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Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on kyse ihmisten hyvinvoinnin lisäämisestä.
Euroopan ilmastoneutraalius ja luonnonympäristön suojelu hyödyttävät niin ihmisiä,
maapalloa kuin talouttakin. Kukaan ei jää osattomaksi.

EU aikoo

saavuttaa
ilmastoneutraaliuden
vuoteen 2050
mennessä

suojella ihmiselämää,
eläimiä ja kasveja
saastumista
vähentämällä

auttaa yrityksiä kehittymään
maailman johtaviksi
toimijoiksi puhtaiden
tuotteiden ja teknologioiden
alalla

auttaa varmistamaan,
että siirtymä on
oikeudenmukainen ja
osallistava

”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on Euroopan uusi kasvustrategia.
Sen avulla voimme vähentää päästöjä ja
luoda samalla uusia työpaikkoja.”
Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja

”Ehdotamme vihreää ja osallistavaa siirtymää, jonka
avulla voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia ja
varmistaa terve maapallo tuleville sukupolville.”
Frans Timmermans, Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja

93 % eurooppalaista
pitää ilmastonmuutosta
vakavana ongelmana

93 % eurooppalaisista

on toteuttanut ainakin yhden
toimen ilmastonmuutoksen
torjumiseksi

79 % on sitä mieltä, että
ilmastonmuutosta torjuvat
toimet johtavat innovointiin

ILMASTO
EU:sta tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.
Komissio aikoo ehdottaa eurooppalaista ilmastolakia, jolla poliittisesta
sitoumuksesta tehdään oikeudellinen velvoite ja joka antaa samalla alkusysäyksen
investoinneille.
Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia kaikilta taloutemme
aloilta:

ENERGIA
Energia-alasta
tehdään
hiilivapaa

40 %

Rakennuksia kunnostetaan
energialaskujen ja
energiankulutuksen
pienentämiseksi

energiankulutuksestamme
on peräisin rakennuksista

TEOLLISUUS
Vain 12 %
Euroopan
teollisuuden
käyttämistä
materiaaleista on
kierrätettyjä

Teollisuutta tuetaan,
jotta se voi innovoida
ja saavuttaa
kansainvälisen
johtoaseman vihreässä
taloudessa

LIIKKUVUUS
Yksityisessä ja julkisessa
liikenteessä otetaan
käyttöön puhtaampia,
halvempia ja
terveellisempiä liikkumisen
muotoja

Liikenne aiheuttaa
25 % EU:n
päästöistä
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Mitä on
tarkoitus
tehdä?

EU:n kasvihuonekaasupäästöistä
yli 75 % on peräisin energian
tuotannosta ja käytöstä

Entä jos emme
tee mitään?
Euroopan vihreän
kehityksen ohjelma
Joulukuu 2019
#EUGreenDeal

”Muutos tulee kalliiksi, mutta paljon
kalliimmaksi tulee, jos emme tee mitään.”
Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja

Jos EU ei ryhdy toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi,
lastemme elinaikana tapahtuu seuraavaa:
Saastuminen
Tällä hetkellä ilmansaasteet
aiheuttavat vuosittain

400 000 ennenaikaista

kuolemaa, ja luvun odotetaan
huomattavasti kasvavan

Lähde: Euroopan ympäristökeskus, Euroopan
ilmanlaaturaportti 2019

Kuumuus ja kuivuus
Helleaaltojen vuoksi

90 000

kuolemantapausta
vuodessa

Jos lämpötila nousee 5 °C,
turvapaikkahakemuksien
määrä lisääntyy EU:ssa
vuosittain

660 000:lla

Jos lämpötila nousee

16 %

4,3 °C, lajeista
vaarassa kuolla
sukupuuttoon

Lähde: (1) Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus PESETA IV, painossa; (2) A. Missirian & W. Schlenker, Asylum applications respond to temperature
fluctuations, Science, Vol. 358, Issue 6370, s. 1610-1614, 2017; (3) IPBES 2019, Global Assessment

Juomavesi ja tulvat
Etelä-Euroopassa vettä

Jokien tulvimiselle altistuu

saatavilla
vähemmän

vuosittain

40 %

puoli
miljoonaa ihmistä

Merenpinnan nousulle
altistuu vuosittain

2,2 miljoonaa
ihmistä

Lähde: Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus PESETA IV,
painossa

Talous

Lähde: Ciscar ym., 2014: Climate impacts in Europe, Euroopan
komission yhteinen tutkimuskeskus, PESETA II -hanke

Ilmastonmuutos voi johtaa siihen, että
vuonna 2050 elintarvikkeet ovat

20 % kalliimpia

50 miljoonaan vuodessa
Lähde: Internal Displacement Monitoring Centre, Assessing the
impacts of climate change on flood displacement risk, 2019

Kuumuuteen liittyvän kuolleisuuden
taloudelliset kustannukset voivat olla

40 miljardia euroa

yli
vuodessa

Lähde: COACCH, The economic cost of climate change in Europe, 2018

Mitä kauemmin odotamme, sitä vaikeampaa
on estää lämpötilojen nousu ja sitä
kalliimmaksi tarvittavat toimet tulevat.
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tappiot
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doi:10.2775/85212

190 miljardin euron

Niiden ihmisten määrä, jotka
ovat vaarassa joutua lähtemään
kodeistaan jokien tulvimisen vuoksi,
voi kasvaa maailmanlaajuisesti
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Jos maapallon keskilämpötila nousee 3 ℃,
siitä arvioidaan aiheutuvan vuosittain
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Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla parannetaan nykyisten ja tulevien
sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä.
Puhtaampi ilma,
vesi ja maaperä

Pienemmät
energialaskut
Asuntojen, koulujen
ja sairaaloiden
kunnostus

Uudelleenkäytettävät
tai kierrätettävät
pakkaukset,
vähemmän jätettä

Puhtaampi ruoka

Vähemmän torjuntaaineita ja lannoitteita

Parempia julkisen
liikenteen
vaihtoehtoja

Lisää sähköautojen
latauspisteitä

Nykyisten ja tulevien
sukupolvien parempi
terveystilanne
Lisää ympäristöystävällisiä
tuotteita kauppoihin

EU:n saavutukset
ilmastotoimien alalla
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EU on jo edennyt ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se on ryhtynyt
uudistamaan taloutta ja vähentämään päästöjä. Vielä on kuitenkin paljon
tehtävää.
Kasvihuonekaasupäästöt saatiin vähenemään 23 % vuosina 1990–2018, kun talous kasvoi
samalla ajanjaksolla 61 %.
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Edistyksestä on konkreettista hyötyä ihmisille:
Energiamerkinnät auttavat kuluttajia valitsemaan energiatehokkaampia
tuotteita.
Eurooppalaiset kotitaloudet
säästävät ympäristöystävällisemmän
tuotesuunnittelun ansiosta keskimäärin
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Hiljattain hyväksytyillä EU:n säännöillä vähennetään kertakäyttömuovin
käyttöä. Sen osuus Euroopan rannoilta löytyvistä roskista on 70 %.

EU on ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä maailmassa.
Tavoitteet, joilla on määrä täyttää Pariisin sopimuksessa annetut EU:n sitoumukset

40 %

37,5 %
32 %

20 %

31 %

tavoite 2020
sovittu tavoite 2030

30 %

20 %

NA-03-19-922-FI-C
NA-03-19-922-FI-N

20 %

32,5 %

Hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen

Paketti
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EU on maailman ainoa merkittävä talous, joka on antanut kaikki talouden alat kattavaa lainsäädäntöä
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Pariisin sopimuksen mukaisesti.
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Kasvihuonekaasu
Uusiutuvat
Energiatehokkuuden
päästöjen vähennys energialähteet
parantaminen
energiapaletissa
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Ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikkeneminen vaikuttavat kaikkiin
ihmisiin. Tämä edellyttää maailmanlaajuista ratkaisua.

EU on sitoutunut
näyttämään esimerkkiä Euroopan vihreän kehityksen
ohjelmalla
käyttämään diplomatiaa, kauppaa ja kehitysyhteistyötä ilmastotoimien
edistämiseksi
luomaan globaaleissa arvoketjuissa normit kestävälle kasvulle.

Pariisin sopimus on avainasemassa ilmastonmuutoksen
torjunnassa

EU:n osuus maailman kokonaispäästöistä on vähenemässä.
Meidän on nyt varmistettava, että myös kumppanimme
toteuttavat toimia. Komissio tehostaa kestävää kehitystä
koskevien sitoumusten toteutumista kauppasopimuksissa.

EU aikoo
tehdä yhteistyötä Afrikan kanssa ilmasto- ja ympäristökysymysten
tuomiseksi suhteidemme keskiöön

tehdä yhteistyötä G20-maiden kanssa, sillä niiden osuus
maailman kasvihuonekaasupäästöistä on 80 %

laatia Poznanin huippukokouksen jatkotoimena LänsiBalkania koskevan vihreän toimintaohjelman, jonka
esikuvana on vihreän kehityksen ohjelma
perustaa ympäristö-, energia- ja ilmastokumppanuuksia itäisten
kumppaneiden ja eteläisten naapurimaiden kanssa

rakentaa vihreitä alliansseja Latinalaisen Amerikan, Karibian
alueen sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen kumppanimaiden
ja -alueiden kanssa.

40 %

maailman julkisesta
ilmastorahoituksesta tulee EU:lta.

Lähde: Euroopan komission tiedonanto
Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin
New Yorkissa isännöimästä vuoden 2019
ilmastohuippukokouksesta, 11.9.2019
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EU:n naapuruus-, kehitys- ja
kansainvälisen yhteistyön välineestä osoitetaan
ilmastotavoitteiden tukemiseen.
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Rahoitus:
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Siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen vaikuttaa jokaiseen.

”Siirtymän yhteydessä kukaan ei saa jäädä jälkeen.”
Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja

”Siirtymän on oltava kaikkien
kannalta oikeudenmukainen.
Tai sitä ei tapahdu lainkaan.”
Frans Timmermans, Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja

Joillakin alueilla, joihin muutos eniten vaikuttaa, on erityishaasteita. Niitä varten komissio ehdottaa oikeudenmukaisen
siirtymän mekanismia.

100 miljardia euroa
> Valtiontukisäännöt edistämään vihreitä
investointeja.
> Oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus
InvestEU-ohjelmasta ja EIP-ryhmän resurssien
hyödyntäminen.
> Siirtymäsuunnitelma ja vahva ohjausjärjestelmä.
> Tekninen apu.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto
> Koheesiopolitiikkaan kuuluva uusi
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto.
> Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan
sosiaalirahasto plussan varojen käyttöönotto.
> Jäsenvaltioiden yhteisrahoitus.

