
EU etsii keinoja, joilla saavuttaa 55 % päästövähennykset vuonna 2030
EU nosti vuoden 2030 päästövähennystavoitetta 40 %:sta 55 %:iin osana Green deal-ohjelmaansa. Uusi 
tavoite on tarkoitus saavuttaa ”Fit for 55” -nimisellä energia- ja ilmastolakipaketilla. Siinä esitetään 
muutoksia energiatehokkuuden edistämisen lisäksi mm. päästökauppaan ja uusiutuvan energian käyttöön.  

Energiatehokkuudessa mietitään erityisesti tavoitteen kiristämistä nykyisestä 32,5 %:sta ja velvoitteiden 
lisäämistä jäsenmaille ja yrityksille.

EK:n viestit päättäjille 
Energiatehokkuuden parantamisessa tärkeintä on lainsäädännön joustavuus. Jäsenmaille ja yrityksille 
tulee sallia monipuolinen keinovalikoima. Suomessa on voitava jatkaa vapaaehtoisten energiatehokkuus-
sopimusten käyttöä. 

• Energiatehokkuuteen sopii ei-sitova kansallinen ja EU-tavoite, koska se on yksi keinoista toteuttaa sitovaa 
päästötavoitetta. Sen sijaan energiatehokkuustavoitteen määrittely absoluuttisena energiankulutuksena on 
monella tapaa ongelmallista, sillä päästöjen vähentäminen vedyllä kasvattaa energiankulutusta.

• Ei-sitovat tavoitteet riittävät myös toimialoilla (liikenne, teollisuus, rakennukset, maatalous, ICT, palvelut), 
koska päästöjen vähentymistä on vaikea ennakoida. Joillakin aloilla teknologian kehittyminen voi tuoda uusia 
päästövähennyksiä nopeasti, kun taas toisaalla kuluu aikaa ja rahaa odotettua enemmän. Ei-sitovat tavoitteet 
ohjaavat oikeaan suuntaan ja toimivat samalla joustavasti.

• Jäsenmaille on tärkeää säilyttää nykyisen direktiivin mukainen mahdollisuus toteuttaa säästövelvoitteensa 
kustannustehokkaimmalla tavalla. Suomen vapaaehtoinen sopimustoiminta tuottaa jatkuvasti hyvää tulosta 
yrityksissä ja kunnissa, joten tämä mahdollisuus on syytä säilyttää.

• Isojen yritysten energiakatselmuksissa löytyneiden korjauskohteiden investointipäätökset tulee pitää yritysten 
omissa käsissä jatkossakin. ’Isolle yritykselle’ olisi hyvä saada koko EU:n kattava selkeä määritelmä. 

• Ylijäämälämpöjen hyödyntämisen tulee perustua vapaaehtoiseen sopimiseen, kuten tälläkin hetkellä.

Elinkeinoelämä kannattaa EU:n kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jossa vuoden 2030 päästötavoite on 
tärkeä tappi kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa vuonna 2050. ”Fit for 55”- lakipaketin on huolehdittava 
samalla yritysten mahdollisuudesta investoida ja pärjätä kansainvälisessä kilpailussa:

✓ Vähennetään päästöjä kustannustehokkaasti, markkinaehtoisesti ja teknologianeutraalisti.

✓ Hyödynnetään kustannustehokkaat joustovaihtoehdot – myös kansainvälisten päästöyksiköiden käyttö.

✓ Muutetaan lainsäädäntöä vain aidon tarpeen mukaan, ja vältellään päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja.
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