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I

ILMASTO- JA E ERGIAPOLITIIKA PUITTEET 2030

1.

EU on edistynyt merkittävästi tavoitteissaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen,
uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden aloilla. Kokonaisuudessaan nämä tavoitteet on
saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2014 antamissa
päätelmissä määriteltyjen periaatteiden mukaisesti Eurooppa-neuvosto hyväksyi tänään
Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030. EU pystyy näin ollen
toimittamaan oman panoksensa vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä,
eli noudattaen ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC)
osapuolikonferenssissa Varsovassa sovittua aikataulua globaalin ilmastosopimuksen
tekemiseksi. Eurooppa-neuvosto kehottaa kaikkia maita esittämään kunnianhimoisia
tavoitteita ja politiikkoja hyvissä ajoin ennen Pariisissa pidettävää seuraavaa
osapuolikonferenssia (COP 21). Se aikoo palata asiaan Pariisin konferenssin jälkeen.
Eurooppa-neuvosto aikoo seurata puitteiden kaikkien osien käsittelyn etenemistä ja antaa
edelleen tarvittaessa strategialinjauksia, erityisesti päästökauppajärjestelmään kuuluvia aloja,
muita kuin päästökauppajärjestelmään kuuluvia aloja sekä yhteenliitäntöjä ja
energiatehokkuutta koskevan konsensuksen osalta. Komissio käy edelleen säännöllistä
vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoite

2.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi vähennystavoitteeksi
vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä EU:n sisällä. Tämä
edellyttää seuraavaa:
2.1

EU:n tavoite saavutetaan yhteisesti mahdollisimman kustannusvaikuttavalla tavalla, ja
vuoteen 2030 mennessä saadaan aikaan päästökauppajärjestelmään kuuluvilla aloilla
43 prosentin vähennys ja muilla kuin päästökauppajärjestelmään kuuluvilla aloilla
30 prosentin vähennys vuoden 2005 tasoon verrattuna.

2.2

Kaikki jäsenvaltiot osallistuvat ponnisteluihin tasapuolisuus- ja
solidaarisuusnäkökohdat huomioon ottaen.
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EU:n päästökauppajärjestelmä
2.3

EU:n tärkein väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi on toimiva ja uudistettu
päästökauppajärjestelmä, johon kuuluu väline, jolla markkinoita vakautetaan komission
ehdotuksen mukaisesti. Vuotuinen kerroin, jolla sallittujen enimmäispäästöjen kattoa
alennetaan, muutetaan nykyisestä 1,74 prosentista 2,2 prosenttiin vuodesta 2021 alkaen.

2.4

Ilmaisjakojärjestelmää ei lopeteta. Nykyisiä toimenpiteitä jatketaan vuoden 2020
jälkeen ilmastopolitiikasta johtuvan hiilivuodon riskin ehkäisemiseksi niin kauan kuin
muut suuret taloudet eivät toteuta vastaavia toimia. Tavoitteena on antaa riittävää tukea
aloille, joiden kansainvälinen kilpailukyky on vaarassa kärsiä. Ilmaisjakoa koskevia
vertailuarvoja tarkistetaan säännöllisesti kullakin teollisuudenalalla tapahtuvan
teknologian kehityksen pohjalta. Sekä välittömät että välilliset hiilikustannukset otetaan
huomioon EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti, jotta taataan yhdenvertaiset
toimintaolosuhteet. Kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi näiden alojen
tehokkaimpien laitosten ei pitäisi joutua maksamaan kohtuuttomia hiilikustannuksia,
jotka johtavat hiilivuotoon. Tulevaisuudessa päästöoikeuksien jakamisella parannetaan
mukautumista eri teollisuudenalojen muuttuviin tuotantotasoihin. Kaikki teollisuuden
innovointikannustimet säilytetään, eikä hallinnollista taakkaa lisätä. Samalla otetaan
huomioon kohtuullisten energiahintojen varmistaminen ja satunnaisvoittojen
välttäminen.

2.5

Tässä yhteydessä jäsenvaltiot, joiden BKT asukasta kohti on alle 60 prosenttia EU:n
keskiarvosta, voivat jatkaa päästöoikeuksien ilmaisjakoa energia-alalle vuoteen 2030
saakka. Ilmaisjaossa saisi olla vuoden 2020 jälkeen enintään 40 prosenttia
päästöoikeuksista, jotka jaetaan kohdan 2.9 mukaisesti huutokaupattaviksi tätä
vaihtoehtoa soveltaville jäsenvaltioille. Nykyisiä toimintatapoja, läpinäkyvyys mukaan
lukien, olisi tehostettava, jotta varat käytettäisiin todellisten energia-alaa uudistavien
investointien edistämiseen, välttäen samalla vääristämästä energian sisämarkkinoita.

EUCO 169/14

2

FI

Päätelmät – 23. ja 24. lokakuuta 2014
2.6

Nykyistä NER300-rahoitusvälinettä uudistetaan, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
sekä uusiutuva energia mukaan lukien, laajentamalla sitä teollisuudenalojen
vähähiilisiin innovaatioihin ja kasvattamalla välineestä alun perin myönnettyä määrää
400 miljoonaan päästöoikeuteen (NER400). Kaikkien jäsenvaltioiden
investointihankkeet, myös pienimuotoiset hankkeet, ovat tukikelpoisia.

2.7

EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista 2 prosenttia siirretään uuteen
varantoon erityisen suurten lisäinvestointien kattamiseksi alemman tulotason
jäsenvaltioissa (BKT/asukas1 alle 60 prosenttia EU:n keskiarvosta). Sillä on seuraavat
ominaisuudet:
–

varannosta saatavat tulot käytetään energiatehokkuuden parantamiseen ja
energiajärjestelmien uudistamiseen näissä jäsenvaltioissa, jotta kansalaisille
voidaan tarjota puhtaampaa, turvallisempaa ja edullisempaa energiaa

–

varojen käyttö on täysin avointa

–

varantoon siirretyt päästöoikeudet huutokaupataan samojen periaatteiden ja
sääntöjen mukaisesti kuin muutkin päästöoikeudet

–

varannon avulla luodaan rahasto, jota edunsaajajäsenvaltiot hallinnoivat Euroopan
investointipankin (EIP) osallistuessa hankkeiden valintaan. Pienempiin
hankkeisiin sovelletaan yksinkertaisempia järjestelyjä. Varat jaetaan
31. joulukuuta 2030 saakka menetelmällä, jossa todennettujen päästöjen osuus on
50 prosenttia ja BKT:hen liittyvien kriteerien osuus 50 prosenttia, mutta
perusteita, joiden mukaisesti hankkeet valitaan, tarkistetaan vuoden 2024 loppuun
mennessä.

2.8

Solidaarisuus-, kasvu- ja yhteenliitäntänäkökohtien ottamiseksi huomioon 10 prosenttia
jäsenvaltioiden huutokaupattaviksi tulevista EU:n päästöoikeusjärjestelmän
päästöoikeuksista jaetaan niille maille, joiden BKT asukasta kohti ei ylittänyt 90:tä
prosenttia EU:n keskiarvosta (vuonna 2013).

2.9

Loput päästöoikeuksista jaetaan jäsenvaltioiden kesken todennettujen päästöjen
perusteella vähentämättä huutokaupattavien päästöoikeuksien osuutta.

1

Kaikki viittaukset ovat BKT:hen 2013 euroina ja markkinahinnoissa.
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Muut kuin päästökauppajärjestelmään kuuluvat alat
2.10 Vuoteen 2020 ulottuvan taakanjakopäätöksen mukaista menetelmää, jota sovelletaan
asetettaessa kansallisia vähentämistavoitteita muilla kuin päästökauppajärjestelmään
kuuluvilla aloilla, jatketaan kaikilta osiltaan vuoteen 2030 saakka, ja ponnistukset
jaetaan asukaskohtaisen suhteellisen BKT:n perusteella. Kaikki jäsenvaltiot osallistuvat
EU:n kokonaisvähennykseen, ja vuoden 2030 tavoitteet vaihtelevat nollasta prosentista
40 prosenttiin vuoden 2005 tasoon verrattuna.
2.11 Niiden jäsenvaltioiden tavoitteita, joiden BKT asukasta kohti ylittää EU:n keskiarvon,
mukautetaan suhteellisesti kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamiseksi
oikeudenmukaisella ja tasapainoisella tavalla.
2.12 Nykyisten joustovälineiden saatavuutta ja käyttöä muilla kuin
päästökauppajärjestelmään kuuluvilla aloilla lisätään merkittävästi EU:n kollektiivisen
ponnistuksen kustannusvaikuttavuuden ja asukaskohtaisten päästöjen yhteneväisyyden
varmistamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Niille jäsenvaltioille, joiden kansalliset
vähennystavoitteet ylittävät merkittävästi sekä EU:n keskiarvon että niiden
kustannusvaikuttavan vähennyspotentiaalin, sekä jäsenvaltioille, joissa ei käytetty
ilmaisjakoa teollisuuslaitoksille vuonna 2013, lisätään joustoa tavoitteiden
saavuttamisessa tekemällä päästökauppajärjestelmään kuuluvien oikeuksien rajoitettu ja
kertaluonteinen vähennys, josta päätetään ennen vuotta 2020, huolehtien kuitenkin
samalla ennakoitavuudesta ja ympäristötavoitteiden toteutumisesta.
2.13 Liikennealalla on tärkeää vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja riskejä, jotka liittyvät
riippuvuuteen fossiilisista polttoaineista. Eurooppa-neuvosto pyytää sen vuoksi
komissiota tarkastelemaan edelleen välineitä ja toimenpiteitä osaksi kokonaisvaltaista ja
teknologianeutraalia toimintatapaa, jolla edistetään liikenteen päästöjen vähentämistä ja
energiatehokkuutta, sähköistä liikennettä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä
liikenteessä myös vuoden 2020 jälkeen. Eurooppa-neuvosto kehottaa hyväksymään
pikaisesti direktiivin, joka koskee bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY mukaisia laskentamenetelmiä
ja raportointivaatimuksia. Lisäksi Eurooppa-neuvosto muistuttaa, että nykyisen
lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltio voi valita, sisällyttääkö se liikennealan
päästökauppajärjestelmään.
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2.14 Maatalous- ja maankäyttöalan hillitsemispotentiaali on pienempi, ja alan monet erilaiset
tavoitteet olisi pidettävä mielessä, samoin kuin tarve huolehtia ruokaturvaan ja
ilmastonmuutokseen liittyvien EU:n tavoitteiden johdonmukaisuudesta. Eurooppaneuvosto pyytää komissiota tarkastelemaan parhaita tapoja kannustaa
elintarviketuotannon kestävää tehostamista optimoiden samalla alan osallistumisen
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseen ja sidontaan muun muassa metsittämistoimilla.
Heti teknologian salliessa ja joka tapauksessa ennen vuotta 2020 laaditaan politiikka
siitä, miten maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous sisällytetään vuoteen 2030
ulottuviin kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemispuitteisiin.
Uusiutuva energia ja energiatehokkuus
3.

EU:n tason tavoitteeksi asetetaan, että vuonna 2030 vähintään 27 prosenttia EU:ssa
kulutetusta energiasta on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Tavoite on sitova EU:n tasolla.
Se toteutetaan jäsenvaltioiden panoksilla, joita ohjaa tarve saavuttaa EU:n tavoite yhteisesti.
Jäsenvaltioita ei estetä asettamasta omia kunnianhimoisempia tavoitteitaan, ja niitä tuetaan
valtiontukien suuntaviivojen mukaisesti ja ottaen samalla huomioon, missä määrin ne ovat
integroituneet energian sisämarkkinoihin. Vaihtelevasti saatavilla olevan uusiutuvan energian
kasvava osuus edellyttää tiiviimmin yhteenliitettyjä energian sisämarkkinoita ja asianmukaisia
varajärjestelmiä, jotka olisi tarvittaessa koordinoitava alueellisella tasolla.
Energiatehokkuuden ohjeelliseksi parantamistavoitteeksi EU:n tasolla asetetaan vähintään
27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä suhteessa nykyisillä perusteilla laadittuihin ennusteisiin
energiankäytön kehityksestä. Tavoite saavutetaan kustannusvaikuttavalla tavalla ottaen
kaikilta osin huomioon päästökauppajärjestelmän vaikuttavuus yleisten ilmastopäämäärien
edistämisessä. Tavoitetta tarkistetaan vuoteen 2020 mennessä pitäen mielessä EU:n
30 prosentin taso. Komissio ehdottaa ensisijaisia aloja, joilla voidaan saada aikaan merkittäviä
säästöjä energiatehokkuudessa, ja keinoja tuloksiin pääsemiseksi. EU ja jäsenvaltiot
keskittävät sääntely- ja rahoitustoimensa näille aloille.
Tavoitteet saavutetaan kunnioittaen täysin jäsenvaltioiden vapautta valita energialähteidensä
yhdistelmä. Niiden pohjalta ei määritellä kansallisesti sitovia tavoitteita. Yksittäiset
jäsenvaltiot voivat asettaa itselleen korkeampia kansallisia tavoitteita.
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Täysin toimintakykyisten ja yhteenliitettyjen energian sisämarkkinoiden toteuttaminen
4.

Eurooppa-neuvosto totesi täysin toimintakykyisten ja yhteenliitettyjen energian
sisämarkkinoiden perustavanlaatuisen merkityksen. Se viittasi maaliskuussa 2014 antamiinsa
päätelmiin energian sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja painotti, että tämän tavoitteen nopea
saavuttaminen edellyttää kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Puuttuvien
yhteenliitäntöjen saaminen jäsenvaltioiden ja Euroopan kaasu- ja sähköverkkojen välille ja
Euroopan energiaturvallisuusstrategian mukainen jäsenvaltioiden synkroninen toiminta
Manner-Euroopan verkossa pysyvät prioriteetteina myös vuoden 2020 jälkeen. Eurooppaneuvosto päätti tässä yhteydessä seuraavaa:
–

Euroopan komissio ryhtyy jäsenvaltioiden tukemana kiireellisiin toimiin, jotta voidaan
varmistaa sähköverkkojen nykyisten yhteenliitäntöjen 10 prosentin vähimmäistavoitteen
nopea saavuttaminen. Tämän on tapahduttava viimeistään vuonna 2020 ainakin
jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä saavuttaneet energian sisämarkkinoihin
integroitumisen vähimmäistasoa, kuten Baltian maissa, Portugalissa ja Espanjassa, ja
jäsenvaltioissa, jotka muodostavat niiden tärkeimmän yhteyspisteen energian
sisämarkkinoille. Komissio seuraa edistymistä ja raportoi Eurooppa-neuvostolle kaikista
mahdollisista rahoituslähteistä sekä EU-rahoituksen mahdollisuuksista sen
varmistamiseksi, että 10 prosentin tavoite saavutetaan. Eurooppa-neuvosto pyytää
komissiota tekemään tarvittaessa ehdotuksia, muun muassa rahoituksesta, monivuotisen
rahoituskehyksen asiaankuuluvien välineiden rajoissa. Ottaen huomioon maalis- ja
kesäkuun Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa korostettiin tarvetta varmistaa kaikkien
jäsenvaltioiden täysi osallistuminen energian sisämarkkinoihin, komissio raportoi
säännöllisesti myös Eurooppa-neuvostolle, ja tavoitteena on saavuttaa 15 prosentin
tavoite vuoteen 2030 mennessä komission ehdotuksen mukaisesti. Molemmat tavoitteet
saavutetaan toteuttamalla yhteistä etua koskevat hankkeet.
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–

Jäsenvaltiot ja komissio helpottavat sellaisten, myös Euroopan
energiaturvallisuusstrategiassa mainittujen yhteistä etua koskevien hankkeiden
täytäntöönpanoa, joilla yhdistetään erityisesti Baltian maat, Espanja ja Portugali
energian sisämarkkinoiden muihin osiin, sekä varmistavat, että ne ovat ehdottomasti
etusijalla ja saatetaan päätökseen vuoteen 2020 mennessä. Erityistä huomiota
kiinnitetään sisämarkkinoiden syrjäisempiin ja/tai heikommin yhteenliitettyihin
alueisiin, kuten Maltaan, Kyprokseen ja Kreikkaan. Tältä osin Eurooppa-neuvosto on
tyytyväinen ensi vaiheena toteutettavaan siirtoverkonhaltijoiden uuteen yhteiseen
strategiaan, jolla kehitetään Iberian niemimaan yhteenliitäntöjä sähkön
sisämarkkinoiden kanssa. Strategia sisältää käytännön hankkeita, joilla kapasiteettia
saadaan lisättyä merkittävästi. Eurooppa-neuvosto odottaa strategian täytäntöönpanoa ja
kannustaa siirtoverkonhaltijoita ja sääntelyviranomaisia huolehtimaan siitä, että nämä
hankkeet sisällytetään tuleviin verkkojen kehittämisen 10-vuotissuunnitelmiin.

–

Jos nämä hankkeet eivät riitä 10 prosentin tavoitteen saavuttamiseen, on määriteltävä
uusia hankkeita, jotka lisätään ensisijaisina hankkeina luetteloon yhteistä etua
koskevista hankkeista luettelon pian tehtävän tarkistamisen yhteydessä ja toteutetaan
pikaisesti. Hankkeita varten olisi oltava saatavilla EU:n osarahoitusta. Komissiota
pyydetään toimittamaan ennen Eurooppa-neuvoston maaliskuun 2015 kokousta
tiedonanto parhaista toimintatavoista edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.
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Energiaturvallisuus
5.

Eurooppa-neuvosto viittasi kesäkuussa 2014 antamiinsa päätelmiin ja hyväksyi uusia toimia,
joilla vähennetään EU:n riippuvuutta tuontienergiasta ja lisätään energiaturvallisuutta sekä
sähkön että kaasun osalta. Tätä tavoitetta edistää osaltaan myös energiantarpeen hillitseminen
paremmalla energiatehokkuudella. Eurooppa-neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion
selvityksen energiaturvallisuudesta1. Se ilmaisi tyytyväisyytensä komission kertomukseen
välittömistä toimista, joilla lisätään EU:n kykyä selviytyä mahdollisesta merkittävästä
toimitushäiriöstä tulevana talvena. Kertomuksessa esitetään kokonaiskuva Euroopan
energiajärjestelmän kestävyydestä (stressitesti). Eurooppa-neuvosto kiitti kaikkia
jäsenvaltioita, keskeisiä energia-alan toimijoita sekä naapurimaita ja kumppaneita niiden
osallistumisesta. Lisäksi Eurooppa-neuvosto totesi, että EU:n energiaturvallisuutta voidaan
parantaa käyttämällä kotoperäisiä energiavaroja sekä turvallista ja kestävää vähähiilistä
teknologiaa.
Eurooppa-neuvosto päätti seuraavaa:
–

Toteutetaan kaasualan kriittiset yhteistä etua koskevat hankkeet, kuten pohjoiseteläsuuntainen kaasukäytävä, eteläinen kaasukäytävä ja uuden kaasukaupan keskuksen
edistämistoimet Etelä-Euroopassa sekä Suomen ja Baltian maiden energiaturvallisuutta
parantavat keskeiset infrastruktuurihankkeet, jotta energiantoimittajien ja
toimitusreittien monipuolistaminen ja markkinoiden toimivuus voitaisiin varmistaa.

–

Parannetaan järjestelyjä uudelleenkaasutus- ja varastointikapasiteetin hyödyntämiseksi
paremmin kaasujärjestelmässä, jotta hätätilanteista selvitään paremmin.

–

Pyydetään komissiota lisäämään tukeaan kriittisten yhteistä etua koskevien hankkeiden
toteuttamispyrkimysten koordinoimiseksi paremmin ja kehittämään kohdennettuja
toimia, esimerkiksi teknistä neuvontaa tai uusia monenvälisiä erityistyöryhmiä
yksittäisiä jäsenvaltioiden välisiä rajajohtoja varten, jotta ongelmat hankkeiden
toteuttamisessa saataisiin nopeasti ratkaistua.

1

13788/14
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–

Virtaviivaistetaan kansallisia hallinnollisia menettelyjä komission ohjauksen mukaisesti
ja kehitetään kriittisen energiainfrastruktuurin suojelupolitiikkaa edelleen, myös
tietotekniikkaan liittyvien riskien varalta.

–

Hyödynnetään tehokkaasti päätöstä energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien
maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin
perustamisesta, erityisesti vakiomääräysten ja komissiolta neuvottelujen aikana saatavan
avun osalta, jotta lisättäisiin EU:n neuvotteluvoimaa energianeuvotteluissa.

–

Kannustetaan jäsenvaltioita ja neuvotteluihin osallistuvia yrityksiä toimittamaan
asiaankuuluvat tiedot komissiolle ja hakemaan tältä tukea neuvottelujen eri vaiheissa,
muun muassa hallitustenvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön ja sen
energiaturvallisuusprioriteettien yhteensopivuuden ennakkoarvioinnissa.

–

Vahvistetaan edelleen energiayhteisöä, jonka tarkoituksena on laajentaa EU:n energiaalan säännöstö koskemaan laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvia maita,
EU:n toimitusvarmuuteen liittyvien kysymysten huomioon ottamiseksi.

–

Hyödynnetään EU:n ja jäsenvaltioiden ulkopolitiikan välineitä energiaturvallisuuteen
liittyvien yhdenmukaisten viestien välittämiseksi erityisesti strategisille kumppaneille ja
tärkeimmille energiantoimittajille.

Eurooppa-neuvosto tarkastelee energiaturvallisuuden alalla saavutettua edistymistä vuonna
2015.
Hallinto
6.

Eurooppa-neuvosto päätti, että kehitetään luotettava ja avoin hallintojärjestelmä, jonka avulla
voidaan varmistaa, että EU saavuttaa energiapoliittiset tavoitteensa, lisäämättä tarpeettomasti
hallinnollista taakkaa. Järjestelmän on tarjottava jäsenvaltioille riittävästi joustoa, ja siinä on
täysin kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta valita energialähteidensä yhdistelmä.
Hallintojärjestelmä
6.1

perustuu olemassa oleviin rakenteisiin, esimerkiksi kansallisiin ilmasto-ohjelmiin sekä
uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskeviin kansallisiin suunnitelmiin. Erilliset
suunnittelu- ja raportointihaarat virtaviivaistetaan ja yhdistetään
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6.2

vahvistaa kuluttajien roolia ja oikeuksia sekä parantaa avoimuutta ja ennakoitavuutta
investoijien kannalta muun muassa edullisen, turvallisen, kilpailukykyisen, turvallisen
ja kestävän energiajärjestelmän keskeisten indikaattorien systemaattisen seurannan
ansiosta

6.3

helpottaa kansallisten energiapolitiikkojen koordinointia ja kannustaa jäsenvaltioiden
väliseen alueelliseen yhteistyöhön.

Eurooppa-neuvosto muistuttaa, että strategisen ohjelmansa mukaisesti sen tavoitteena on
luoda edulliseen, turvalliseen ja kestävään energiaan tähtäävä energiaunioni. Eurooppaneuvosto aikoo säännöllisesti seurata asian edistymistä.
II

TALOUS

7.

Talous- ja työllisyystilanne on ehdoton prioriteetti. Viimeaikainen makrotalouden kehitys ei
ole vastannut odotuksia, vaan sille ovat ominaisia hidas BKT:n kasvu ja erittäin korkeina
pysyvät työttömyysluvut suuressa osassa Eurooppaa sekä poikkeuksellisen alhainen inflaatio.
Tämä osoittaa, että on välttämätöntä panna pikaisesti täytäntöön työpaikkojen luomista,
kasvua ja kilpailukykyä edistävät toimenpiteet samoin kuin unionin kansalaisten
voimaannuttamiseen ja suojelemiseen tähtäävät toimet, jotka määriteltiin unionin strategisessa
ohjelmassa muutoksen aikoina. Rakenneuudistukset ja terve julkinen talous ovat
avainedellytyksiä investoinneille. Eurooppa-neuvosto onkin pyytänyt komissiota, neuvostoa
ja jäsenvaltioita toteuttamaan suuntaviivat viipymättä käytännön poliittisina toimina.
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8.

Pohjustaakseen vahvaa ja kestävää talouden elpymistä Euroopan on investoitava
tulevaisuuteensa. Vähäiset investoinnit tänään vahingoittavat huomisen kasvupotentiaalia.
Eurooppa-neuvosto tukee uuden komission aikomusta käynnistää aloite 300 miljardin euron
lisäinvestointien käyttöön ottamiseksi julkisista ja yksityisistä lähteistä vuosina 2015–2017.
Meidän on edistettävä kaikkien olemassa olevien ja osoitettujen EU:n varojen käyttöä
kokonaisuudessaan. Eurooppa-neuvosto pani tyytyväisenä merkille komission ja Euroopan
investointipankin johtaman erityistyöryhmän perustamisen. Työryhmän on tarkoitus
määritellä konkreettisia toimia investointien lisäämiseksi, muun muassa joukko lyhyen ja
keskipitkän aikavälin toteuttamiskelpoisia hankkeita, jotka ovat merkittäviä Euroopan
kannalta. Se kehotti komissiota ja neuvostoa viemään investointialoitetta viipymättä eteenpäin
läheisessä yhteistyössä erityisesti EIP:n kanssa ja raportoimaan asiasta Eurooppa-neuvostolle
joulukuussa.

9.

Eteneminen pankkiunionin perustamisessa on osaltaan edistänyt rahoitusmarkkinoiden
tilanteen merkittävää paranemista. Kestävä, hyvin valvottu ja säännelty eurooppalainen
pankkijärjestelmä tukee osaltaan talouden elpymistä. Tähän liittyen Eurooppa-neuvosto pani
tyytyväisenä merkille yhteisen valvontamekanismin käyttöönoton 4. marraskuuta 2014.

III

MUUT ASIAT

Ebola
10.

Eurooppa-neuvosto on syvästi huolissaan ebolaviruksen jatkuvasta leviämisestä LänsiAfrikassa sekä tartunnan saaneiden ja kuolleiden ihmisten kasvavasta määrästä. Se antoi
tunnustusta epidemiasta kärsivien maiden hallitusten ja valtioista riippumattomien järjestöjen
toimille tähän ennennäkemättömään terveyshaasteeseen vastaamiseksi. Eurooppa-neuvosto
ilmaisi myös vilpittömän arvostuksensa terveydenhuollon työntekijöiden kriisissä osoittamaa
epäitsekästä omistautumista sekä rohkeutta ja ammattitaitoa kohtaan.
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11.

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat yhdistäneet voimansa Yhdistyneiden kansakuntien,
alueellisten järjestöjen ja muiden keskeisten kumppanien kanssa toimien näin kansainvälisten
ponnistelujen etulinjassa. Tavoitteena on tarjota hätäapua keskeisten voimavarojen muodossa,
kuten asiantuntijahenkilöstöä, ebolaa varten varustettuja siirrettäviä laboratorioita,
hoitokeskuksia sekä ilma- ja merikuljetuksia osana EU:n kokonaisvaltaista toimintaa.
Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat tähän mennessä antaneet rahoitusta yli 600 miljoonaa
euroa. Äskettäisessä ulkoasiainneuvostossa ja EU:n terveysministerien kokouksessa on
määritelty EU:n jatkotoimia, ja Eurooppa-neuvosto kehottaa panemaan niiden päätelmät
pikaisesti täytäntöön.

12.

Tämänhetkisen kehityksen pysäyttäminen edellyttää kestävää, koordinoitua ja laajennettua
toimintaa. Lisäapua tarvitaan paikan päällä tehtävän työn tehostamiseksi, erityisesti
sairaanhoidon ja laitteiston osalta, sekä maastapoistumistarkastusten vahvistamiseksi.
Eurooppa-neuvosto pani tyytyväisenä merkille jäsenvaltioiden sitoumukset lisätä rahallista
tukea, minkä tuloksena kokonaisrahoitus tulee olemaan miljardi euroa. Lisäksi jäsenvaltiot
sitoutuivat lisäämään lääkintä- ja tukihenkilöstön lähettämistä alueelle. Jäsenvaltiot ja
komissio päättivät myös taata asianmukaisen hoidon kansainvälisille terveydenhuollon
työntekijöille käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa, tarvittaessa lääkinnällisen
evakuoinnin avulla. On myös ensisijaisen tärkeää käyttää EU:n hätäavun koordinointikeskusta
välitysjärjestelmänä lähetettäessä vapaaehtoisia terveydenhuollon asiantuntijoita.

13.

Epidemian laajuus on uhka paitsi kyseisten maiden taloudelle ja vakaudelle, myös koko
alueen tilanteelle. Eurooppa-neuvosto pyytää korkeaa edustajaa ja komissiota suunnittelemaan
toimenpidepaketin, jolla puututaan ebolakriisin laajempiin poliittisiin, turvallisuuspoliittisiin
ja taloudellisiin vaikutuksiin Länsi-Afrikassa.

14.

Tehokkain tapa ehkäistä taudin vakava leviäminen muualla on auttaa Länsi-Afrikan maita
selviämään kriisistä. Koska ensimmäiset ebolatartunnat Euroopassa ovat varmistuneet,
Euroopan unionin on samaan aikaan äärimmäisen tärkeää pitää yllä valmiustilansa ja tehostaa
Euroopan unionin maiden ja niiden kansalaisten suojelua. Erityisen tärkeitä ovat varotoimet
tartuntariskin vähentämiseksi, myös EU:n koordinoidut varotoimet, kuten tietojen ja
parhaiden käytäntöjen vaihto, terveydenhuollon ammattilaisten koulutus sekä tarvittaessa
maahantulotarkastukset.
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15.

Parantaakseen entisestään valmiuksiaan torjua ebolaa EU on nimittänyt tulevan komission
jäsenen Christos Stylianidesin EU:n ebolakoordinaattoriksi. Hän työskentelee hätäavun
koordinointikeskuksen tuella EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, YK:n ja muiden
kansainvälisten järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.

16.

Eurooppa-neuvosto pyytää komission puheenjohtajaa ja korkeaa edustajaa raportoimaan
seuraavassa kokouksessa ebolakriisin ratkaisemiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

Ukraina
17.

Eurooppa-neuvosto viittasi 30. elokuuta antamiinsa päätelmiin ja pani tyytyväisenä merkille
5. syyskuuta hyväksytyn Minskin pöytäkirjan ja 19. syyskuuta hyväksytyn Minskin muistion.
Ne ovat askel kohti kriisin kestävää poliittista ratkaisua, jonka on perustuttava Ukrainan
itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamiseen. Eurooppaneuvosto odottaa osapuolten täysipainoista osallistumista ja Minskin asiakirjojen mukaisten
sitoumusten nopeaa täytäntöönpanoa, erityisesti tulitauon ehdotonta noudattamista, kattavien
rajavalvontajärjestelyjen perustamista ja pikaista vaalien järjestämistä Donetskin ja Luhanskin
alueilla Ukrainan lainsäädännön mukaisesti. Se katsoo, että omavaltaisten viranomaisten
vaatimien "presidentinvaalien" ja "parlamenttivaalien" järjestäminen olisi Minskin
pöytäkirjan kirjaimen ja hengen vastaista, eikä sellaisten tuloksia tulla tunnustamaan.
Eurooppa-neuvosto kehottaa toistamiseen varmistamaan viipymättä turvallisen ja esteettömän
pääsyn lennon MH17 onnettomuuspaikalle.

18.

Eurooppa-neuvosto odottaa, että Venäjän federaatio kunnioittaa Ukrainan kansallista
suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta ja edistää Ukrainan poliittista vakautta ja
taloudellista elpymistä. Eurooppa-neuvosto vahvistaa uudelleen, että se ei tunnusta Krimin
laitonta liittämistä Venäjään. Venäjän federaation olisi kannettava vastuunsa Minskin
sopimusten täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan. Venäjän viranomaisten olisi erityisesti
estettävä sotilaiden, aseiden tai taistelijoiden liikkuminen alueeltaan Ukrainaan. Niiden pitäisi
käyttää vaikutusvaltaansa, jotta separatistit noudattaisivat vilpittömästi Minskissä sovittuja
velvoitteita. Venäjän federaation olisi myös tuettava Etyjin valvontatoimia.
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19.

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat edelleen täysin sitoutuneita tukemaan poliittista
ratkaisua Ukrainan kriisiin, myös auttamalla Etyjin tarkkailuvalmiuksien vahvistamista,
lisäämällä humanitaarista apuaan ja kannustamalla ja avustamalla Ukrainaa sen
uudistusprosessissa, erityisesti hallinnon hajauttamisen ja kansallisiin vähemmistöihin
kuuluvien henkilöiden oikeuksien suojelun osalta. Eurooppa-neuvosto ilmaisi
tyytyväisyytensä assosiaatiosopimuksen pian alkavaan väliaikaiseen soveltamiseen. Se
korosti, että Venäjän federaation, Ukrainan ja Euroopan unionin on noudatettava tiukasti
ministereiden 12. syyskuuta antaman yhteisen julkilausuman mukaisia sitoumuksia.

20.

Eurooppa-neuvosto odottaa 26. lokakuuta pidettäviä parlamenttivaaleja ja toistaa haluavansa
tukea Ukrainaa sen tehdessä poliittisia ja taloudellisia uudistuksia, myös energia-alalla, niiden
sitoumusten mukaisesti, joita molemmat osapuolet ovat assosiaatiosopimuksessa antaneet.

21.

Eurooppa-neuvosto pani tyytyväisenä merkille edistymisen Ukrainan energiakriisin
ratkaisemisessa. Se odottaa mielenkiinnolla käynnissä olevien Venäjän federaation, Ukrainan
ja Euroopan komission kolmenvälisten neuvottelujen saattamista päätökseen.

22.

Eurooppa-neuvosto viittasi EU:n aiempiin päätöksiin rajoittavista toimenpiteistä. Se seuraa
edelleen Ukrainan tilannetta voidakseen antaa tarvittaessa lisäohjausta.

Moldovan tasavalta
23.

Eurooppa-neuvosto odottaa mielenkiinnolla parlamenttivaalien järjestämistä Moldovan
tasavallassa 30. marraskuuta. Se on jälleen uusi merkittävä vaihe Moldovan tasavallan
EU:hun lähentymistä koskevan toimintaohjelman toteuttamisessa sen jälkeen, kun
assosiaatiosopimuksen väliaikainen soveltaminen aloitettiin äskettäin. Eurooppa-neuvosto
odottaa, että tulevat parlamenttivaalit ovat vapaat ja rehelliset, ja suosittaa, että Moldovan
viranomaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten vaalitarkkailijoiden kanssa. Tässä
yhteydessä kaikkien poliittisten voimien olisi järjestettävä avoin ja rehellinen vaalikampanja.
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Kypros
24.

Eurooppa-neuvosto ilmaisi vakavan huolensa itäisen Välimeren tilanteen jännittymisestä
uudelleen ja kehotti Turkkia osoittamaan pidättyvyyttä ja kunnioittamaan Kyproksen
suvereniteettia aluemereensä nähden ja Kyproksen suvereeneja oikeuksia sen omalla
talousvyöhykkeellä. Eurooppa-neuvosto viittasi 21. syyskuuta 2005 annettuun Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden julkilausumaan, muun muassa siihen, että kaikkien
jäsenvaltioiden tunnustaminen kuuluu välttämättömänä osana liittymisprosessiin. Nykyisessä
tilanteessa Eurooppa-neuvosto katsoi, että myönteisen ilmapiirin varmistaminen on
tärkeämpää kuin koskaan, jotta neuvotteluja voitaisiin jatkaa kattavan ratkaisun
aikaansaamiseksi Kyproksen tilanteessa.

Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskeva Euroopan unionin strategia
25.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevan Euroopan unionin
strategian ja kehotti kaikkia asianomaisia toimijoita toteuttamaan sen viipymättä
29. syyskuuta 2014 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti.

Institutionaaliset kysymykset
26.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi päätöksen Euroopan komission nimittämisestä.
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