
 
Kehitys kohti EU:n vuoden 2020 ilmastotavoitteita
(infografiikka)
 
EU on saavuttanut tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä vuoteen
2020 mennessä. Lue artikkelista lisää päästövähennyksistä.
 
Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on yksi EU:n tärkeimmistä prioriteeteista. EU on
sitoutunut lukuisiin tavoitteisiin ja ryhtynyt toimiin vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjään.
Miten se on edistynyt tavoitteiden saavuttamisessa?
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180703STO07129/eu-n-ratkaisut-ilmastonmuutoksen-ehkaisemiseksi
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180305STO99003/hiilidioksidipaastoja-vahentamassa-eu-n-tavoitteet-ja-toimet


EU:n tavoitteet vuodelle 2020 
EU:n tavoitteet vuodelle 2020 määriteltiin vuonna 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja
energiapaketissa. Yksi päämääristä oli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla
vuoden 1990 tasoon verrattuna.
 
EU:n päästöt vuonna 2020 olivat arvion mukaan 31 % alle vuoden 1990 tason, mikä tarkoittaa,
että EU ylitti päästövähennystavoitteensa 11 prosenttiyksiköllä. Vahvistettujen tietojen mukaan
vuoteen 2019 mennessä päästöt vähenivät 24 % verrattuna vuoteen 1990. EU:n päästöt
vähenivät reilusti vuosien 2019 ja 2020 välillä, erityisesti koronaviruspandemian seurauksena.

EU:n kasvihuonekaasupäästöjen kehitys
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https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package_fi
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package_fi


Jäsenmaiden nykyisiin toimiin perustuvien ennusteiden perusteella nettopäästöt laskisivat vain
noin 41 % vuoteen 2030 mennessä. EU:n ilmastolaissa asetettu tavoite vuodelle 2030 on
kuitenkin vähintään 55 prosentin vähennys verrattuna vuoteen 1990.
 
Tähän ja vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteeseen pyritään pääsemään Euroopan vihreän
kehityksen ohjelmaan kuuluvan niin sanotun Fit for 55 -lainsäädäntöpaketin avulla. Pakettiin
kuuluu niin uutta kuin päivitettävääkin ilmastolainsäädäntöä.
 
Lisää tietoa ja tilastoja ilmastonmuutoksesta Euroopassa
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20190926STO62270/mita-hiilineutraalius-tarkoittaa-ja-miten-se-saavutetaan-2050-mennessa
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20200618STO81513/euroopan-vihrean-kehityksen-ohjelma
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20200618STO81513/euroopan-vihrean-kehityksen-ohjelma
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180703STO07123/ilmastonmuutos-euroopassa-tilastoja-ja-tietoa


Edistystä energian ja teollisuuden alalla 
Saavuttaakseen tavoitteensa EU on ryhtynyt toimiin monilla aloilla.

EU-maiden päästöt taakanjakoasetuksen mukaan
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Yksi esimerkki on EU:n päästökauppajärjestelmä, joka kattaa kasvihuonekaasupäästöt
energiantuotanto- ja teollisuuslaitoksista sekä ilmailusta (yhteensä noin 40 % EU:n
kokonaispäästöistä).
 
Vuosien 2005 ja 2020 välillä näiden alojen päästöt vähenivät 40 prosentilla, eli selvästi
enemmän kuin vuoden 2020 tavoitteeksi oli asetettu (23 %).
 
Kansalliset tavoitteet 
Muilta sektoreilta (rakennusala, maatalous, jätehuolto ja liikenne pl. ilmailu) päästöjä
vähentääkseen EU-maat ovat asettaneet kansallisia tavoitteita taakanjakoasetuksella. Näiden
alojen päästöt olivat 15 % alhaisemmat vuonna 2020 kuin vuonna 2005, mikä ylittää vuodelle
2020 asetetun 10 prosentin tavoitteen.
 
Päästövähennykset johtuivat pääosin energiatehokkuuden paranemisesta sekä vähemmän hiili-
intensiivisten polttoaineiden käyttämisestä. Liikenteen päästöt puolestaan kasvoivat vuosittain
koronaviruspandemian alkuun saakka.
 
Kansalliset päästövähennystavoitteet vuodelle 2020 vaihtelivat rikkaimpien maiden 20 prosentin
vähennyksestä (verrattuna vuoden 2005 tasoon) köyhimmän jäsenmaan 20 prosentin
kasvukattoon.
 
Lisää infografiikoita ilmastonmuutoksesta 

Kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa ja maailmalla 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Euroopassa 
Autojen hiilidioksidipäästöt: tietoa ja tilastoja 
Lento- ja laivaliikenteen päästöt 
Ilmastoneuvottelujen historiaa aikajanalla
 

Lisätietoa
Euroopan ympäristökeskuksen lehdistötiedote: EU achieves 20-20-20 climate targets
(26.10.2021)
Euroopan ympäristökeskuksen vuosittainen raportti: Trends and projections in Europe 2021
Euroopan komissio: EU:n edistys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä
Euroopan ympäristökeskuksen ilmasto ja energia EU:ssa -sivusto
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20170213STO62208/eu-n-paastokauppajarjestelma
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180208STO97442/kasvihuonekaasupaastojen-vahentaminen
https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20
https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_fi
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inventory/intro

