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Euroopan energiaunionille sopiva hallintojärjestelmä 
 
Hyvä elinkeinoministeri Rehn, 
 
12. heinäkuuta järjestetään EU-ministerien kokous, jonka yksi käsiteltävä aihepiiri on tulevan 
energiaunionin hallintojärjestelmä. WWF haluaa painottaa järjestelmän merkittävyyttä, jonka 
kohdalla EU:n suuntaviivojen määrittelyssä teillä on avainrooli. 
 
Me uskomme, että energiaunionin toimiva hallintojärjestelmä on välttämättömyys, mikäli haluamme 
vastata ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin. Oikeanlainen hallintojärjestelmä tulee tuomaan 
hyötyjä niin kansalaisille kuin koko maapallolle vuosikymmeniksi. Näkemyksemme mukaan 
järjestelmän perustavanlaatuisia ominaisuuksia tulisivat olla läpinäkyvyys, laillisuus, tilivelvollisuus, 
tehokkuus ja johdonmukaisuus. Energiaunionille hyvin suunniteltu hallintojärjestelmä on keskeinen, 
jotta se voi saada hyväksynnän EU-kansalaisilta, edistää yhteistyötä ja solidaarisuutta jäsenvaltioiden 
välillä sekä tarjota poliittisen ympäristön vakautta, joka on välttämätöntä vihreille investoinneille. 
 
WWF:n mielestä uuden hallintojärjestelmän tulisi: 
 

1. Antaa sijoittajille luottamusta energiamurrokseen. 
 

Sijoitusympäristön selkeyden ja varmuuden takaamiseksi energiaunionin 
hallintojärjestelmän tulisi olla laillisesti sitova ja pitää sisällään raportointivaatimuksia. 
Jäsenvaltiot tarvitsevat joustavuutta toteuttaessaan kansallisia energia- ja 
ilmastosuunnitelmiaan, mutta silti niiden tulisi täyttää vähimmäisstandardit. Huomioitavia 
prosesseja ja sisältölähtökohtia ovat muun muassa suunnitelmien yksityiskohtien taso, 
sidosryhmien osallistaminen sekä informaation johdonmukaisuus ja vertailtavuus. 
Sijoittajien luottamus energiamurrokseen tulee olemaan alhaisempi, jos ainoastaan osa 
jäsenmaista tuottaa uskottavia ja yksityiskohtaisia suunnitelmia. Epäluottamus tulee 
lisäämään pääomakustannuksia ja nostamaan välttämättömän energiamurroksen 
kokonaishintaa EU:ssa. 
 

2. Sisältää mekanismin kunnianhimon kasvattamiseksi ajan myötä. 
 

Uuden hallintojärjestelmän, Pariisin ilmastosopimusta mukaillen, tulisi pitää sisällään 5 
vuoden välein toteutettava arvio kansallisista suunnitelmista. Kasvavan kunnianhimon -
periaatteen mukaisesti päästövähennystavoitteiden tulisi nousta jokaisen uuden kansallisen 
suunnitelman myötä. Hallintojärjestelmän tulisi myös rohkaista jäsenvaltioita lisäämään 
päästövähennystavoitteitaan ilman, että hitaammin edistyvät jäsenmaat jarruttavat 
nopeammin etenevien kunnianhimoa.  
 

3. Varmistaa johdonmukaisuus pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. 
 

Vaikka kansallisten suunnitelmien aikaskaala ulottuu ainostaan vuoteen 2030, 
jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että suunnitelmat ovat linjassa Pariisin sopimuksen 
sitoumusten kanssa, joiden puitteissa globaali lämpötilannousu tulee rajoittaa vähintään 2 °C 



 

[Standard footer text] 

sekä pyrkiä pysymään 1.5 °C:n piirissä. Vuoden 2050 näkökulman lisääminen kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiin varmistaisi pitkän aikavälin tavoitteiden huomioimisen. 
Tämä edistäisi myös muita suunnittelu- ja raportointivelvoitteita, esimerkiksi kansainvälisten 
prosessien EU-jäsenmailta vaatimia 2050-strategioita. Pitkän aikavälin suunnitelmat 
estäisivät jäsenmaita myös haaskaamasta varojaan kohteisiin, jotka saattavat muuttua 
hukkainvestoinneiksi. Samalla myös energiajärjestelmien murroksen viivästymisiltä vältytään. 

 
4. Varmistaa, että energiatehokkuus ja uusiutuvan energian tavoitteet saavutetaan. 

 
WWF haluaa korostaa, että uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisäämiseksi 
tehokkain keino on kansalliset laillisesti sitovat tavoitteet. Laillinen sitovuus on tehokkain 
keino taata vakaa sijoitusympäristö. Mikäli kansallisten tavoitteiden laillista sitovuutta ei 
sisällytetä vuoden 2030 tavoitteita koskevaan hallintojärjestelmään muun oleellisen 
lainsäädännön tulee varmistaa, että tavoitteet saavutetaan – tai ylitetään. Lisäksi on 
varmistettava, että energiatehokkuusinvestoinnit ja uusiutuva energia eivät kohtaa epäreilua 
markkinaympäristöä: saastuttajan tulee maksaa fossiilisten polttoaineiden negatiivisten 
ulkoiskustannusten todellinen hinta ja/tai jäsenmailla tulee olla oikeus kansallisiin vihreän 
teknologian tukimekanismeihin. Jäsenvaltiota on myös tuettava tavoitteiden 
saavuttamisessa. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi rahastojen luomista, jotka 
antaisivat suoraa tukea energia- ja ilmastotavoitteidensa kanssa tuskaileville jäsenmaille 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 

Minkä tahansa hallinnollisen muodon energiaunioni tulee saamaan, toivomme, että edellä mainitut 
näkökulmat löytävät paikkansa siinä. Kannustamme teitä käyttämään vaikutusvaltaanne, jotta 
eurooppalaiset saavat energiaunionin, josta voimme olla ylpeitä. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
 
 
Liisa Rohweder 
pääsihteeri 
WWF Suomi 
 
 
Lisätietoja: 
Kaarina Kolle 
ilmastoasiantuntija 
WWF Suomi 

kaarina.kolle@wwf.fi  
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8.7.2016 
 
Euroopan energiaunionille sopiva hallintojärjestelmä 
 
Hyvä maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikainen, 
 
12. heinäkuuta järjestetään EU-ministerien kokous, jonka yksi käsiteltävä aihepiiri on tulevan 
energiaunionin hallintojärjestelmä. WWF haluaa painottaa järjestelmän merkittävyyttä, jonka 
kohdalla EU:n suuntaviivojen määrittelyssä teillä on avainrooli. 
 
Me uskomme, että energiaunionin toimiva hallintojärjestelmä on välttämättömyys, mikäli haluamme 
vastata ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin. Oikeanlainen hallintojärjestelmä tulee tuomaan 
hyötyjä niin kansalaisille kuin koko maapallolle vuosikymmeniksi. Näkemyksemme mukaan 
järjestelmän perustavanlaatuisia ominaisuuksia tulisivat olla läpinäkyvyys, laillisuus, tilivelvollisuus, 
tehokkuus ja johdonmukaisuus. Energiaunionille hyvin suunniteltu hallintojärjestelmä on keskeinen, 
jotta se voi saada hyväksynnän EU-kansalaisilta, edistää yhteistyötä ja solidaarisuutta jäsenvaltioiden 
välillä sekä tarjota poliittisen ympäristön vakautta, joka on välttämätöntä vihreille investoinneille. 
 
WWF:n mielestä uuden hallintojärjestelmän tulisi: 
 

1. Antaa sijoittajille luottamusta energiamurrokseen. 
 

Sijoitusympäristön selkeyden ja varmuuden takaamiseksi energiaunionin 
hallintojärjestelmän tulisi olla laillisesti sitova ja pitää sisällään raportointivaatimuksia. 
Jäsenvaltiot tarvitsevat joustavuutta toteuttaessaan kansallisia energia- ja 
ilmastosuunnitelmiaan, mutta silti niiden tulisi täyttää vähimmäisstandardit. Huomioitavia 
prosesseja ja sisältölähtökohtia ovat muun muassa suunnitelmien yksityiskohtien taso, 
sidosryhmien osallistaminen sekä informaation johdonmukaisuus ja vertailtavuus. 
Sijoittajien luottamus energiamurrokseen tulee olemaan alhaisempi, jos ainoastaan osa 
jäsenmaista tuottaa uskottavia ja yksityiskohtaisia suunnitelmia. Epäluottamus tulee 
lisäämään pääomakustannuksia ja nostamaan välttämättömän energiamurroksen 
kokonaishintaa EU:ssa. 
 

2. Sisältää mekanismin kunnianhimon kasvattamiseksi ajan myötä. 
 

Uuden hallintojärjestelmän, Pariisin ilmastosopimusta mukaillen, tulisi pitää sisällään 5 
vuoden välein toteutettava arvio kansallisista suunnitelmista. Kasvavan kunnianhimon -
periaatteen mukaisesti päästövähennystavoitteiden tulisi nousta jokaisen uuden kansallisen 
suunnitelman myötä. Hallintojärjestelmän tulisi myös rohkaista jäsenvaltioita lisäämään 
päästövähennystavoitteitaan ilman, että hitaammin edistyvät jäsenmaat jarruttavat 
nopeammin etenevien kunnianhimoa.  
 

3. Varmistaa johdonmukaisuus pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. 
 

Vaikka kansallisten suunnitelmien aikaskaala ulottuu ainostaan vuoteen 2030, 
jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että suunnitelmat ovat linjassa Pariisin sopimuksen 
sitoumusten kanssa, joiden puitteissa globaali lämpötilannousu tulee rajoittaa vähintään 2 °C 
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sekä pyrkiä pysymään 1.5 °C:n piirissä. Vuoden 2050 näkökulman lisääminen kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiin varmistaisi pitkän aikavälin tavoitteiden huomioimisen. 
Tämä edistäisi myös muita suunnittelu- ja raportointivelvoitteita, esimerkiksi kansainvälisten 
prosessien EU-jäsenmailta vaatimia 2050-strategioita. Pitkän aikavälin suunnitelmat 
estäisivät jäsenmaita myös haaskaamasta varojaan kohteisiin, jotka saattavat muuttua 
hukkainvestoinneiksi. Samalla myös energiajärjestelmien murroksen viivästymisiltä vältytään. 

 
4. Varmistaa, että energiatehokkuus ja uusiutuvan energian tavoitteet saavutetaan. 

 
WWF haluaa korostaa, että uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisäämiseksi 
tehokkain keino on kansalliset laillisesti sitovat tavoitteet. Laillinen sitovuus on tehokkain 
keino taata vakaa sijoitusympäristö. Mikäli kansallisten tavoitteiden laillista sitovuutta ei 
sisällytetä vuoden 2030 tavoitteita koskevaan hallintojärjestelmään muun oleellisen 
lainsäädännön tulee varmistaa, että tavoitteet saavutetaan – tai ylitetään. Lisäksi on 
varmistettava, että energiatehokkuusinvestoinnit ja uusiutuva energia eivät kohtaa epäreilua 
markkinaympäristöä: saastuttajan tulee maksaa fossiilisten polttoaineiden negatiivisten 
ulkoiskustannusten todellinen hinta ja/tai jäsenmailla tulee olla oikeus kansallisiin vihreän 
teknologian tukimekanismeihin. Jäsenvaltiota on myös tuettava tavoitteiden 
saavuttamisessa. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi rahastojen luomista, jotka 
antaisivat suoraa tukea energia- ja ilmastotavoitteidensa kanssa tuskaileville jäsenmaille 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 

Minkä tahansa hallinnollisen muodon energiaunioni tulee saamaan, toivomme, että edellä mainitut 
näkökulmat löytävät paikkansa siinä. Kannustamme teitä käyttämään vaikutusvaltaanne, jotta 
eurooppalaiset saavat energiaunionin, josta voimme olla ylpeitä. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
 
 
Liisa Rohweder 
pääsihteeri 
WWF Suomi 
 
 
Lisätietoja: 
Kaarina Kolle 
ilmastoasiantuntija 
WWF Suomi 

kaarina.kolle@wwf.fi  
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