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UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET

Tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima, valtamerienergia, maalämpö, biomassa
ja biopolttoaineet ovat fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisia uusiutuvia
energialähteitä. Ne auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä,
monipuolistamaan energian tarjontaa ja vähentämään riippuvuutta epäluotettavista
ja vaihteluille alttiista fossiilisten polttoaineiden ja etenkin öljyn ja kaasun
markkinoista. Uusiutuvaa energiaa edistävä EU:n lainsäädäntö on kehittynyt
merkittävästi viidentoista viime vuoden aikana. EU:n johtajat asettivat vuonna 2009
tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuus
on 20 prosenttia unionin energiankulutuksesta. Vuonna 2018 hyväksyttiin
tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuus
on 32 prosenttia EU:n energiankulutuksesta. Heinäkuussa 2021 lainsäätäjät
ehdottivat, että vuodeksi 2030 asetettu tavoite nostettaisiin 40 prosenttiin EU:n
uusien ilmastotavoitteiden vuoksi. Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja siitä seuranneen
energiakriisin jälkeen EU sopi vähentävänsä nopeasti riippuvuuttaan Venäjän
fossiilisista polttoaineista ennen vuotta 2030 nopeuttamalla siirtymistä puhtaaseen
energiaan. Uusiutuvia energialähteitä koskeva päivitetty vuoden 2030 ja sen
jälkeisen ajan toimintakehys on parhaillaan käsiteltävänä.

OIKEUSPERUSTA JA TAVOITTEET

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artikla

SAAVUTUKSET

A. Uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi
1. Ensimmäinen uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi: kohti vuotta 2020
Alkuperäinen uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi 2009/28/EY (jolla
kumottiin direktiivit 2001/77/EY ja 2003/30/EY) hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyssä
23. huhtikuuta 2009. Siinä vahvistettiin sitova tavoite, jonka mukaan vuoteen 2020
mennessä 20 prosenttia EU:n energiankulutuksesta oli katettava uusiutuvilla
energialähteillä. Lisäksi kaikissa jäsenvaltioissa uusiutuvien energialähteiden osuuden
liikenteen polttoaineista oli oltava 10 prosenttia. Direktiivissä myös selviteltiin
erilaisia mekanismeja, joita jäsenvaltiot voivat soveltaa pyrkiessään saavuttamaan
tavoitteet (esimerkiksi tukijärjestelyt, alkuperätakuut, yhteishankkeet ja jäsenvaltioiden
ja kolmansien maiden välinen yhteistyö), sekä biopolttoaineiden kestävyyskriteerejä.
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Direktiivissä vahvistettiin kunkin maan nykyiset, vuoteen 2020 mennessä saavutettavat
uusiutuvia energialähteitä koskevat kansalliset tavoitteet ottaen huomioon maiden
lähtötilanteet ja mahdollisuudet käyttää uusiutuvia energialähteitä. Osuudet vaihtelivat
Maltan 10 prosentista Ruotsin 49 prosenttiin. Jäsenvaltiot esittivät kansallisissa
uusiutuvaa energiaa koskevissa toimintasuunnitelmissa, kuinka ne aikoivat saavuttaa
yksilölliset tavoitteensa, ja vahvistivat yleisen etenemissuunnitelman uusiutuvia
energialähteitä koskevaa politiikkaansa varten. Edistymistä kansallisten tavoitteiden
saavuttamisessa mitattiin joka toinen vuosi, kun jäsenvaltiot julkaisivat kansalliset
uusiutuvan energian käyttöä koskevat tilannekatsaukset.
2. Tarkistettu uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi (RED II/III/IV): kohti
vuotta 2030
Komissio ehdotti heinäkuussa 2021 osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelman
toteuttamista koskevaa pakettia, että uusiutuvia energialähteitä koskevaa direktiiviä
(RED II) muutetaan siten, että sen uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet vastaisivat
sen uusia ilmastotavoitteita. Komissio ehdotti, että vuodeksi 2030 asetettu sitova
tavoite, joka koskee uusiutuvien energialähteiden osuutta EU:n energiayhdistelmästä,
nostetaan 40 prosenttiin, ja edisti lisätavoitteiden avulla uusiutuvien polttoaineiden,
kuten vedyn, käyttöönottoa teollisuudessa ja liikenteessä.
Venäjän hyökättyä Ukrainaan komissio ehdotti toukokuussa 2022 osana
REPowerEU-suunnitelmaa uutta tarkistusta (RED III), jotta nopeutetaan siirtymistä
puhtaaseen energiaan sitä mukaa kuin lopetetaan asteittain riippuvuus
Venäjän fossiilisista polttoaineista. Komissio ehdotti lämpöpumppujen asentamista,
aurinkosähkökapasiteetin lisäämistä sekä uusiutuvan vedyn ja biometaanin tuontia,
jotta vuodeksi 2030 asetettu uusiutuvia energialähteitä koskeva tavoite nostettaisiin
45 prosenttiin.
Komissio ehdotti 9. marraskuuta 2022 neuvoston asetukseen uutta tarkistusta
(RED IV), jossa vahvistetaan puitteet uusiutuvan energian käyttöönoton
nopeuttamiseksi. Ehdotuksen mukaan uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten
katsotaan olevan erittäin tärkeän yleisen edun mukaisia, mikä mahdollistaisi
nopeammat uudet lupamenettelyt ja mahdollistaisi erityiset poikkeukset EU:n
ympäristölainsäädännöstä.
Vuoden 2030 ja sen jälkeisen ajan toimintakehys on parhaillaan käsiteltävänä.
Joulukuussa 2018 tuli voimaan tarkistettu uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi
(direktiivi (EU) 2018/2001) osana ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”
-pakettia, jonka tavoitteena on säilyttää EU:n maailmanlaajuinen johtoasema
uusiutuvan energian alalla ja yleisemmin auttaa unionia noudattamaan Parisiin
sopimuksen mukaisia päästövähennyssitoumuksiaan. Tarkistettu direktiivi on ollut
voimassa joulukuusta 2018 lähtien. Se oli sisällytettävä jäsenvaltioiden kansalliseen
lainsäädäntöön kesäkuuhun 2021 mennessä ja sitä on sovellettu 1. heinäkuuta
2021 alkaen. Direktiivissä vahvistetaan EU:n uudeksi sitovaksi tavoitteeksi, että
vuonna 2030 uusiutuvan energian osuus on vähintään 32 prosenttia lopullisesta
energiankulutuksesta. Tätä tavoitetta voidaan tarkistaa ylöspäin vuoteen 2023
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mennessä. Lisäksi uusiutuvien energialähteiden osuutta liikenteen polttoaineista
koskeva tavoite nostettiin 14 prosenttiin.
Kansallisia tavoitteita ei tarkistettu, joten vuodeksi 2020 asetettuja kansallisia
uusiutuvaa energiaa koskevia tavoitteita olisi pidettävä vähimmäistasona, joka
kunkin jäsenvaltion on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltiot
ehdottavat vuoteen 2030 mennessä kansallisia energiatavoitteitaan ja laativat
kymmenvuotiset kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat, minkä jälkeen laaditaan
edistymiskertomukset joka toinen vuosi. Komissio arvioi nämä suunnitelmat ja voi
toteuttaa EU:n tasolla toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ne ovat johdonmukaisia
EU:n yleisten tavoitteiden kanssa.
B. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
Komissio antoi 11. joulukuuta 2019 tiedonannon Euroopan vihreän kehityksen
ohjelmasta. Ohjelmassa esitetään yksityiskohtainen visio siitä, kuinka Euroopasta
tehdään ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä toimittamalla puhdasta,
kohtuuhintaista ja toimitusvarmaa energiaa.
1. RePowerEU-suunnitelma
Venäjän hyökättyä Ukrainaan energia-alan lainsäädäntöpakettia, myös tarkistettua
energiatehokkuusdirektiiviä, tarkistettiin 18. toukokuuta 2022 REPowerEU-
suunnitelmalla, jolla pyritään lopettamaan asteittain riippuvuus Venäjän fossiilisista
polttoaineista. Uudessa tarkistuksessa ehdotettiin, että uusiutuvien energialähteiden
osuutta EU:n energialähteiden yhdistelmässä koskeva sitova tavoite nostetaan
45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja kaikki alatavoitteet yhdenmukaistetaan
REPowerEU-tavoitteiden kanssa. Suunnitelmaan sisältyi esimerkiksi
— asteittain käyttöön otettava velvoite asentaa aurinkopaneeleja uusiin rakennuksiin

— tavoite, että uusiutuvan vedyn tuotanto unionissa on 10 miljoonaa tonnia ja
uusiutuvan vedyn tuonti 10 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä

— lämpöpumppujen käyttöönottoasteen kaksinkertaistaminen yksittäisissä
rakennuksissa

— tavoite, joka koskee muuta kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita
(75 prosenttia teollisuudessa ja 5 prosenttia liikenteessä)

— biometaanin tuotannon lisääminen 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030
mennessä.

2. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttaminen
Komissio julkisti 14. heinäkuuta 2021 uuden energia-alan lainsäädäntöpaketin
”Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti
ilmastoneutraaliutta”. Komissio ehdotti uusiutuvia energialähteitä koskevaan direktiiviin
uutta tarkistusta siten, että vuodeksi 2030 asetettu sitova tavoite, joka koskee
uusiutuvien energialähteiden osuutta EU:ssa käytettävästä energiasta, nostetaan 40
prosenttiin. Lisäksi se ehdotti, että otetaan käyttöön kansallisen tason tavoitteita, joista
voidaan mainita esimerkiksi
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— uusi ohjeellinen tavoite, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä uusiutuvien
energialähteiden osuus on 49 prosenttia rakennuksissa

— uusi ohjeellinen tavoite, jonka mukaan uusiutuvien energialähteiden käytön
vuosittainen lisäys on teollisuudessa vähintään 1,1 prosenttiyksikköä

— uusiutuvien energialähteiden käytön sitova 1,1 prosenttiyksikön vuotuinen lisäys
lämmitys- ja jäähdytysalalla

— ohjeellinen 2,1 prosenttiyksikön vuotuinen lisäys uusiutuvien energialähteiden
sekä hukkalämmön ja -kylmän käytössä kaukolämpöön ja jäähdytykseen.

Jotta liikenneala voitaisiin irrottaa hiilestä ja sitä voitaisiin monipuolistaa, ehdotuksessa
vahvistetaan
— kaikki liikennemuodot kattava liikennealan kasvihuonekaasuintensiteetin

13 prosentin vähennystavoite vuoteen 2030 mennessä

— kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasujen 2,2 prosentin osuus vuoteen 2030
mennessä siten, että välitavoite on 0,5 prosenttia (erikseen laskettuna) vuoteen
2025 mennessä

— muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien polttoaineiden 2,6 prosentin
tavoite ja uusiutuvien energialähteiden 50 prosentin osuus vedyn kulutuksesta
teollisuudessa, muu kuin energiakäyttö mukaan luettuna, vuoteen 2030
mennessä.

Vuoden 2030 ja sen jälkeisen ajan toimintakehys on vielä käsiteltävänä.
3. Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille
Komissio julkisti 30. marraskuuta 2016 edellisen lainsäädäntöpakettinsa ”Puhdasta
energiaa kaikille eurooppalaisille” osana laajempaa energiaunionin strategiaa.
Joulukuussa 2018 tuli voimaan tarkistettu uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi
(direktiivi (EU) 2018/2001), jolla edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä
seuraavasti:
— uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen edelleen sähköalalla

— uusiutuvan energian valtavirtaistaminen lämmityksen ja jäähdytyksen alalla
(uusiutuvien energialähteiden osuuden 1,3 prosentin ohjeellinen vuotuinen
kasvutavoite lämmityksessä ja jäähdytyksessä on otettu käyttöön)

— liikenteen irtautuminen hiilestä ja monipuolistaminen ottamalla käyttöön

— uusiutuvien energialähteiden 14 prosentin osuus liikenteen kaikesta
energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä

— kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasujen 3,5 prosentin osuus
vuoteen 2030 mennessä siten, että välitavoite on 1 prosentti
(yhteenlaskettuna) vuoteen 2025 mennessä

— ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden osuuden 7 prosentin
enimmäismäärä maantie- ja raideliikenteessä ja suunnitelmat lopettaa
palmuöljyn ja muiden ravintokasveista tuotettujen, hiilidioksidipäästöjä
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lisäävien biopolttoaineiden käyttö vaiheittain vuoteen 2030 mennessä
sertifiointijärjestelmän avulla

— EU:n bioenergian kestävyyskriteerien lujittaminen

— sen varmistaminen, että EU:n tasolla sovitut tavoitteet saavutetaan ajoissa ja
kustannustehokkaasti.

4. Uusiutuvan energian rahoitusmekanismi
Komissio perusti asetuksella 2020/1294 EU:n rahoitusmekanismin. Se perustuu
energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 33 artiklaan ja on
osa puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille -pakettia. Asetus on ollut voimassa
syyskuusta 2020 lähtien, ja komission täytäntöönpanoprosessi on käynnissä. Uudet
REPowerEU-tavoitteet edellyttävät 210 miljardin euron lisäinvestointeja vuoteen 2027
mennessä.
Mekanismin päätavoitteena on auttaa valtioita saavuttamaan uusiutuvaa energiaa
koskevat yksilölliset ja yhteiset tavoitteet. Rahoitusmekanismissa yhdistetään
toisiinsa jäsenvaltiot, jotka osallistuvat hankkeiden rahoittamiseen (osallistuvat
jäsenvaltiot), ja jäsenvaltiot, jotka suostuvat toteuttamaan uusia hankkeita alueillaan
(isäntäjäsenvaltiot). Komissio vahvistaa mekanismin täytäntöönpanokehyksen ja
rahoituksen siten, että mekanismin mukaisesti toimia voidaan rahoittaa jäsenvaltioiden
tai EU:n varoin tai yksityissektorin rahoitusosuuksin.
Tämän rahoitusmekanismin avulla tuotettu energia otetaan huomioon kaikkien
osallistuvien valtioiden uusiutuvaa energiaa koskevissa tavoitteissa ja Euroopan
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteessa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050
mennessä.
C. Tulevat toimet
1. Euroopan laajuiset energiaverkot
Komissio hyväksyi joulukuussa 2020 ehdotuksen näiden sääntöjen tarkistamiseksi.
Sillä pyritään luomaan yhteydet Euroopan energiamarkkinoista tällä hetkellä
eristyksissä oleviin alueisiin. Tarkistuksen tavoitteena on auttaa lisäämään uusiutuvaa
energiaa merkittävästi Euroopan energiajärjestelmässä noudattaen Euroopan vihreän
kehityksen ohjelman yleistavoitetta, joka koskee ilmastoneutraaliuden saavuttamista
vuoteen 2050 mennessä.
Euroopan parlamentti antoi heinäkuussa 2020 päätöslauselman Euroopan laajuisen
energiaverkon suuntaviivojen tarkistamisesta tarkoituksenaan päivittää niitä ja
mukauttaa ne EU:n ilmastopolitiikkaan. Alkuperäistä päätöstä N:o 1254/96/EY on
tarkistettu useaan otteeseen, ja asetuksessa (EU) N:o 347/2013 vahvistettiin Euroopan
laajuisen energiainfrastruktuurin nykyiset suuntaviivat.
2. Energiaverodirektiivin tarkistaminen
Komissio julkisti heinäkuussa 2021 ehdotuksen energiaverodirektiivin (direktiivi
2003/96) tarkistamisesta. Siinä ehdotetaan energiatuotteiden verotuksen
yhdenmukaistamista EU:n energia- ja ilmastopolitiikan kanssa, puhtaan teknologian
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edistämistä sekä sellaisten vanhentuneiden vapautusten ja alennettujen verokantojen
poistamista, jotka tällä hetkellä kannustavat käyttämään fossiilisia polttoaineita.
D. Eri luonnonvarojen hyödyntäminen
1. Aurinkoenergia
REPowerEU-suunnitelmassa otettiin käyttöön strategia aurinkosähkökapasiteetin
kaksinkertaistamiseksi vuoteen 2025 mennessä ja 600 GW:n lisäkapasiteetin
asentamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelmaan sisältyi myös asteittain
käyttöön otettava oikeudellinen velvoite asentaa aurinkopaneeleja uusiin julkisiin,
liike- ja asuinrakennuksiin sekä strategia lämpöpumppujen käyttöönottoasteen
kaksinkertaistamiseksi kaukolämpöjärjestelmissä ja yhteisissä lämmitysjärjestelmissä.
Suunnitelmassa edellytetään myös, että jäsenvaltioiden on otettava käyttöön
uusiutuvia energialähteitä varten erityisiä alueita, joilla lupamenettelyt ovat lyhennettyjä
ja yksinkertaistettuja.
2. Biomassa ja biopolttoaineet
Nykyään voimassa olevaan uusiutuvia energialähteitä koskevaan direktiiviin (direktiivi
(EU) 2018/2001) sisältyy liikennealalla kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasun
vuodeksi 2030 asetettu 3,5 prosentin tavoite ja vuodeksi 2025 asetettu 1 prosentin
välitavoite. Nykyinen ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden osuutta koskeva
seitsemän prosentin enimmäismäärä pidetään voimassa maantie- ja raideliikenteessä,
ja lisäksi EU:n tasolla asetetaan polttoaineiden tuottajille vaatimus tarjota tietty
osuus (6,8 prosenttia) vähäpäästöisiä ja uusituvia polttoaineita ja ulotetaan EU:n
kestävyyskriteerit koskemaan bioenergiaa (siten, että ne kattavat lämmitykseen ja
jäähdytykseen ja sähköntuotantoon käytettävän biomassan ja biokaasun). Komissio
julkisti heinäkuussa 2021 uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiiviehdotuksen,
johon sisältyy tavoite kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasun 2,2 prosentin
osuudesta vuoteen 2030 mennessä ja 0,5 prosentin välitavoite vuoteen 2025
mennessä. Näiden tavoitteiden on vastattava REPowerEU-tavoitteita.
3. Vety
Komissio hyväksyi heinäkuussa 2020 EU:n energiajärjestelmän integrointistrategian
ja Euroopan uuden vetystrategian selvittääkseen, kuinka uusiutuvan vedyn tuotanto
ja käyttö voivat auttaa EU:n taloutta irtautumaan hiilestä. Vetystrategiassa
asetetaan kolme tavoitetta: vuoteen 2024 mennessä EU:ssa saadaan käyttöön
uusiutuvan vedyn elektrolyysikapasiteettia vähintään 6 GW ja uusiutuvan vedyn
tuotanto yltää 1 miljoonaan tonniin, vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan vedyn
elektrolyysikapasiteettia saadaan käyttöön vähintään 40 GW ja uusiutuvan vedyn
tuotanto yltää 10 miljoonaan tonniin ja uusiutuvan vedyn käyttöönotto on laajamittaista
vuodesta 2030 eteenpäin. Toukokuussa 2022 komissio asetti REPowerEU-
suunnitelmassa tavoitteeksi, että uusiutuvan vedyn tuotanto unionissa on 10 miljoonaa
tonnia ja uusiutuvan vedyn tuonti 10 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä.
4. Merituulivoima
Komissio julkisti 19. marraskuuta 2020 avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa
koskevan EU:n strategian ”EU:n strategia avomerellä tuotettavan uusiutuvan
energian potentiaalin valjastamiseksi ilmastoneutraalin tulevaisuuden tarpeisiin”, jossa
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arvioidaan avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian potentiaalia ja mennään
energian tuotannontekijöiden kapeaa määritelmää pidemmälle. Strategian tavoitteena
on lisätä EU:ssa sähköntuotantoa merellä tuotettavalla uusiutuvalla energialla
12 gigawatista vuonna 2020 yli 60 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä ja
300 gigawattiin vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi siinä kaavaillaan Euroopan laajuista
energiaverkkoa koskevan lainsäädännön tarkistamista, jotta sitä voitaisiin soveltaa
paremmin rajat ylittävään merituulivoimainfrastruktuuriin.
5. Valtamerienergia
Komissio julkisti tammikuussa 2014 tiedonannon ”Sininen energia: Tarvittavia
toimia Euroopan valtamerienergian mahdollisuuksien hyödyntämiseksi vuoteen 2020
mennessä ja sen jälkeen”. Tiedonannossa vahvistettiin toimintasuunnitelma,
jonka tarkoituksena on tukea valtamerienergian kehitystyötä, kuten aalto- ja
vuorovesienergian sekä lämpötila- ja suolaisuuserojen hyödyntämistä. EU:n
strategiassa avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian potentiaalin valjastamiseksi
ilmastoneutraalin tulevaisuuden tarpeisiin korostettiin myös, että merellä tuotettavan
uusiutuvan energian teollisuutta olisi lisättävä viisinkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä
ja 25-kertaiseksi vuoteen 2050 mennessä.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on johdonmukaisesti puhunut uusiutuvien energialähteiden käytön
puolesta ja korostanut vuoden 2020[1] ja sittemmin vuoden 2030 pakollisten tavoitteiden
tärkeyttä.
Helmikuussa 2014 parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa se kritisoi komission
ehdotuksia ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030 ja piti niitä
lyhytnäköisinä ja tavoitteiltaan liian vaatimattomina. Se vaati, että sitovaksi
tavoitteeksi olisi asetettava uusiutuvien energialähteiden 30 prosentin osuus energian
kokonaiskulutuksesta EU:ssa ja että tämä tavoite olisi saavutettava yksittäisten sitovien
kansallisten tavoitteiden avulla. Lisäksi se vaati liikenteen polttoaineita koskevien
tavoitteiden ulottamista koskemaan myös vuoden 2020 jälkeistä aikaa.
Kesäkuussa 2016 parlamentti hyväksyi päätöslauselman uusiutuvan energian
tilannekatsauksesta ja kehotti siinä komissiota esittämään vuoteen 2030 ulottuvan
kunnianhimoisemman ilmasto- ja energiapaketin, jossa uusiutuvia energialähteitä
koskeva EU:n tavoite olisi nostettava vähintään 30 prosenttiin ja pyrittävä
saavuttamaan se yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla. Vuodeksi 2020 jo
vahvistettuja tavoitteita oli pidettävä vähimmäistasona tarkistettaessa uusiutuvia
energialähteitä koskevaa direktiiviä.
Tammikuussa 2018 parlamentti kannatti uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin
yhteydessä unionin sitovaa tavoitetta, jonka mukaan vähintään 35 prosenttia
energiasta saadaan vuonna 2030 uusiutuvista energialähteistä, sekä itse tuotetun

[1]Parlamentin 29. syyskuuta 2005 antama päätöslauselma uusiutuvien energialähteiden osuudesta EU:ssa sekä ehdotuksista
konkreettisiksi toimiksi (EUVL C 227 E, 21.9.2006, s. 599), 14. helmikuuta 2006 antama päätöslauselma uusiutuvista
energialähteistä tuotetusta lämmöstä ja jäähdytyksestä (EUVL C 290 E, 29.11.2006, s. 115), 14. joulukuuta 2006 antama
päätöslauselma biomassaan ja biopolttoaineisiin sovellettavasta strategiasta (EUVL C 317 E, 23.12.2006, s. 890) ja 25.
syyskuuta 2007 antama päätöslauselma Euroopan etenemissuunnitelmasta uusiutuvia energiamuotoja varten (EUVL C 219 E,
28.8.2008, s. 82).
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energian kulutuksen lisäämistä oikeutena. Neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen
jälkeen EU:n sitova tavoite laskettiin vähintään 32 prosenttiin.
Tammikuussa 2020 parlamentti hyväksyi päätöslauselman Euroopan vihreän
kehityksen ohjelmasta ja antoi siinä joukon suosituksia, joihin kuului muun muassa
puhtaan, kohtuuhintaisen ja toimitusvarman energian tarjoaminen. Se kehotti
tarkistamaan uusiutuvia energialähteitä koskevaa direktiiviä ja asettamaan kullekin
jäsenvaltiolle sitovat kansalliset tavoitteet ja suositteli, että energiatehokkuus etusijalle
-periaate pannaan täytäntöön kaikilla aloilla ja kaikissa politiikkatoimissa.
Toukokuussa 2021 parlamentti hyväksyi päätöslauselmat energiajärjestelmien
integrointia koskevasta EU:n strategiasta ja Euroopan vetystrategiasta. Niissä
kannatettiin hiilestä irtautumista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja
vedyn tuotannossa. Parlamentti myös kehotti komissiota antamaan uusiutuvalle
vedylle alkuperätakuun ja jäsentelemään uusiutuvia energialähteitä koskevan
direktiivin tarkistamisen sekä valtiotukea koskevien suuntaviivojen tarkistamisen
yhteydessä käytävää keskustelua, jotta voidaan edistää uusiutuvien energialähteiden
kehittämistä.
Helmikuussa 2022 parlamentti hyväksyi päätöslauselman merellä tuotettavaa
uusiutuvaa energiaa koskevasta EU:n strategiasta. Päätöslauselmassa todettiin, että
merituulivoiman kapasiteetin olisi oltava 70–79 gigawattia, jotta voidaan toteuttaa
kustannuskilpailukykyisiä toimia ja saavuttaa 55 prosentin vähennys vuoteen 2030
mennessä, ja kehotettiin jäsenvaltioita sekä julkista ja yksityistä sektoria ylittämään
tavoite, joka on 55 prosentin vähennys vuoteen 2030 mennessä.
Uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (RED III) tarkistamisesta 14.
syyskuuta 2022 vahvistamassaan ensimmäisen käsittelyn kannassa parlamentti
kannatti komission ehdotusta nostaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian
osuus energian kokonaisloppukulutuksesta 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
Mietinnössä muutettiin komission ehdotusta lisäämällä tiettyjä alatavoitteita esimerkiksi
liikenteen, rakennusten sekä kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen aloilla. Liikennealan
olisi vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään 16 prosenttia käyttämällä enemmän
kehittyneitä biopolttoaineita ja enemmän muuta kuin biologista alkuperää olevia
uusiutuvia polttoaineita, kuten vetyä. Teollisuuden olisi lisättävä uusiutuvien
energialähteiden käyttöä 1,9 prosenttiyksiköllä vuosittain ja kaukolämpöverkkojen 2,3
prosenttiyksiköllä. Kunkin jäsenmaan on kehitettävä kaksi rajatylittävää hanketta, joilla
lisätään vihreän sähkön käyttöä, ja jäsenvaltioiden, joiden vuotuinen sähkönkulutus
on yli 100 TWh, on kehitettävä kolmas hanke vuoteen 2030 mennessä. Parlamentti
hyväksyi myös tarkistuksia, joissa vaadittiin uusiutuvana energiana pidettävän
primääripuun osuuden asteittaista vähentämistä.

Matteo Ciucci
09/2022
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