
 
EU:n ratkaisut ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi
 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on keskeinen aihe parlamentin agendalla. Kokosimme
yhteen faktoja ilmastonmuutoksesta ja EU:n toimista sitä vastaan.
 

Globaalin lämpenemisen rajoittaminen kahteen
asteeseen 
Maapallon keskilämpötila on noussut merkittävästi teollisesta vallankumouksesta lähtien, ja
viimeisin vuosikymmen (2011–2020) on tilastojen lämpimin. Kaikkien aikojen 20 lämpimimmästä
vuodesta 19 on ollut 2000-luvulla.
 
EU:n ympäristötiedon palveluverkosto Copernicuksen keräämien tietojen mukaan vuosi 2020 oli
kaikkien aikojen lämpimin Euroopassa. Ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet
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kasvihuonekaasupäästöt ovat nykytiedon valossa mitä todennäköisimmin lämpenemisen syy.
 
Keskimääräinen globaali lämpötila on nyt 0,95-1,20°C korkeampi kuin 1800-luvun lopulla.
Tutkijoiden arvioiden mukaan kahden asteen lämpeneminen verrattuna esiteolliseen aikaan voi
jo aiheuttaa katastrofaalisia seurauksia ilmastolle ja ympäristölle.
 
Kansainvälisesti ollaankin yleisesti sitä mieltä, että lämpeneminen tulee pysäyttää alle kahteen
asteeseen.
 
Miksi EU:n toimilla on väliä? 
Ilmastonmuutos vaikuttaa jo Euroopan unioniin 
Ilmastonmuutoksella on jo lukuisia vaikutuksia Euroopan eri alueisiin. Ne vaihtelevat
lämpötilojen noususta ja aavikoitumisriskin lisääntymisestä kasvaneisiin vuotuisiin sademääriin
ja tulvariskiin.
 
EU on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja 
Euroopan ympäristökeskuksen mukaan Euroopan unioni oli vuonna 2015 maailman
kolmanneksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja Kiinan ja Yhdysvaltain jälkeen.
 
Lisää faktoja ilmastonmuutoksesta löydät infografiikoistamme.
 
EU on sitoutunut kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin 
EU on keskeinen toimija YK:n alaisissa ilmastoneuvotteluissa ja se on allekirjoittanut Pariisin
sopimuksen. Myös kaikki jäsenmaat erikseen ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta ne
koordinoivat kantansa ja sopivat yhteisistä päästövähennystavoitteista EU-tasolla.
 
Pariisin sopimuksessa EU sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40 %
vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Vuonna 2021 tavoitetta kiristettiin
vähintään 55 prosentin vähennykseen vuoteen 2030 mennessä ja ilmastoneutraaliuteen
vuoteen 2050 mennessä.
 
Lue lisää ilmastoneuvottelujen historiasta aikajanaltamme.
 
EU:n ponnisteluista on ollut hyötyä 
Vuonna 2008 EU asetti tavoitteeksensa vähentää päästöjään 20 prosentilla vuoteen 2020
mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Vuoteen 2019 mennessä päästöt olivat laskeneet
24 prosentilla ja vuonna 2020 päästövähennys oli 31 %, johtuen osittain
koronaviruspandemiasta. Uusia tavoitteita on asetettu vuonna 2021.
 
Lue lisää EU:n edistymisestä kohti päästövähennystavoitteitaan.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180703STO07123/ilmastonmuutos-euroopassa-tilastoja-ja-tietoa
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180404STO00910/ilmastoneuvottelujen-historiaa-infografiikka
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180706STO07407/kehitys-kohti-eu-n-vuoden-2020-ilmastotavoitteita-infografiikka


Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on tiekartta kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa vuoteen
2050 mennessä.
 
Vuonna 2021 parlamentti hyväksyi Euroopan ilmastolain, joka teki ilmastoneutraaliudesta
vuoteen 2050 mennessä laillisesti sitovan tavoitteen ja asetti vuoden 2030 välitavoitteeksi
vähentää päästöjä 55 prosentilla.
 
Konkreettisista toimista, joilla vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin pyritään pääsemään,
päätetään niin sanotun "Fit for 55" -paketin avulla, jonka komissio esitteli heinäkuussa 2021.
Paketti sisältää lainsäädännön päivityksiä, jotka koskevat muun muassa energiatehokkuutta,
uusiutuvaa energiaa, päästökauppaa, hiilitulleja ja autojen hiilidioksidipäästöjä.
 
Rahoittaakseen vihreän kehityksen ohjelman Euroopan komissio esitteli tammikuussa 2020
Kestävä Eurooppa -investointisuunnitelman, jonka tavoite on houkutella vähintään biljoonan
euron edestä julkisia ja yksityisiä sijoituksia seuraavan vuosikymmenen aikana.
 
Investointisuunnitelmaan kuuluva oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on tarkoitettu tukemaan
alueita ja yhteisöitä, joihin vihreä siirtymä vaikuttaa kaikkein eniten, kuten esimerkiksi vahvasti
hiilestä riippuvaisia alueita.
 
Lue lisää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20200109STO69927/eu-n-tuhannen-miljardin-euron-ilmastopaketti
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20200903STO86310/oikeudenmukainen-siirtyma-vihreaan-talouteen
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20200618STO81513/euroopan-vihrean-kehityksen-ohjelma
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu


Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
EU:ssa on erilaisia ratkaisuita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi riippuen sektorista.
 
Teollisuus ja energiantuotantolaitokset 
Teollisuuden ja energiantuotantolaitosten päästöjä vähentääkseen EU on perustanut maailman
ensimmäisen ja suurimman päästökauppajärjestelmän (ETS). Siinä yritysten täytyy ostaa lupia
hiilidioksidipäästöilleen, joten pienemmät päästöt tulevat niille halvemmiksi. Järjestelmä kattaa
40 % EU:n kasvihuonekaasupäästöistä.

EU:n kasvihuonekaasupäästöt alan mukaan jaoteltuna
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Parlamentti käsittelee parhaillaan järjestelmän uudistamista, jotta se vastaisi paremmin vihreän
kehityksen ohjelman uusia tiukempia päästövähennystavoitteita.
 
Muut talouden alat 
Muilla talouden sektoreilla, kuten rakennusalalla ja maataloudessa, vähennykset saavutetaan
kansallisten päästötavoitteiden avulla. Tavoitteet perustuvat jäsenvaltioiden
bruttokansantuotteeseen asukasta kohden.
 
Osana Fit for 55 -pakettia mepit hyväksyivät näiden alojen päästövähennystavoitteen
nostamisen 29 prosentista 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
 
Liikenne 
Kesäkuussa 2022 Euroopan parlamentti hyväksyi liikenteen päästövähennyksiin tähtäävän
esityksen, jonka mukaan uusien henkilö- ja pakettiautojen tulee olla päästöttömiä vuoteen 2035
mennessä.
 
EU ei ole toistaiseksi asettanut laivoille vaatimuksia kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisestä. Laivaliikenne on määrä ottaa mukaan uudistettuun päästökauppajärjestelmään
Fit for 55 -paketissa esitetyn lakiuudistuksen myötä.
 
Kesäkuussa 2022 parlamentti äänesti lentoliikenteen päästökauppaa koskevan uudistuksen
puolesta. Jatkossa kaikki Euroopan talousalueelta lähtevät lennot kuuluisivat EU:n
päästökaupan piiriin.
 
Metsät ja maankäyttö 
EU haluaa myös käyttää ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa hyväkseen metsien kyvyn
sitoa hiilidioksidia. Parlamentti hyväksyi kesäkuussa 2022 päivityksen sääntöihin, jotka
hallinnoivat maankäyttö- ja metsätaloussektoria (LULUCF). Tavoitteena on vahvistaa EU:n
hiilinieluja ja saavuttaa jopa 55% tavoitetta suurempi päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.
 
Tuontituotteet 
Komissio ehdotti hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia vuonna 2021. Mekanismi asettaisi
hiilitulleja tuontitavaroille sellaisista maista, joissa ilmastotavoitteet eivät ole yhtä
kunnianhimoisia kuin EU:ssa. Näin voitaisiin varmistaa, ettei ympäristön kustannuksella tuotettu
tuontitavara ole halvempaa kuin EU:ssa tehdyt vastaavat tuotteet.
 
Lue lisää EU-toimista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
 
 
 
Energiahaasteiden ratkaiseminen 
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180305STO99003


EU pyrkii vähentämään päästöjään myös puhtaan energian politiikalla, jonka parlamentti
hyväksyi vuonna 2018. Tavoitteena on lisätä uusiutuvien energianlähteiden osuutta 32
prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja luoda ihmisille mahdollisuuksia tuottaa itse omaa
puhdasta energiaa.
 
Lisäksi EU haluaa parantaa energiatehokkuutta 32,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja
lisätä rakennusten ja kodinkoneiden energiatehokkuutta.
 
Tavoitetta sekä uusiutuvien energianlähteiden osuudesta että energiatehokkuuden
parantamisesta kiristetään vihreän kehityksen ohjelman myötä.
 
Lue lisää EU:n puhtaan energian politiikasta.
 
Lisätietoa
Komission sivusto EU:n ilmastotoimista
EU:n neuvosto: Ilmastonmuutoksen torjunta EU:ssa
Euroopan ympäristökeskuksen verkkosivut
EU:n ilmastolain hyväksymisestä (englanniksi)
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