Hallituksen toimintakertomus

Vuosikertomus 2014

Fortumin vuosikertomus 2014
Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme
tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energiaalan asiantuntijapalveluja.

Euroopan liiketoimintaympäristö ja päästömarkkinat
EU:n 2030 ilmasto- ja
energiapolitiikka
Eurooppa-neuvosto päätti lokakuussa 2014
energia- ja ilmastotavoitteista vuodelle 2030:
EU:n omia kasvihuonepäästöjä vähennetään
vähintään 40 %, uusiutuvan energian osuutta
nostetaan vähintään 27 %:iin (EU-tason sitova
tavoite) ja energiatehokkuutta parannetaan
vähintään 27 % (EU-tason ohjeellinen
tavoite).
Lisäksi päätöksiin sisältyy tavoite
sähkönsiirron infrastruktuuri-investoinneista.
EU-komissio valmistelee vuosina 2015-2016
lainsäädäntöesityksiä 2030-tavoitteiden
toteuttamiseksi.
Fortum pitää politiikkaa hyvänä perustana, ja
sen tulisi vahvistaa päästökauppajärjestelmän
roolia kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisessä.

EU:n päästökaupan
uudistus
Komissio on käynnistänyt joulukuussa 2014
avoimen konsultaation
päästökauppadirektiivin uudistamiseksi.
Päätöstä EU:n päästökaupan
vakausmekanismista odotetaan vuoden 2015
puoliväliin mennessä.

EU:n
sähkömarkkinamallin
kehitys
Komissio on indikoinut olevansa
kehittämässä refenssi tavoitemallia
kapasiteettimekanismeille (CRM). Komissiolta
odotetaan ensimmäisiä alustavia ehdotuksia
vuoden 2015 puoliväliin mennessä. Maiden,

jotka päättävät ottaa kapasiteettimekanismit
käyttöön, tulisi jatkossa noudattaa näitä
periaatteita, mikä on tärkeää
sähkömarkkinoiden hajaannuksen
estämiseksi.
Yhteiset EU:n laajuiset kilpailukykyiset ja
vahvasti verkottuneet Euroopan sisäiset
energiamarkkinat, joilla myös uusiutuvaa
energiaa kehitetään markkinalähtöisesti eivät
ainoastaan paranna kilpailukykyä ja lievennä
ilmastovaikutuksia, vaan myös parantavat
EU:n sisäistä energian saatavuutta ja
toimitusvarmuutta.

Komission työohjelma
Äskettäin nimitetty EU-komissio julkisti
joulukuussa 2014 strategisen työohjelmansa
vuodelle 2015. Ensimmäinen merkittävä
aloite on helmikuun loppupuolella tuleva
energiaunionia koskeva tiedonanto. Siinä on
tarkoitus esittää konkreettisemmin, miten
komissio tulee vastaamaan muun muassa
energian huoltovarmuuteen liittyviin
haasteisiin.

Ruotsi: hallituksen ja
opposition keskinäinen
sopimus
Uusien parlamenttivaalien välttämiseksi uusi
hallituskokoonpano sai aikaan sopimuksen
aiemman hallituksen muodostaneiden
puolueiden kanssa. Niin sanottu ”joulukuun
sopimus” on voimassa vuoteen 2022 saakka,
ja siinä on määritelty uusi käytäntö, jonka
avulla vähemmistöhallitukset saavat valtion
meno- ja tuloarvion hyväksytettyä
parlamentissa. Sopimuksessa on lisäksi
sovittu yhteistyöstä kolmella alueella: energia,
eläkkeet ja sotilaspuolustus.
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Suomen
ydinvoimapäätökset
Syyskuussa 2014 Suomen hallitus teki
myönteisen periaatepäätöksen Fennovoiman
ydinvoimalaitoshankkeesta.
Periaatepäätöksessä laitettiin rakennusluvalle
ehto: Fennovoiman kotimainen omistus (eli
EU/EEA) tulee olla vähintään 60 %
rakennuslupaa haettaessa.

Ukrainan kriisi ja EUpakotteet
Täydennetty luettelo EU:n pakotetoimista
Venäjää vastaan tuli voimaan syksyllä
Ukrainan kriisin seurauksena. Kaasuteollisuus
sekä ydinenergia jätettiin pakotteiden
ulkopuolelle.

Liman ilmastokokous
Yhdistyneiden kansakuntien ilmastokokous
(COP20) Perun Limassa joulukuussa oli askel
eteenpäin kansainvälisissä
ilmastoneuvotteluissa. Kokouksessa sovittiin
laajuus ja muoto, jossa maat esittävät
sitoumuksensa vuoden 2015 ensimmäisen
neljänneksen aikana . Lisäksi sovittiin Pariisin
sopimuksen sisältörungosta. Kokouksen
loppudokumentti ”Lima Call for Climate
Action” sisältää viittauksia myös hiilidioksidin
hinnoitteluun ja päästömarkkinoihin.
Markkinamekanismien ja päästöjen
hinnoittelun tulisi olla tulevan
ilmastosopimuksen keskeinen osa, jotta
vähäpäästöisten ratkaisujen käyttöönottoa
voitaisiin nopeuttaa.

