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EU:n tarkastajat: EU-varojen käyttöä uusiutuvaan energiaan on 
kehitettävä, jotta varoilla edistettäisiin paremmin 
toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista  
 
Tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa todetaan, että parannuksia tarvitaan, jos 
EU:n rahoituksella aiotaan edistää uusiutuvia energialähteitä koskevan vuoden 2020 tavoitteen saavuttamista 
parhaalla mahdollisella tavalla. EU:n tarkastajat tutkivat, oliko ohjelmakauden varat osoitettu hyvin 
priorisoituihin, kustannustehokkaisiin ja pitkälle kehitettyihin uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin, joilla 
oli järkevät tavoitteet. Lisäksi tutkittiin, missä määrin varoilla saatu aikaan hyviä tuloksia, jotka osaltaan 
edistivät uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa koskevan EU:n vuoden 2020 tavoitteen 
saavuttamista. 
 
”EU:n jäsenvaltiot ovat asettaneet uusiutuvan energian alalla kunnianhimoisia tavoitteita, joita voidaan tukea 
EU-rahoituksella merkittävällä tavalla vain, jos meno-ohjelmien hallinnointia parannetaan”, toteaa 
kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ladislav Balko. ”Lisäksi komission olisi 
varmistettava, että jäsenvaltioissa rahoitettavat ohjelmat ovat kustannustehokkaita.”  
 
Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tarkastetuilla hankkeilla oli saatu aikaan tavoitellut tuotokset. Useimmat hankkeista 
olivat valintavaiheessa riittävän pitkälle kehitettyjä ja täytäntöönpanovalmiita. Hankkeissa ei ilmennyt merkittäviä 
kustannusylityksiä tai viivästyksiä. Uusiutuviin energialähteisiin perustuva tuotantokapasiteetti oli asennettu ja toimi 
suunnitellulla tavalla. Energiantuotantoa koskevia tuloksia ei kuitenkaan aina saavutettu tai niitä ei ollut mitattu 
asianmukaisesti. Kokonaisuutena tarkasteltuna uusiutuvan energian tuotantohankkeiden tukeminen koheesiopolitiikan 
varoilla ei ollut edistänyt kovinkaan kustannustehokkaalla tavalla uusiutuvia energialähteitä koskevan EU:n vuoden 2020 
tavoitteen saavuttamista: kustannustehokkuus ei ole ollut johtavana periaatteena uusiutuvan energian tuotantohankkeiden 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa ja koheesiopolitiikan varat tuottivat vain vähän EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa. 
 
 
Euroopan unionin neuvosto asetti EU:lle sitovan tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus 
olisi 20 prosenttia energian kokonaisloppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite perustui uusiutuvia 
energialähteitä koskevaan komission etenemissuunnitelmaan, jossa esitetään toimintatavat, joiden avulla 
uusiutuvien energialähteiden käytöstä voidaan tehdä pysyvä osa EU:n energiapolitiikkaa ja -markkinoita. 
 
EU:n koheesiopolitiikan varoista osoitettiin uusiutuvaan energiaan noin 4,7 miljardia euroa kaudella 2007–2013.
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Toimittajille tiedoksi: 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai 
hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset. 

Erityiskertomuksessa (nro 6/2014)” Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiantuotannon tukeminen koheesiopolitiikan 
varoilla – onko tuella saatu aikaan hyviä tuloksia?” arvioitiin, oliko uusiutuvan energian edistämistä koskevien EU:n meno-
ohjelmien kahden tärkeimmän rahoituslähteen eli Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston (koheesiopolitiikan varat) 
avulla saavutettu hyviä tuloksia. 
 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tarkastetut hankkeet tuottivat tavoitellut tuotokset. Useimmat hankkeista olivat 
valintavaiheessa riittävän pitkälle kehitettyjä ja täytäntöönpanovalmiita. Hankkeissa ei ilmennyt merkittäviä kustannusylityksiä 
tai viivästyksiä. Uusiutuviin energialähteisiin perustuva tuotantokapasiteetti oli asennettu ja toimi suunnitellulla tavalla. 
Energiantuotantoa koskevia tuloksia ei kuitenkaan aina saavutettu tai niitä ei ollut mitattu asianmukaisesti. Kokonaisuutena 
tarkasteltuna uusiutuvan energian tuotantohankkeiden tukeminen koheesiopolitiikan varoilla ei ollut edistänyt kovinkaan 
kustannustehokkaalla tavalla uusiutuvia energialähteitä koskevan EU:n vuoden 2020 tavoitteen saavuttamista: 
kustannustehokkuus ei ole ollut johtavana periaatteena uusiutuvan energian tuotantohankkeiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa ja koheesiopolitiikan varat tuottivat vain vähän EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa. 
 
 
 
Tilintarkastustuomioistuin suosittaa seuraavaa: 

• Komission olisi varmistettava, että tulevaisuudessa koheesiopolitiikan kautta osarahoitetut uusiutuvia energialähteitä 
koskevat ohjelmat toteutetaan kustannustehokkuuden periaatetta noudattaen ja nollavaikutusta välttäen. Ohjelmien 
on perustuttava perusteelliseen tarpeidenarviointiin ja kustannustehokkaimpien teknologioiden keskinäiseen 
priorisointiin (välttäen syrjintää uusiutuvien energialähteiden eri alojen välillä). Ohjelmien avulla on optimaalisella 
tavalla edistettävä uusiutuvia energialähteitä koskevan EU:n vuoden 2020 tavoitteen saavuttamista. Lisäksi olisi 
asetettava määrärahoihin nähden riittäväntasoiset uusiutuvan energian tuotantoa koskevat tavoitteet sekä hankkeiden 
valintakriteerit, joissa painotetaan energiantuotannon tulosten kustannustehokkuutta (ja vältetään hankkeiden liiallista 
tukemista). 

• Komission olisi kannustettava jäsenvaltioita luomaan vakaa ja ennakoitavissa oleva sääntelynormisto uusiutuville 
energialähteille yleensä sekä joustavammat menettelyt uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön liittämiselle 
kantaverkkoihin. 

• Jäsenvaltioiden olisi laadittava komission ohjeiden pohjalta kustannustehokkuuden vähimmäiskriteerit, joita 
sovelletaan ja jotka mukautetaan hankkeiden olosuhteisiin sopiviksi. Jäsenvaltioiden olisi myös saatava 
koheesiopolitiikan varoilla enemmän lisäarvoa parantamalla uusiutuvia energialähteitä koskevien hankkeiden 
täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia sekä luomalla tietokanta, johon kootaan mittauksiin perustuvat tiedot 
energiantuotantokuluista kaikilta relevanteilta uusiutuvien energialähteiden aloilta. 

Kertomuksesta vastaavan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen ja tarkastustiimin vetäjän lyhyt videohaastattelu on katseltavissa 
seuraavassa osoitteessa: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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