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EU:n tarkastajat: ”Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että Euroopan aluekehitysrahastoa 
käytetään paremmin biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämiseen” 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemasta kertomuksesta käy ilmi, että 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hyödyntäminen jäsenvaltioissa biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseen tähtäävien hankkeiden rahoittamiseen 
kulkee jälkijunassa EAKR:n muihin menoaloihin verrattuna. Jos EAKR:n on tarkoitus olla 
jatkossakin hyödyllinen väline toteutettaessa EU:n strategiaa biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä, komission olisi annettava 
jäsenvaltioille enemmän tukea elinympäristöjä ja lajeja koskevien suojelu- ja 
hoitosuunnitelmien täytäntöönpanossa.  Biologista monimuotoisuutta koskevien hankkeiden 
täytäntöönpanon ja vaikutusten seurantaa olisi myös parannettava. 

Kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Phil Wynn Owen toteaa 
seuraavaa: ” Jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) biologisen 
monimuotoisuuden edistämistä ja luonnonsuojelua koskevien hankkeiden rahoittamiseen, mutta 
EAKR:n käyttö näihin tarkoituksiin on ollut vähäistä. Kun rahastoa on käytetty biologista 
monimuotoisuutta koskeviin hankkeisiin, EAKR:n kaudella 2007–2013 rahoittamalla toiminnalla 
on usein tuettu suojelu- ja hoitosuunnitelmien valmistelua. Nämä suunnitelmat  on pantava 
täytäntöön, jos halutaan saada aikaan konkreettisia tuloksia. Lisäksi on pyrittävä seuraamaan 
paremmin EAKR:n osarahoittamien hankkeiden osuutta biologisen monimuotoisuuden 
edistämisessä. Komission olisi myös pidettävä yllä tarkkaa rekisteriä EU:n suorista ja epäsuorista 
menoista biologisen monimuotoisuuden alalla.”   

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EAKR:sta osarahoitetut hankkeet noudattivat tavallisesti 
biologista monimuotoisuutta koskevia kansallisia ja EU:n tason painopisteitä. Kaksi kolmasosaa 
32 tarkastetusta hankkeesta sisälsi suojelutoimenpiteitä, joiden odotettiin vaikuttavan suoraan 
biologiseen monimuotoisuuteen.  Asianomaiset jäsenvaltiot eivät kuitenkaan useimmissa 
tapauksissa olleet ottaneet käyttöön tulosindikaattoreita tai seurantajärjestelmiä, joilla olisi voitu 
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arvioida elinympäristöjen ja lajien kehitystä. Niiden puuttuminen vaarantaa hankkeiden 
vaikuttavuuden arvioinnin.  

Biologisen monimuotoisuuden suojeleminen on EU:n keskeisiä painopistealueita. Koska 
biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ei ollut onnistuttu pysäyttämään Euroopassa 
vuoteen 2010 mennessä, neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2011 ”biologista monimuotoisuutta 
koskevan EU:n strategian vuoteen 2020”. Jäsenvaltiot osoittivat ohjelmakaudella 2007–2013 
yhteensä 2,8 miljardia euroa biologisen monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun suoraan 
edistämiseen EAKR:n kautta.  

Toimittajille tiedoksi: 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n 
talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset. 

Erityiskertomuksen nro 12/2014 otsikkona on ”Rahoittaako EAKR vaikuttavalla tavalla hankkeita, joilla suoraan 
edistetään biologista monimuotoisuutta osana vuoteen 2020 jatkuvaa, biologista monimuotoisuutta koskevaa 
EU:n strategiaa?”. Kertomuksessa tarkastellaan, hyödynsivätkö jäsenvaltiot EAKR:n rahoitusta, jota oli saatavilla 
biologisen monimuotoisuuden suoraan edistämiseen. Lisäksi arvioitiin, pysäyttivätkö EAKR:n osarahoittamat 
biologista monimuotoisuutta suoraan edistävät hankkeet vaikuttavalla tavalla biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jäsenvaltiot käyttävät EAKR:sta vähemmän varoja biologista 
monimuotoisuutta koskevien hankkeiden rahoittamiseen kuin muihin EAKR:n menoaloihin. Tarkastukseen valitut 
hankkeet olivat biologista monimuotoisuutta koskevien kansallisten ja EU:n tason painopisteiden mukaisia. 
Kahdessa kolmasosassa tarkastetuista hankkeista toteutettiin varsinaisia suojelutoimenpiteitä; kolmasosa 
tarkastetuista hankkeista keskittyi suojelutoimenpiteiden valmisteluun. Hankkeiden kestävyys oli riippuvainen 
paikallisen tason toimijoiden sitoutumisesta ja tulevaisuudessa saatavasta kansallisen ja/tai paikallistason 
julkisesta rahoituksesta. 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa seuraavaa:  

Komission olisi 

a) autettava jäsenvaltioita määrittämään biologisen monimuotoisuuden ennallistamiseen liittyvät painopisteet 
toimenpideohjelmissa 

b) arvioitava, kuinka jäsenvaltioiden toimenpideohjelmissa määrittämät, biologisen monimuotoisuuden 
edistämiseen tähtäävät toimet täydentävät muista EU:n rahastoista rahoitettuja hankkeita 

c) seurattava toimenpideohjelmien tosiasiallista täytäntöönpanoa ennakoidakseen ongelmat jo aikaisessa 
vaiheessa. 

Jäsenvaltioiden olisi tätä silmällä pitäen tehtävä yhteistyötä komission kanssa. 

Komission olisi myös 

d) tuettava jäsenvaltioita valmisteluhankkeiden seurannassa aktiivisen suojelupolitiikan puitteissa, erityisesti kun 
on kyse elinympäristöjä ja lajeja koskevien erityisten suojelu- ja hoitosuunnitelmien vaikuttavasta 
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täytäntöönpanosta 

e) vaadittava, että toimenpideohjelmissa määritetään menettelyt, joilla arvioidaan elinympäristöissä ja lajeissa 
toiminnan seurauksena tapahtuneet muutokset 

f) neuvottava jäsenvaltioille, kuinka EAKR:n sääntöjä sovelletaan ottaen huomioon muut EU:n rahastot. 

Lisäksi komissio olisi varmistettava, että biologiseen monimuotoisuuteen (Natura 2000 mukaan lukien) suoraan 
ja epäsuorasti käytetyistä EU:n varoista pidetään tarkkaa rekisteriä; jäsenvaltioiden olisi autettava sitä tässä 
tehtävässä toimittamalla tarvittavat tiedot. 

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