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Valiokuntaehdotus keskittymisestä kaikkien kestävien energiamuotojen 

tutkimukseen ja hyödyntämiseen Pohjoismaiden energianlähteenä  

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se selvittää, miten kaikkia kestäviä energiamuotoja koskevaa teknolo-
gianeutraalia tutkimusta priorisoidaan Pohjoismaissa. 
 
että se selvittää, miten Pohjoismaat tehostavat energiasektorin vihreää siir-
tymää keskittymällä kestävien energiamuotojen nopeampaan kehittämi-
seen. 

 
että se selvittää, miten energiayhteistyö toimii Pohjoismaiden välillä. 
 
että se selvittää eri maiden investointeja vihreään siirtymään.  

 

Taustaa 
Nykyinen energiakriisi on selkeä osoitus siitä, että meidän täytyy entistä enemmän 
tutkia uusiutuvia energianlähteitä ja investoida niihin. Energian- ja lämmönlähteiden 
valtavat hinnannousut vaikuttavat pohjoismaalaisiin kuluttajiin, mikä aiheuttaa sekä 
yhteiskunnallisia että ilmastoon liittyviä haasteita. 
 
Kaikki Pohjoismaat ovat hyväksyneet tavoitteen ilmastoneutraaliudesta vuoteen 
2050 mennessä. Se merkitsee huomattavaa vihreää siirtymää energiasektorilla. 
Vaikka uusiutuvat energiamuodot ovatkin keskiössä, fossiiliset polttoaineet ovat 
edelleen merkittävä osa energiantuotantoa koko Pohjolassa. 
 
Valiokunta katsoo, että meidän tulee sen vuoksi priorisoida erilaisten uusiutuvien 
energiamuotojen tutkimusta ja kehitystä niin, että Pohjola voi edelleen pysyä vihreän 
siirtymän kärjessä ja saavuttaa ilmastoneutraaliustavoitteet mahdollisimman nope-
asti. Nykyään on jo erilaisia uusiutuvia energiamuotoja, mutta yksi painopistealue on 
vakaus, minkä vuoksi meidän tulee kehittää kestäviä teknisiä ratkaisuja, joiden avulla 
voidaan varmistaa vahva ja vihreä energiaverkko tulevaisuudessa. Tämän tavoitte-
lussa ei tule hylätä nykyisiä tai mahdollisia uusia energiamuotoja etukäteen. 
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Yhteispohjoismaista energiayhteisöä on kaikin keinoin pyrittävä kehittämään vah-
vaksi ja vihreäksi. 

 

Valiokunnan näkemykset 

Valiokunta pitää ehdotusta olennaisena sekä ilmastoneutraaliuteen tähtääviä uusiu-

tuvia energianlähteitä koskevan tutkimuksen että energian kuluttajille – niin yksi-

tyishenkilöille kuin yrityksillekin – energiakriisistä aiheutuneen kustannusten nousun 

osalta.  

 

Valiokuntaehdotuksen tavoitteena on edistää sitä, että maat saavuttavat yhteistyön 

avulla ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen vuoteen 2050 mennessä sekä pää-

ministerien vision, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitu-

nein alue vuoteen 2030 mennessä.  

 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että käsite kestävät energiamuodot energian-

lähteenä voidaan määritellä eri tavoin eri Pohjoismaissa. 
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