
 
EU:n puhtaan energian politiikalla
ilmastonmuutosta vastaan
 
Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja energiaturvan takaaminen ovat tärkeitä EU:lle. Lue,
miten mepit haluavat lisätä energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa.
 

Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2018 puhtaan energian lakipaketin, jonka tavoitteena on
taistella ilmastonmuutosta vastaan, vähentää EU:n riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden
tuonnista ja auttaa kotitalouksia tuottamaan omaa vihreää energiaansa.
 
Lainsäädäntöpaketti koostuu kolmesta osasta: yksi käsittelee uusiutuvaa energiaa, toinen
energiatehokkuutta ja kolmas energiaunionin valvontamekanismia.
 
Uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevaa lainsäädäntöä päivitetään parhaillaan,
jotta EU voisi saavuttaa uudet, kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa vihreän kehityksen
ohjelman alla. Uusiutuvan energian osuuden lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen
auttavat lisäksi Eurooppaa pääsemään irti riippuvuudestaan fossiilisten polttoaineiden tuonnista
erityisesti Venäjältä.
 
Uusiutuvan energian osuuden lisääminen 
Uusiutuvan energian käyttö on yli kaksinkertaistunut viime vuosina: vuonna 2004 sen osuus oli
9,6 % ja vuonna 2020 jo 22,1 %. Tämä tarkoittaa, että EU saavutti tavoitteensa nostaa
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Energiatehokkuusdirektiivin päivitys
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uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
 
Nykyisten sääntöjen mukaan uusiutuvan energian osuuden pitäisi olla vähintään 32 % vuoteen
2030 mennessä, mutta sitä päivitetään parhaillaan. Parlamentin täysistunto kannatti syyskuussa
2022 uudeksi tavoitteeksi 45 prosentin osuutta.
 
Lue lisää uusiutuvan energian osuudesta EU-maissa.
 
Energiatehokkuus 
Energiatehokkuutta parantamalla ei vain vähennettäisi hiilidioksidipäästöjä, vaan
pienennettäisiin myös EU:n vuosittaista 330 miljardin euron tuontienergialaskua. Tämän vuoksi
EU-lainsäätäjät haluavat päivittää nykyisen, vuonna 2018 sovitun tavoitteen vähentää
energiankulutusta EU:ssa 32,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.
 
Energiatehokkuudella tarkoitetaan sitä, että pienemmällä energiankulutuksella saavutetaan
sama lopputulos kuin aiemmin.
 
Parlamentin syyskuussa 2022 tukemat uudet tavoitteet ovat vähintään 40 prosentin
vähennys energian loppukulutuksessa ja 42,5 prosentin vähennys kokonaiskulutuksessa
. Loppukulutus viittaa loppukäyttäjien kuluttamaan energiaan (esimerkiksi kotitalouksien
sähkönkulutus), kun taas kokonaiskulutus tarkoittaa kaikkea energiankulutusta, sisältäen myös
esimerkiksi energian tuotantoon käytetyt polttoaineet.
 
Rakennusten lämmittämiseen ja viilentämiseen kuluu 40 % EU:ssa käytetystä energiasta, ja ala
kaipaakin kipeästi tehostamista. Noin 75 prosentissa EU-alueen rakennuksista energiaa
käytetään tehottomasti.
 
Huhtikuussa 2018 parlamentti hyväksyi uusia, talojen energiatehokkuutta koskevia sääntöjä
, joiden mukaan EU-maiden tulee valmistella kansalliset pitkän aikavälin strategiat rakennusten
kunnostamiseksi. Tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä rakennukset eivät käyttäisi enää
energiaa EU:ssa.
 
Lisäksi parlamentti yksinkertaisti kodinkoneiden energiamerkintöjä vuonna 2017, jotta kuluttajien
olisi helpompi vertailla niiden energiatehokkuutta.
 
Valvontamekanismi 
Vuonna 2018 mepit hyväksyivät lisäksi niin sanotun ”energiaunionin hallinnon”. Se on
valvontamekanismi, jolla tarkkaillaan jäsenmaiden edistymistä EU:n energia- ja
ilmastotavoitteissa vuodelle 2030, ja keino auttaa yhteistyössä jäsenmaita, jotka ovat jääneet
tavoitteistaan jälkeen.
 
Seuraavaksi 
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•
•

Parlamentti ja neuvosto aloittavat neuvottelut energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa
koskevien sääntöjen lopullisesta muodosta.
 
Lisää EU:n ilmastotoimista 

Hiilidioksidipäästöjä vähentämässä: EU:n tavoitteet ja toimet 
Ilmastonmuutos Euroopassa: tilastoja ja tietoa
 

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin vuonna 2018, ja sitä on päivitetty viimeksi syyskuussa
2022 vastaamaan EU:n uusia ilmastotavoitteita.
 

Aurinkoenergia on yksi uusituvan energian lähde. ©AP Images/Euroopan unioni-EP

Lisätietoa
Lehdistötiedote: Parlamentti tukee lisätavoitteita uusiutuvalle energialle ja energiansäästöille
(14.9.2022)
Ilmastoneuvottelujen historiaa (infografiikka)
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