
EU:s åtaganden och forskning
EU har åtagit åtagit sig att fram till 2020 minska utsläppen av VHG med 
20%  utgående från nivån 1990. Om ett internationellt avtal kan komma till 
stånd har EU åtagit sig en utsläppsminskning på 30%. Science for 
Environment Policy som utkom 6.11.2008 behandlar EU-forskning om 
den indirekta nyttan för hälsa som skulle uppnås om utsläppen fram till 
2020 minskades med 30% i stället för 20%. Rent ekonomiskt skulle nyttan 
inom EU-området för hälsovårdens del ligga på 6,5 – 25 miljarder €. Vid 
beräkningen av den ekonomiska nyttan har man beaktat bland annat 
minskningen i sjukfrånvaro samt minskningar i sjukdomar i andnings- 
organen och minskade sjukhusbesök.. 

Utsläpp av växthusgaser och deras inverkan på 
hälsan 
En minskning av utsläppen av växthusgaser (VHG) genom en ökad andel 
förnybar energi har som viktigaste mål att minska uppvärmningen av 
klimatet, dessutom tillkommer flera andra positiva effekter. Biobränslen är 
i regel bättre än fossila bränslen rent motortekniskt vilket bland annat ger 
en bättre verkningsgrad och mindre utsläpp. Vid användningen av 
biobränslen kan utsläppshalterna av någon enskild komponent vara högre 
än motsvarande utsläpp från fossila bränslen, men halterna av de allra 
skadligaste föreningarna  eller aromatiska kolväten är lägre för samtliga 
biobränslen. Förutom dessa miljö- och hälsoaspekter har användningen 
av förnybara energikällor en stor effekt på sysselsättning och industri, 
speciellt i teknologiskt utvecklade länder.
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EU:s tolkning
För att komplettera EU:s energistrategi från 1995 (COM(95)682) 
publicerade kommissionen 1997 ett utvecklingsprogram för förnybar 
energi (COM(97)599). Avsikten var att öka andelen förnybar energi från 
6% till 12% fram till 2010. Kostnaderna för programmet bedömdes som 
negativa, eller mindre än den erhållna nyttan. Redan inom finansieringen 
av handel och hälsovårdssektorerna bedömdes nyttan var större än de 
investeringar som programmet kräver. Bland annat kostnaderna för 
Unionens hälsovård bedöms minska med 5-90 miljarder € per år. 

Finlands klimat- och energistrategi  2008
6.11.2008 utgav statsrådet  redogörelsen ”Klimat- och energistrategi på 
lång sikt”. Tyngdpunkten i redogörelsen är linjedragningar som sträcker 
sig till  2020, men där finns också visioner som sträcker sig ända till 2050. 
I sammanfattningen nämns ingen representant för social- och  
hälsovårdsministeriet som skulle ha deltagit har deltagit i beredningen av 
redogörelsen. I konsekvenserna av utredningen konstateras bland annat 
att el- och vätgasdrivna bilar inte förorsakar utsläpp som är skadliga för 
hälsan. För det andra för man fram möjligheten att en ökad  
energieffektivitet uppnådd genom en förändrad samhällsstruktur ”kan 
förorsaka effekter på hälsan som exempelvis ökad exponering för buller 
samt miljöpåverkan i form av en minskad biodiversitet”.
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