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Välittömään jakeluun

Luxemburg, 15. lokakuuta 2014

EU-tarkastajat: EU:n toimielinten ja elinten olisi edelleen 

pienennettävä hiilijalanjälkeään 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa vaaditaan, 

että EU:n toimielimet ja elimet kehittävät yhteisen toimintapolitiikan 

kasvihuonekaasujensa (hiilijalanjälki) vähentämiseksi. Kertomuksesta käy ilmi, että 

tarkastetut 15 EU:n toimielintä ja elintä eivät vielä hyödynnä täysimääräisesti Euroopan 

komission edistämiä ympäristöasioiden hallintavälineitä. Eurooppalaisen 

ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) käyttöönotto edistyy hitaasti. 

Päästöjen tosiasiallisesta määrästä on saatavilla hajanaisia tietoja ja ainoastaan muutamat 

toimielimet ja elimet soveltavat ympäristöä säästävää hankintaa järjestelmällisesti.  

”EU:n toimielinten ja elinten on näytettävä muille esimerkkiä ja siten tuettava vuodeksi 2030 asetetun 

päästöjen vähentämistavoitteen saavuttamista. Sekä niiden oman uskottavuuden että Euroopan unionin 

ilmastopolitiikan uskottavuuden kannalta on tärkeää, että päivittäisessä toiminnassa kiinnitetään 

huomiota ympäristötehokkuuteen”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen 

Ladislav Balko. 

EU-tarkastajat havaitsivat, että EU:n toimielimet ja elimet ovat onnistuneet kääntämään rakennustensa 

energiankulutuksesta johtuvien kasvihuonekaasupäästöjen kasvusuuntauksen laskuun. Saatavilla olevien 

hajanaisten tietojen perusteella ei kuitenkaan pystytty yksilöimään selkeitä vähennyssuuntauksia muille 

päästölähteille, esim. virkamatkoista aiheutuville päästöille. Yli puolella tarkastetuista EU:n toimielimistä ja 

elimistä ei ollut määrällisiä päästöjen vähennystavoitteita. Jäljelle jääviin päästöihin on sovellettu 

vapaaehtoista kompensointia ainoastaan rajoitetusti. 

Vaikka komissio edistää ympäristöä säästävää hankintaa ja on laadittu malliympäristöperusteet, joita 

voidaan soveltaa hankintamenettelyihin vapaaehtoispohjalta, tarkastajat havaitsivat, että 

kunnianhimoisimpia perusteita käytettiin alle 20 prosentissa 160 tarkastetusta menettelystä. Yli puolet 

menettelyistä arvioitiin ’ei ympäristöä säästäviksi’ tai ’jossain määrin ympäristöä säästäviksi’.  

Julkishallintojen EMAS-rekisteröinti on ollut mahdollista vuodesta 2001 alkaen, ja kesäkuussa 2014 

seitsemän 15 tarkastetusta EU:n toimielimestä ja elimestä oli rekisteröity. Viisi muuta elintä valmistautui 

rekisteröintiin. EMAS-järjestelmän käyttöönotto on lisännyt ympäristötehokkuutta ja saanut aikaan 

taloudellisia säästöjä. 
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Toimittajille tiedoksi: 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään 

EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset. 

Tilintarkastustuomioistuin arvioi erityiskertomuksessaan (nro 14/2014) ”Miten EU:n toimielimet 

ja elimet laskevat, vähentävät ja kompensoivat kasvihuonekaasupäästöjään?”, sovelsivatko EU:n 

toimielimet ja elimet toimintapolitiikkaa, jonka avulla ne pyrkivät vähentämään hallinnollisten 

toimiensa ympäristövaikutusta. Lisäksi arvioitiin, toteutettiinko tätä toimintapolitiikkaa 

vaikuttavasti. 

Euroopan unionin ympäristöpolitiikka tähtää korkeaan suojelutasoon. Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 11 artiklan mukaan ympäristönsuojelua koskevat 

vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 

erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. 

Tarkastuksen kohteena olivat kaikki ne 15 EU:n toimielintä ja elintä, joilla oli vuonna 2012 

enemmän kuin 500 työntekijää. Lisäksi tarkastettiin Euroopan ympäristökeskus, koska sen 

tehtävät liittyvät nimenomaan tarkastuksen aiheeseen. Tarkastajat kiinnittivät erityistä huomiota 

komissioon. Tämä ei johtunut ainoastaan sen koosta vaan siitä, että se on ainoa EU:n toimielin, 

jolla on valtuudet tehdä lainsäädäntöaloitteita. 

EU:n tarkastajat suosittavat seuraavaa: 

- Komission olisi ehdotettava yhteistä toimintapolitiikkaa EU:n toimielinten ja elinten 

hallinnollisen toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Toimintapolitiikkaan olisi 

sisällyttävä kasvihuonekaasujen vähentämisen määrällinen kokonaistavoite, johon 

pyritään vuoteen 2030 mennessä. 

- EU:n toimielinten ja elinten olisi otettava käyttöön yhdenmukaistettu lähestymistapa 

välittömien ja välillisten kasvihuonekaasupäästöjensä laskemiseen ja niistä raportointiin. 

EU:n toimielinten ja elinten olisi kehitettävä yhteinen lähestymistapa niiden 

kasvihuonekaasupäästöjen, joita ne eivät voi välttää, vapaaehtoiseen kompensointiin. 

- Kaikkien EU:n toimielinten ja elinten olisi rekisteröidyttävä eurooppalaiseen 

ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) ja pantava järjestelmä 

täytäntöön; samalla niiden olisi vähennettävä sen soveltamisalan rajoituksia asteittain. 

- EU:n toimielinten ja elinten olisi sovellettava ympäristöä säästävää hankintaa aina kun se 

on mahdollista. 

 


