
 
Uusiutuva energia: Euroopan kunnianhimoiset
tavoitteet
 
Parlamentti haluaa edistää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä, jotta EU saavuttaisi
päästövähennystavoitteensa.
 

Parhaillaan käynnissä oleva energiakriisi, jota Venäjän hyökkäys Ukrainaan on entisestään
pahentanut, on osoittanut, kuinka tärkeää EU:n on vähentää riippuvuuttaan venäläisistä
fossiilisista polttoaineista ja parantaa energiaturvallisuuttaan esimerkiksi uusiutuvien
energianlähteiden avulla. Samalla EU haluaa johtaa ilmastokriisin vastaista vihreää siirtymää.
 
Lue lisää EU:n ratkaisuista ilmastonmuutosta vastaan.
 
Uusiutuvan energian tavoitteet vuodelle 2030 EU:ssa 
Euroopan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet on asetettu Fit for 55 -ilmastolakipaketissa.
Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja
olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.
 
Yksi osa lakipaketista on EU:n uusiutuvan energian direktiivin päivitys. Nykyistä tavoitetta
uusiutuvien energianlähteiden 32 prosentin osuudesta EU:n energiankulutuksessa vuoteen
2030 mennessä on tarkoitus nostaa. Syyskuussa 2022 parlamentin täysistunto äänesti
kannakseen, että tavoitteeksi asetetaan 45 % vuoteen 2030 mennessä.
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Uusiutuvan energian direktiivin päivitys
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/boosting-europe-s-renewable-energy-sector_N01_AFPS_220826_RNEW_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180703STO07129/eu-n-ratkaisut-ilmastonmuutoksen-ehkaisemiseksi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180305STO99003/hiilidioksidipaastoja-vahentamassa-eu-n-tavoitteet-ja-toimet
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/press-room/20220909IPR40134/parlamentti-tukee-lisatavoitteita-uusiutuvalle-energialle-ja-energiansaastoille
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Komission toukokuussa 2022 esittelemässä RePowerEU-suunnitelmassa painotetaan tarvetta
siirtyä kiireisesti käyttämään puhtaita energiamuotoja ja vähentää riippuvuutta venäläisestä
tuontienergiasta lisäämällä uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannossa, teollisuudessa,
rakennuksissa ja liikenteessä 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
 
Lue lisää Fit for 55 -paketista ja vihreän kehityksen ohjelmasta.
 
Uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen eri
aloilla 

Komissio ehdottaa päivitettyjä tavoitteita myös seuraaville aloille:
 

rakennukset - 49 % uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä 
lämmitys ja  viilennys  -  nykyinen ohjeellinen 1,1  prosenttiyksikön vuosittainen
uusiutuvan energian  lisäys  muuttuu  sitovaksi  tavoitteeksi  kaikille  EU-maille 
kaukolämpö ja -jäähdytys - ohjeellinen 2,1 prosenttiyksikön vuosittainen uusiutuvan
energian lisäys (nykyinen ohje on 1,0 prosenttiyksikön lisäys) 
teollisuus  -  uusi tavoite 1,1 prosenttiyksikön vuosittaisesta uusiutuvan energian
lisäyksestä
 

Mepit tukevat komission tavoitetta rakennuksille, mutta haluavat nostaa lämmityksen ja
viilennyksen vuosittaisen tavoitteen 2,3 prosenttiyksikköön ja teollisuuden tavoitteen 1,9
prosenttiyksikköön. He odottavat uusiutuvan energian, kuten biopolttoaineiden ja vedyn, käytön
johtavan 16 % päästövähennykseen liikennesektorilla.
 
Mepit haluavat, että EU-maat:
 

kehittävät vähintään kaksi  rajat  ylittävää vihreän sähkön hanketta vuoteen 2025
mennessä 
varmistavat,  että  vähintään 5 % uudesta uusiutuvan energian kapasiteetista on
peräisin  innovatiivisen teknologian käytöstä
 

Kansalliset tavoitteet uusiutuvan energian käytölle 
Taulukko näyttää, miten EU-maat saavuttivat vuoden 2020 tavoitteensa uusiutuvan energian
käytölle.

22,1 %
Uusiutuvan energian osuus EU:n energiankulutuksesta vuonna 2020.
Osuus on suurempi  kuin 20 prosentin  tavoite  vuodelle  2020 ja  yli
kaksinkertainen vuoteen 2004 verrattuna (9,6 %).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0230&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20200618STO81513/euroopan-vihrean-kehityksen-ohjelma
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics#Share_of_renewable_energy_more_than_doubled_between_2004_and_2020
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics#Share_of_renewable_energy_more_than_doubled_between_2004_and_2020
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics#Share_of_renewable_energy_more_than_doubled_between_2004_and_2020
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics#Share_of_renewable_energy_more_than_doubled_between_2004_and_2020
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics


Uusiutuvan energian osuus (% lopullisesta energiankulutuksesta)
 

Lähde: Eurostat
 
EU:n toimet puhtaan energian edistämiseksi kattavat myös rakennusten ja kodinkoneiden
energiatehokkuuden parantamisen sekä energiaköyhyyden vähentämisen.
 
Seuraavaksi 
Parlamentti aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa sääntöjen lopullisesta muodosta.
 
Artikkeli on julkaistu alun perin marraskuussa 2017, ja sitä on muokattu huomattavasti
uusiutuvaa energiaa koskevan EU-lainsäädännön päivitysten myötä.

2016 2020 tavoite 2 0 2 0  t o t e u t u n u t
o s u u s

Ruotsi 53,8 49 60,1
Suomi 38,7 38 43,8
Latvia 37,2 40 42,1
Itävalta 33,5 34 36,5
Tanska 32,2 30 31,6
Viro 28,8 25 30,2
Portugali 28,5 31 34,0
Kroatia 28,3 20 31,0
Liettua 25,6 23 26,8
Romania 25 24 24,5
Slovenia 21,3 25 25,0
Bulgaria 18,8 16 23,3
Italia 17,4 17 20,4
Espanja 17,3 20 21,2
EU keskiarvo 17 20 22
Ranska 16 23 19,1
Kreikka 15,2 18 21,7
Tšekki 14,9 13 17,3
Saksa 14,8 18 19,3
Unkari 14,2 13 13,9
Slovakia 12 14 17,3
Puola 11,3 15 16,1
Irlanti 9,5 16 16,2
Kypros 9,3 13 16,9
Belgia 8,7 13 13,0
Malta 6 10 10,7
Alankomaat 6 14 14,0
Luxemburg 5,4 11 11,7
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_IND_REN__custom_1901405/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=595643f7-68a7-4cf9-9ee2-310050e71ceb
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/energiaunioni/20180328STO00750/energiatehokkuus-uudet-eu-saannot-rakennuksille
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170609IPR77001/kodinkoneiden-energiamerkinnoista-yksinkertaisempia
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170609IPR77001/kodinkoneiden-energiamerkinnoista-yksinkertaisempia
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20220519STO30401/sosiaalinen-ilmastorahasto-oikeudenmukaista-siirtymaa-turvaamaan


Aurinkopaneeleilla tuotetaan uusiutuvaa energiaa. ©AP Images/European Union-EP

Lisätietoa
Kysymyksiä ja vastauksia - Energiajärjestelmä ilmastotavoitteita vastaavaksi
Uusiutuvan energian direktiivin päivitystä koskeva lainsäädäntöjuna
Parlamentin tutkimuspalvelun katsaus: Renewable Energy Directive (syyskuu 2022)
Parlamentin tutkimuspalvelun tutkimus: Revision of the Renewable Energy
Directive

Artikkeli

FI Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Ota yhteyttä: webmaster@europarl.eu

4 I 4

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/qanda_21_3544
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-renewable-energy-directive
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733628/EPRS_ATA(2022)733628_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698781/EPRS_BRI(2021)698781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698781/EPRS_BRI(2021)698781_EN.pdf

