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Muiden kuin kasvihuonekaasujen päästöjen
vähentäminen on unionille toinen taloudellinen
haaste. Euroopan lainsäädännössä määrätään
saastuttavalle toiminnalle yhä tiukempia rajoituksia.
Ne koskevat erityisesti polttoaineiden laatua,
jätteiden hyötykäyttöä ja happamoittavien kaasujen
kansallisia enimmäispäästörajoja. Vähiten
saastuttavaa toimintaa suositaan luonnollisesti yhä
enemmän.

Merikuljetusten turvallisuus huolestuttaa unionia.
Äskettäin tapahtuneita öljyvahinkoja ei voida
hyväksyä. Euroopan vesillä kuljetetaan suuria määriä

hiilivetyjä. Unioni muuttaa parhaillaan merikuljetusten
turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöään paremmin tarpeita
vastaavaksi. Mitä enemmän öljyä kulutetaan, sitä enemmän sitä
joudutaan kuljettamaan, ja sitä suurempi on onnettomuusriski.

Viime vuosikymmenen aikana ihmisen toiminnasta
aiheutuvien kasvihuonekaasujen (hiilidioksidin,
metaanin ynnä muiden) päästöjen on myönnetty olevan
vakava uhka maapallon ilmastolle. Niiden on osoitettu
kiihdyttävän ilmaston muutoksia aikaansaavia
prosesseja. Kasvihuonekaasut muun muassa sulattavat
jäävuoria, nostavat valtamerien pintaa ja kohottavat
ilmakehän lämpötilaa jatkuvasti. Näitä ilmiöitä esiintyy
jopa nopeammin ja suuremmassa määrin kuin alun perin
ennakoitiin. EU aiheuttaa 14 prosenttia maailman
hiilidioksidipäästöistä. Se sitoutui Kiotossa joulukuussa
1997 pidetyssä konferenssissa vähentämään
kasvihuonekaasupäästöjään kahdeksan prosenttia
vuoden 1990 lukuihin verrattuna vuosiin 2008–2012
mennessä. Tällä hetkellä päästöt kasvavat viisi
prosenttia vuodessa.



Ydinturvallisuus on tärkeä osa suhteitamme Itä-Euroopan
maihin. Vaikka unionilla ei vielä ole yhteisiä standardeja, se pyrkii
”korkeisiin” standardeihin Keski- ja Itä-Euroopassa. Osa
kansalaisista on huolissaan ydinvoiman mahdollisista terveys- ja
ympäristöriskeistä ja keskittää kaiken huomionsa tämänhetkiseen
erittäin radioaktiivisten jätteiden varastointia koskevaan
umpikujatilanteeseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tulevaisuus tuo mukanaan
ikäviä yllätyksiä, ellemme puutu energiataseemme nykyisiin
kehityssuuntiin. Kulutuksen kasvua on hidastettava kysyntään
vaikuttavilla toimenpiteillä. Uusiutuvien energialähteiden
tarjoamat mahdollisuudet ovat valtavat. Riippuvuuttamme
ulkoisista toimittajista on hallittava eri tavalla. Ympäristö on
otettava huomioon kaikissa energiavalinnoissa, ja etusija on
annettava mahdollisimman puhtaille ratkaisuille. Ellemme ryhdy
heti radikaaleihin toimenpiteisiin, emme pysty noudattamaan
sitoumuksiamme. Kukaan ei tee sitä meidän puolestamme, ja
ilmastolliset seuraukset ovat katastrofaaliset. Seuraavaksi
tarkastellaan lähemmin mahdollisia toimintatapoja.
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iten voidaan varmistaa, että saatavilla on aina
energialähteitä, joilla voidaan vastata kysyntään? Toisin

sanoen miten voidaan taata riittävä tarjonta ja kohtuullinen
hinta? Eri energialähteet voivat korvata toinen toistaan,

vaikkapa vain osittain, ja niihin kaikkiin liittyy etuja ja haittoja.

TARJONTAAN VAIKUTTAVAT
TOIMENPITEET

M

Fossiilisten
polttoaineiden
mahti

EU:n energiantuotantokapasiteetti on 600 GWe. Vuoteen
2020 mennessä uutta kapasiteettia on rakennettava
lähes saman verran lisää, jotta voidaan vastata
kulutukseen ja korvata puolet nykyisistä voimaloista,
jotka tulevat käyttöikänsä loppuun. Öljyn ja kivihiilen
osuus pienenee entisestään. Maakaasu tulee olemaan
hallitsevassa asemassa uutta kapasiteettia
rakennettaessa. Ydinvoiman osuus ei todennäköisesti
kasva. Sen osuus riippuu monista tekijöistä: Kioton
prosessista, kilpailukyvystä, suuren yleisön
hyväksynnästä, jäteongelman ratkaisusta ja 
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Öljyn valta-asema kukistettava

Kuljetusalan ansiosta öljyä kulutetaan jatkossakin paljon. Näin
ollen öljy on valitettavasti edelleenkin olennainen osa
talouttamme. Se voidaan yrittää korvata, kuten
sähköntuotannossa jo onkin tehty (lentoliikenteessä se on
mahdotonta), tai sitten voidaan yrittää kaikin keinoin turvata sen
toimitusvarmuus, mutta tietenkin ”kohtuulliseen” hintaan.

Tieliikenteen polttoaineet
voitaisiin merkittävässä määrin
korvata nestemäisillä
biopolttoaineilla. Ainoa ongelma
ovat tuotantokustannukset.
Jäsenvaltioissa ei tunnu olevan
halukkuutta tuntuvien tukien
myöntämiseen. Biopolttoaineet
ovat kuitenkin sataprosenttisesti
oma energialähde. Toinen
vaihtoehtoinen polttoaine on
maakaasu, mutta ilman tukia sen
osuus jää vähäiseksi.

Unionin nykyiset toimittajat ovat keskittyneet Keski-itään ja
OPEC-maihin. Niiden reaktiot ovat pitkälti ennalta arvaamattomia,
sillä ne toimivat monien geopoliittisten muuttujien armoilla.
Meidän on siis oltava jatkuvassa vuoropuhelussa tuottajien
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Miksi emme käyttäisi Euroopassa
valmistettuja polttoaineita?

turvallisuudesta jäsenehdokasmaissa. Uusiutuvien
energialähteiden osuus riippuu siitä, missä määrin
löytyy poliittista tahtoa niiden edistämiseksi ja niiden
tekemiseksi taloudellisesti houkutteleviksi. Sähkö- ja
kaasumarkkinoiden vapautuminen parantaa varmasti
järjestelmän tehokkuutta, mutta toisaalta hintojen lasku
yllyttää kuluttamaan enemmän.



kanssa ja pyrittävä siten lievittämään hintapaineita. Meidän on
yhteisesti tehtävä sopimuksia ja sovittava interventiotoimien
yksityiskohdista yhteisen edun mukaisesti.

Uusia toimittajia on hyvinkin mahdollista löytää. Erityisesti
kyseeseen tulisivat Venäjä ja Kaspianmeren alue, mutta
vaadittavat investoinnit olisivat valtavat. Unionin tärkeänä
tehtävänä olisi luoda investoinneillemme asianmukainen
oikeudellinen turva. Venäjän kanssa on jo aloitettu keskustelut
kumppanuussopimuksen tekemisestä energia-alalla.

Kansallisten varmuusvarastojen olisi oltava Euroopan unionin
valvonnassa. Siten voisimme toimia yhdenmukaisesti ja nopeasti
kriisitilanteissa. Hintojen yhtäkkiä noustessa voidaan jopa harkita
samanlaisen interventiojärjestelmän käyttöönottoa kuin
rahamarkkinoilla.

Kivihiili on aina varalla

Euroopan yhteisöjen ensimmäinen perustamissopimus (EHTY)
koski kivihiiltä. Kunniakkaasta
menneisyydestään huolimatta se on
hiilivetyjä huonommassa asemassa: se
saastuttaa enemmän, sen lämpöarvo
on pienempi, sitä on hankalampi
kuljettaa, ja se vie enemmän tilaa
varastoitaessa. Kivihiilen tärkein etu on
sen alhainen ja vakaa hinta. Silti sen
osuus energiataseestamme pienenee.

Tekniikan kehittyessä on perusteltua
olettaa, että kivihiilellä on vielä
tulevaisuutta. Tutkimus painottuu
kivihiilen ympäristövaikutusten

vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Puhtaita
tekniikkoja (kaasuksi muuttaminen, polttaminen) on jo olemassa,
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Kivihiiltä tarvitaan vielä



mutta niitä ei voida käyttää, ellei voimaloissa toteuteta kalliita
nykyaikaistamisohjelmia.

Yhteisön hiilivarantojen saatavuuden ylläpitämistä kannattaa
selvittää. Sähködirektiivin mukaan 15 prosenttia tuotannosta
voidaan jättää vapautussääntöjen ulkopuolelle, jotta voidaan
antaa etusija omille energialähteille. Miksi ei käytettäisi
eurooppalaista kivihiiltä? Joitakin kaivoksia voitaisiin pitää
toiminnassa ja säilyttää siten alan taitotieto.

Maakaasu on kaksiteräinen miekka

Kaasulta on kulunut vuosia hankkia kannuksensa. Nyt se on
onnistunut siinä tärkeimpien etujensa ansiosta. Sen käyttö on
joustavaa, se saastuttaa muita fossiilisia polttoaineita vähemmän,
sitä on runsaasti, ja se on suhteellisen halpaa. Kaasun menestys
saattaa kuitenkin kääntyä sitä vastaan.

Kaasun markkinat ovat melko jäykät, koska hinta on
indeksisidonnainen, toimitukset perustuvat pitkäaikaisiin
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Maakaasun hinta on indeksoitu öljyn
hintaan. Syyt tähän löytyvät historiasta.
Koska maakaasu on geologisesti lähellä
öljyä, öljy-yhtiöt alkoivat hyödyntää sitä.
Indeksisidonnaisuuden avulla maakaasu
voitiin alun perin tuoda markkinoille
vähitellen. Nykyisin tällä mekanismilla ei
ole enää taloudellisia perusteita, vaan se
voitaisiin korvata lopullisesti kaasun
tarjonnan ja kysynnän laeilla. Siihen
vaadittaisiin kuitenkin todellista
kilpailua toimittajien välillä alan
vapautuessa unionissa.



sopimuksiin ja siirto tapahtuu kaasuputkia pitkin.
Kaasun hinnan odotetaan kasvavan vuoteen
2010 mennessä lähes 20 prosenttia. On siis
varmistettava, että toimittajiemme välillä vallitsee
todellinen kilpailutilanne. Varmuusvarastot
voisivat auttaa unionia suojautumaan liialliselta
haavoittuvuudelta, kuten öljynkin osalta.

Energiahuollon monipuolistaminen tuntuisi
olevan sopiva ratkaisu, jolla ulkoista
riippuvuuttamme voitaisiin vähentää. Kuten
öljynkin osalta on tehty, unionin pitäisi tukea
uusien kuljetusrakenteiden rakentamista.
Nestemäistä maakaasuahan voidaan toimittaa
merten takaa. Mahdolliset toimittajat toisivat

kaasua Keski-Aasiasta, Atlantin valtameren kautta (Nigeria,
Trinidad), Keski-idästä ja Maghrebin maista.

Ydinvoimalla voi olla oma rooli

Ydinvoima vaikuttaa myönteisesti unionin energiahuollon
varmuuteen. Se tuottaa ainoastaan vähäisiä määriä hiilidioksidia,
eli se edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ydinvoimaa käytetään
ainoastaan sähköntuotantoon, josta sen osuus on unionissa yli
kolmannes.

Alan tulevaisuus Euroopan unionissa on epävarma. Eräät
ydinvoimaa tuottavat jäsenvaltiot ovat päättäneet sulkea
voimalansa asteittain ja korvata ne perinteisillä voimalaitoksilla
sekä uusiutuvia energialähteitä käyttävillä tuotantolaitoksilla. Tällä
hetkellä uusien voimaloiden rakennushankkeita ei ole muualla
kuin Suomessa.

Ydinvoiman tutkimusta on tuettava. Unionin on ylläpidettävä
huippukapasiteettiaan ja alan taitotietoaan. Saatu kokemus on
voitava siirtää tuleville sukupolville, ja uusia, niin sanottuja
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Energialähteitä on
monipuolistettava



”puhtaita” reaktoreita on kehitettävä.
Tutkimusaiheita ovat tulevaisuuden reaktorit,
ydinfuusio, säteilytetyn polttoaineen huolto ja
jätteiden varastointi.

Jätehuolto myrkyttää alaa tällä hetkellä.
Unionin on ehdottomasti paneuduttava
tähän ongelmaan mahdollisimman avoimesti.
Ongelman ratkaisusta riippuu osittain alan
tulevaisuus unionissa. Ydinvoima tarvitsee
riittävän vakaat edellytykset kehittyäkseen.
Siksi suuren yleisön olisi oltava
yksimielisiä asiasta.

Uusiutuvien energialähteiden hyväksi on tarjottava
enemmänkin kuin kannustusta

Uusiutuvat energialähteet saastuttavat erittäin vähän, mutta ne
eivät vielä nykytilanteessa ole kannattavia. Kehitystä on korkea
aika viedä eteenpäin, sillä Euroopan unionilla ei ole varaa
laiminlyödä tätä omaa energialähdettään. Esteitä on kuitenkin
runsaasti. Hintojen lisäksi myös markkinoille pääsyn edellytykset
ovat epäsuotuisat. On olemassa direktiivi, jolla pyritään
turvaamaan uusiutuvien energialähteiden pääsy vapautuville
sähkömarkkinoille.

Verotusta on muutettava uusiutuville energialähteille
suotuisammaksi soveltamalla uusiutuviin energialähteisiin
edullisempia ehtoja, jotta ne pystyvät paremmin kilpailemaan
muiden energialähteiden kanssa. Esimerkiksi biopolttoaineiden
tulevaisuus on täysin verovapautusten varassa. Toteutetaan
toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään biopolttoaineiden
käyttöä.

Tuet ovat välttämättömiä uusiutuvien energialähteiden
taloudellisen läpimurron kannalta, sillä alkuinvestointien tarve on
merkittävä. Tukimuotoja voi olla useita: korvausrahastot,
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Ydinvoiman tulevaisuudesta
on keskusteltava
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verokannustimet, kiinteät tariffit, T&K-tuet,
etusijan antaminen uusiutuville energialähteille
sähköverkoissa, kehitykseen ja toimintaan
myönnettävät tuet, muiden nykyisin
kannattavien energiamuotojen osallistuminen
tukien rahoitukseen ja niin edelleen.

Millaista tukea 
uusiutuville 
energialähteille?

Euroopan unionissa ollaan toteuttamassa sähkön ja
kaasun yhtenäismarkkinoita, jotka ovat maailman
avoimimmat ja yhtenäisimmät. Yhtenäismarkkinat
perustuvat markkinoiden yhteiseen
vapauttamismenettelyyn, johon kuuluvat markkinoiden
avaaminen vähitellen, läpinäkyvyyttä parantavat
toimenpiteet, velvollisuus tarjota julkisia palveluja,
virallisten sääntelyviranomaisten foorumit, yhteiset
periaatteet kuljetustariffien laatimiseen sekä
yleiseurooppalainen infrastruktuurisuunnitelma.
Lukuisia ehdotuksia on pöydällä asioiden viemiseksi
haluttuun suuntaan. Ehdotuksilla pyritään siihen, että jo
vuonna 2005 jokainen kansalainen voisi valita sähkön-
ja kaasuntoimittajansa. Näillä aloilla on parhaillaan
käynnissä muutoksia, joilla pyritään lisäämään
tehokkuutta ja parantamaan palveluja.

Lämmön ja sähkön yhteistuotantoa pidetään vihreänä
energiamuotona. Tämän tuotantotavan sovellukset ovat
erittäin innovatiivisia. Mikroturbiineilla lämpöä ja
sähköä voidaan tuottaa yhä hajautetummin. Yhä
korkeampien hyötysuhteiden (80–99 %) ansiosta
yhteistuotanto pienentää primaarienergian tarvetta ja
vähentää hiilidioksidipäästöjä. Sopivilla säädöksillä
sähkön ja lämmön yhteistuotanto voitaisiin
kolminkertaistaa vuoteen 2010 mennessä.



Jos tilanne jatkuu nykyisellään,
uusiutuvien energialähteiden
markkinaosuus jää seitsemän
prosentin vaiheille kymmenessä
vuodessa. Niiden osuus voidaan
kaksinkertaistaa energiataseessa
kuudesta prosentista 12 prosenttiin
ainoastaan taloudellisin keinoin.

Lyhyesti sanottuna unionilla on
vaikeita päätöksiä tehtävänään.
Energialle on tulevaisuudessa
annettava enemmän tilaa ulkopolitiikassa. Ulkoisten toimitusten
varmuuden turvaaminen edellyttää uusia kumppanuusmuotoja
tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa. Meidän on kehitettävä
vuoropuhelua tuottajamaiden kanssa, luotava kumppanuuksia,
etsittävä uusia toimittajia uusien verkkojen avulla sekä turvattava
ja nykyaikaistettava nykyisiä toimitusverkostoja. Uusiutuvia
energialähteitä on tuettava voimakkaasti, kuten muitakin
energialähteitä on tuettu. Uusiutuvat energialähteet eivät
kuitenkaan vielä pitkään aikaan voi korvata muita energialähteitä.
Meidän on myös kiireesti vastattava arkaluonteiseen
kysymykseen, joka koskee ydinvoiman roolia unionissa. Meidän
on joka tapauksessa annettava etusija vähiten saastuttaville
energialähteille. Mitä yhtenäisemmät sähkö- ja kaasumarkkinat
ovat, sitä tehokkaammin järjestelmä toimii. On kuitenkin ilmeistä,
että keinot vaikuttaa tarjontaan ovat rajalliset. Unionissa ei ole
päästy yksimielisyyteen yhteisestä energiapolitiikasta.
Energiamarkkinoiden tulevaisuudennäkymät ja kehityssuunnat
kaventavat nekin osaltaan liikkumavaraamme. Siksi kysyntään
vaikuttavat toimenpiteet tuntuvat käyttökelpoisemmilta.
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Ei rajoja elektroneille 
eikä metaanille
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uroopassa ryhdyttiin toimenpiteisiin energiankysynnän
pienentämiseksi ensimmäisen öljykriisin aikoihin 1973.

Kansallisia toimenpiteitä toteutettiin vaihtelevin tuloksin.
Nyt on aika laatia
yhteinen
vapaaehtoinen
politiikka.
Säästömahdollisuudet
ovat merkittävät, ja
keinot ovat monet.

KYSYNTÄÄN VAIKUTTAVAT 
TOIMENPITEET

E

Mukavuuksilla on hintansa

Energiatehokkuuden parantaminen lisää tarjontaa.
Kokonaistehokkuus on ainoastaan 25 prosenttia, ja loput
menevät hukkaan. Esimerkiksi sähköntuotannossa
energiahyötysuhde on korkeintaan 50 prosenttia
loppuosuuden haihtuessa hukkalämpönä. Myös
tuotantoketjun alkupäässä tarvitaan energiaa
polttoaineen tuottamiseen ja kuljettamiseen. Ketjun
loppupäässä hävikkiä syntyy sähköverkossa. Entä sitten
energiantuhlaus! Yhden energiayksikön käyttämättä
jättäminen tarkoittaa todellisuudessa neljän
energiayksikön säästöä.



Energiaintensiteettiä on pienennettävä entisestään

Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät ponnistelut ovat
vähitellen hiipuneet. Energiahyötysuhteen nostamiseen liittyvä
taloudellinen potentiaali arvioidaan kuitenkin 18 prosentiksi
nykyisestä energiankulutuksesta. Suurin este on kuluttajien
vastahakoinen suhtautuminen energiatehokkuutta edistävään
tekniikkaan. Tehokkaiden tuotteiden tarjonta voi kuitenkin
konkreettisesti edistää energiansäästöä.
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Tehokkaampia 
laitteita

Save-ohjelmasta tuetuilla yksittäisillä toimenpiteillä on
saavutettu erittäin hyviä tuloksia. Oikein täytäntöön
pantuina laitteiden merkitsemistä koskevat direktiivit ja
jääkaappien sekä lämmityskattiloiden
tehokkuusstandardit ovat antaneet hyviä tuloksia.
Toimenpiteiden onnistuminen riippuu ennen kaikkea
direktiivien täytäntöönpanon valvonnasta. Nykyisin
myynnissä olevat jääkaapit kuluttavat keskimäärin 
27 prosenttia vähemmän energiaa kuin aikaisemmin.
Ajatella, että kaikkien Euroopan jääkaappien
virransyöttöön tarvitaan 15 suurta sähkövoimalaa!
Samanlaista kehitystä on havaittavissa pesukoneissa ja
uuneissa, joita varten on laadittu kokonainen
kotitalouskonestrategia.

EnergyManufacturerModel

More efficient
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E
F
G

A
B
C

Less efficientEnergy consumption kWh/year

(Based on standard test results for 24 h)
Actual consumption will

depend on how the appliance is

used and where it is locatedFresh food volume I
Frozen food volume I

Noise(dB(A) re 1 pW)Further information is contained

in product brochures

Norm EN 153 May 1990
Refrigerator Label Directive 94/2/EC

Logo
ABC
123

A

XYZ

xyz
xyz

xz



Unionin on nyt tarkasteltava kysynnänhallintapolitiikkaansa
uudestaan. Euroopan komissio hyväksyi huhtikuussa 2000
energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän
toimintasuunnitelman. Siinä ehdotetaan EU:n
energiaintensiteetin parantamista yhdellä prosentilla vuodessa
vuoteen 2010 mennessä. Toimenpiteille myönnetyt budjetit ovat
kuitenkin naurettavan pienet.

Alakohtaisia keinoja tutkittava

Alakohtaisilla politiikoilla voidaan saavuttaa energiansäästöjä.
Eräillä aloilla työllisyysnäkymät ovat merkittävät. Euroopan
komissio aikoo käynnistää uusia toimenpiteitä viivyttelemättä.

ENERGIA: HALLITTUA RIIPPUVUUTTA

Rakennusten osuus energian
kokonaiskulutuksesta on yli 40 prosenttia.
Lukuun sisältyy lämmitys, lämmin vesi, jäähdytys
ja valaistus. Kulutusta voitaisiin hyvissä
kustannus- ja tehokkuusolosuhteissa pienentää
yli 22 prosenttia vuoteen 2010 mennessä.
Parhaillaan on käsiteltävänä ehdotus direktiiviksi
rakennusten energiatehokkuudesta. Siinä
ehdotetaan yhteistä menetelmää uusien tai
korjattavien rakennusten energiatehokkuuden
laskemiseksi, vähimmäisstandardien
soveltamista alalla sekä lämmitys- ja
jäähdytyslaitteistojen sertifiointi- ja
valvontajärjestelmää. Euroopan unionissa on yli
10 miljoonaa yli 20 vuotta vanhaa
lämmityskattilaa. Jo pelkästään näiden
kattiloiden korvaaminen uusilla vähentäisi
kulutusta noin viisi prosenttia asuntojen
lämmitykseen käytetystä energiasta.

Rakennuksissa
piilevät valtavat 
säästö-
mahdollisuudet



Teollisuudella on vielä sanansa sanottavana. Runsaasti energiaa
kuluttavilla aloilla on edistytty huomattavasti. Vaikka niillä onkin
jo saavutettu korkea tehokkuusaste, myös parantamisen varaa on
vielä.

Rakennukset ovat energiatehokkuuden parantamisen kannalta
ensisijaisia. Rakennusten energiankulutusta voitaisiin helposti
pienentää viidenneksellä. Siihen riittäisi, että käytettäisiin
saatavilla olevia, käyttökelpoisia energiansäästötekniikoita:
lämpöeristystä, ilmankierrätystä, energiatehokkaita sähkölaitteita
ja niin edelleen. Tähän tarkoitukseen lainsäätäjillä on koko joukko
välineitä: kannustimet rakennusten kunnostamiseen,
kulutusstandardit, energiansäästörajat, energiasertifikaatit ja niin
edelleen.

Valaistuksessa voitaisiin säästää huomattavasti. Sopivilla
investoinneilla sähköä säästyisi 30–50 prosenttia. Euroopan
komissio tekee parhaillaan asiasta vapaaehtoisuuteen perustuvaa
sopimusta teollisuuden kanssa. Unionissa on myös hyväksytty
direktiivi, jossa säädetään neonlamppujen
tehokkuusstandardeista.

Sähkölaitteilla on myös valtava säästöpotentiaali.
Tehokkaammilla valmiustilajärjestelmillä saavutettaisiin
huomattavia säästöjä. Tämä koskee tietokoneita, toimistolaitteita,
televisioita, videoita ja niin edelleen.

Kuljetusalalla tarvitaan suuren kysynnän ja ennen kaikkea
öljyntarpeen vuoksi mittavia toimenpiteitä. Ratkaisuna on
liikennemuotojen tasapainotus. Rautatiekuljetusten osuutta on
kasvatettava tieliikenteen kustannuksella. Maantiekuljetusten
rakennetta on muutettava. Lyhyen matkan meriliikennettä ja
jokiliikennettä on kehitettävä. Kaupungeissa on kannustettava
puhdasta joukkoliikennettä. Lisäksi on kehitettävä
energiatehokkaampia ajoneuvoja (hybridiajoneuvoja,
polttokennolla varustettuja ajoneuvoja).
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Uusi tekniikka on avainasemassa energiatehokkuuden
tulevaisuutta ajatellen. Uudelle tekniikalle on ehdottomasti
myönnettävä enemmän yhteisön tukea. Tekniikan tarjontaa on
tuettu jo kauan, mutta nyt kannattaisi pikemminkin tukea
kysyntää siten, että potentiaaliset käyttäjät hyötyisivät tuista.
Riittävän suurten markkinoiden luomista on tuettava auttamalla
paikallisia yhteisöjä hankkimaan tarvittavat laitteet. Tällaiset
toimenpiteet ovat tehokkaampia kuin teollisuudelle
myönnettävät tuet. Laajamittaisista hankkeista saadut
kokemukset ovat lisäksi hyviä esimerkkejä muille.
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Liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa pyritään
hallitsemaan liikenteen odotettua kasvua vuoteen 2010
mennessä. Eri liikennemuotojen välistä epätasapainoa
on pienennettävä ja ympäristön säästäminen on
asetettava etusijalle. Tieliikennealan rakennemuutosta
rohkaistaan. Rautatiekuljetuksia elvytetään avaamalla
markkinat: rautatiekuljetusten kilpailukykyä
maantiekuljetuksiin verrattuna on parannettava.
Ensisijaisia tehtäviä ovat myös yhdistettyjen kuljetusten
edistäminen, todellisen Euroopan laajuisen
kuljetusverkoston luominen ja teknologisen
innovaatiotoiminnan vauhdittaminen. Komissio haluaisi
myös rohkaista jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan
hinnoitteluperiaatteitaan. Niissä on otettava huomioon
eri liikennemuodoista aiheutuvat ulkoiset kustannukset 

Tieliikenteen osuutta on
pienennettävä



Energiaverotusta on muutettava

Verotus on yksinkertainen ja tehokas tapa muuttaa kuluttajien
käyttäytymistä. Verotuksen keinoin energian hintaan voidaan
sisällyttää myös ympäristölle aiheutuvat vahingot. Euroopan
yhtenäismarkkinoilla ei saa olla hajanaisia verotuskäytäntöjä, sillä
se voisi johtaa verotukselliseen kilpailuun ja kilpailun
vääristymiseen. Siksi Euroopan unionin on luotava yhteinen
energiaverokehys. Eräät jäsenvaltiot eivät halua sitä, mikä on
vahinko. Niin kauan kuin energian hinnassa ei oteta huomioon
energian yhteiskunnalle aiheuttamia todellisia kustannuksia,
kuluttajat eivät muuta käyttäytymistään eivätkä valitse toisin.

Lyhyesti sanottuna on otettava käyttöön mahdollisimman
tehokkaat kysynnän ohjausvälineet. Niitä ovat verotus,
lainsäädännölliset keinot ja markkinamekanismit.
Harkitsematonta kulutusta ei voida enää sallia. Energian hinnan
on oltava oikea, ja sen on kannustettava säästöihin. Kysynnän
parempi hallinta vaikuttaa myönteisesti myös ympäristöön. Mitä
vähemmän fossiilisia polttoaineita käytetään, sitä vähemmän
syntyy hiilidioksidipäästöjä ja muita saasteita, mutta ennen

kaikkea ulkoinen riippuvuus
pienenee.
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Energiaa oikeaan hintaan

(saasteet, onnettomuudet), jotta voitaisiin vähentää
vääristymistä eri liikennemuotojen välillä sekä niiden
haittavaikutuksia. Puhdasta kaupunkiliikennettä on
myös edistettävä. Komissio aikoo edistää
energiatehokkuutta myös kuljetusalalla erityisesti
moottoreiden ja polttoaineiden osalta.
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nionilla on vielä keinoja toimia, vaikka ne ovatkin
rajallisia. Euroopan komission käynnistämän

keskustelun on tarkoitus avata silmämme. Olemme ajautumassa
kohti sen asteista ulkoista riippuvuutta, että sitä ei voida enää
hyväksyä. Ellemme tee mitään, emme pysty täyttämään
ympäristötavoitteitamme. Unionin laajentuessa tilanne pahenee.
Miten turvata energiahuollon varmuus?

Viranomaisilla yhä keskeinen rooli

Julkinen valta määrää kehyksen, jonka sisällä markkinat voivat
toimia. Energiapolitiikkaa voidaan ohjata voimakkaasti erityisesti
verotuksellisin keinoin. Joka tapauksessa energiahuollon varmuus
edellyttää paljon enemmän kuin pelkkää yhteensovittamista
jäsenvaltioiden välillä. Jos politiikoista päätetään Euroopan
tasolla, niillä on enemmän painoarvoa ja niitä pidetään
oikeutetumpina. Kuinka kauan vielä selviydymme ilman yhteistä
politiikkaa?

Tarjontaan vaikuttaminen: kaksi kärpästä 
yhdellä iskulla

Jos tarjontaan halutaan vaikuttaa, on jo nyt päätettävä tietyistä
toimenpiteistä, joilla turvataan energiahuollon varmuus. Verkostot
on turvattava, ja toimittajien kanssa on tehtävä sopimuksia.
Uusiutuvat energialähteet ovat ainoa käytettävissämme oleva
oma energialähde. Niitä on tuettava voimakkaasti. Lisäksi
suosimalla tiettyjä energialähteitä toisten kustannuksella voidaan
taata, että energiantuotanto säästää enemmän ympäristöä.
Nykyverotuksen ei voida sanoa ottavan riittävästi huomioon

TULEVAISUUDEN 
ENERGIAVALINNOISTA ON

KESKUSTELTAVA

U



kunkin energialähteen yhteiskunnalle aiheuttamia
kokonaiskustannuksia.

Kysyntään vaikuttaminen: kuluttajan valinta

Kysyntään voidaan vaikuttaa yhdellä ainoalla tavalla:
konkreettisiin tuloksiin päästään ainoastaan ottamalla käyttöön
sitovia politiikkoja, kuten verotuksellisia tai lainsäädännöllisiä
keinoja. Sitä varten on toimittava kahdella tasolla. Ensiksi on
kehitettävä energiatehokkaita tekniikoita (tuotteet, älykoti ja niin
edelleen). Toiseksi kuluttajat on saatava tietoisemmiksi siitä, missä
määrin heidän omat valintansa kuormittavat ympäristöä.
Saastuminen ja energiavarojen ehtyminen ovat meidän kaikkien
yhteinen asia.

Kaikki vaihtoehdot käytävä läpi

Yhtenäisen strategian luomiseksi on käytävä läpi kaikki
vaihtoehdot sekä sovittava toimenpiteistä, sopivasta hinnasta ja
ponnistelujen jakamisesta. Tätä kaikkea on tarkoitus käsitellä
vihreällä kirjalla avatussa keskustelussa. Siitä voidaan kuitenkin jo
olla varmoja, että liikenne tulee olemaan avainala strategioita
laadittaessa.
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Keskustelun 
tarkoituksena on

sovittaa yhteen
kansalaisten ja 

kuluttajien edut



Kaiken kaikkiaan kuluttajat on ehkä saatava tuntemaan
enemmän vastuuta antamalla heille mahdollisuus tehdä sekä
energiantuotantoa että energiankulutusta koskevia valintoja.
Päätöksenteko on voitava hajauttaa antamalla päätöksentekijälle
valta valita ja vastuu kantaa valintojensa seuraukset. Unionin on
kuitenkin voitava ohjata valintoja toimitusvarmuutta ja
ympäristöä koskevien strategisten tavoitteidensa mukaisesti. On
varmaa, että yhtenäismarkkinoilla julkisen vallan
toimintamahdollisuudet kaventuvat entisestään. Silti vain
kansalliset viranomaiset ja Euroopan viranomaiset voivat
vaikuttaa tulevaisuuteen sopivien välineiden avulla. Vihreässä
kirjassa kehotetaan pohtimaan näitä välineitä.
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