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EU-tarkastajat: EU:n energiamarkkinoiden moninaisten 
toimijoiden on tehtävä yhteistyötä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuoreessa kertomuksessa todetaan, että EU:lla on 
edelleen edessään merkittävä haaste saada paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
energiamarkkinoiden moninaiset toimijat työskentelemään yhdessä energian sisämarkkinoiden 
kehittämiseksi. Tarkastajat toteavat, että EU:n energiainfrastruktuuri ei ole yleisesti ottaen 
vielä valmis markkinoiden täysimääräiseen yhdentymiseen, minkä takia se ei vielä varmista 
vaikuttavasti energian toimitusvarmuutta. Energiainfrastruktuureihin kohdennettu EU:n 
rahoitustuki on vaikuttanut vain vähäisesti energian sisämarkkinoiden kehittämiseen ja 
energian toimitusvarmuuden parantamiseen. 

Energian sisämarkkinoiden pitäisi mahdollistaa kaasun ja sähkön vapaa toimittaminen ja myynti 
koko EU:n alueella. EU:n talousarviosta osoitettiin 3,7 miljardia euroa 
energiainfrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen vuosina 2007–2013, ja kaudelle 2014–2020 on 
odotettavissa vielä noin 7,4 miljardia euroa lisää. 

Kertomuksessa kuitenkin todetaan, että EU:n tavoitetta toteuttaa energian sisämarkkinat 
vuoteen 2014 mennessä ei saavutettu. Kolmannen energiapaketin täysimääräisestä 
täytäntöönpanosta ollaan vielä kaukana. Euroopan energiainfrastruktuuria ei ole suunniteltu 
yhdentyneille energiamarkkinoille, joten se ei takaa vaikuttavasti energian toimitusvarmuutta, 
toteavat tarkastajat, jotka tarkastivat tapaustutkimukset kuudessa jäsenvaltiossa eli Bulgariassa, 
Espanjassa, Liettuassa, Puolassa, Ruotsissa ja Virossa. He havaitsivat merkittäviä eroja siinä, 
kuinka jäsenvaltiot ovat järjestäneet energiamarkkinansa, mikä voi hidastaa koko EU-markkinoita. 
Tarkastajien johtopäätöksen mukaan EU:n talousarviosta maksetulla rahoitustuella on ollut vain 
vähäinen vaikutus.  

“Energian toimitusvarmuus on Euroopalle olennaisen tärkeää epävarmassa maailmassa”, toteaa 
kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Phil Wynn Owen. 
“Toimitusvarmuuden saavuttaminen edellyttää, että saamme energian sisämarkkinat toteutettua 
ja jaamme meillä jo olevan energian.” 

Kertomuksessa todetaan, että rajojen yli tapahtuvat energiantoimitukset edellyttävät yhteistyön 
lisäämistä naapurimaiden kesken. Euroopan komission olisi näin ollen määritettävä, mitä 
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energiainfrastruktuuria ei vielä hyödynnetä EU:ssa aktiivisesti, sekä työskenneltävä yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta kyseistä infrastruktuuria voitaisiin käyttää energian sisämarkkinoilla. 
Komission olisi lisäksi pyrittävä löytämään uusia keinoja, joilla yhdessä jäsenvaltiossa saatavilla 
oleva energia saataisiin myös toisessa jäsenvaltiossa olevien asiakkaiden saataville, esimerkiksi 
perustamalla paikallisten infrastruktuurien toimijoita. 

Energian sisämarkkinoita koskevia säännöksiä ei ole vielä pantu täytäntöön kokonaisuudessaan, 
ja siksi tarkastajat suosittavat, että komissio käynnistäisi tarvittaessa jäsenvaltioita vastaan 
rikkomismenettelyjä ennen vuoden 2016 loppua. 

Nykyisillä energiainfrastruktuurin rahoitusvälineillä ei ole päätavoitteena energian 
sisämarkkinoiden kehittäminen. Komission pitäisi esittää lainsäädäntöehdotuksia siitä, kuinka se 
tekee rahoitettavien energiainfrastruktuurihankkeiden valintaa koskevat päätökset, tavoitteena 
varmistaa energiamarkkinoiden asianmukainen ja keskeytymätön toiminta jäsenvaltioissa. 

 

Tietoja toimittajille 
 
Erityiskertomus nro 16/2015 “Energian toimitusvarmuuden parantaminen energian sisämarkkinoita kehittämällä: 
lisätoimet tarpeen” on saatavilla englannin, ranskan ja saksan kielillä (muut kieliversiot tulevat saataville 
lähiaikoina).  

Erityiskertomuksissamme esitetään tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden tarkastusten tulokset. Tarkastusten 
kohteet on valittu tietyiltä talousarvion tai hallinnon aloilta. Tilintarkastustuomioistuin valitsee ja suunnittelee nämä 
tarkastustehtävät niin, että niillä saadaan aikaan mahdollisimman suuri vaikutus. Se ottaa valinta- ja 
suunnitteluvaiheessa huomioon tuloksellisuuteen tai säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten 
tulojen tai menojen määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja yleisen edun. 

 


