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Lehdistötiedote 

Luxemburg, 1. maaliskuuta 2018 
 
 

EU:n tarkastajat: Uusiutuvan energian ja 
maaseutupolitiikkojen välistä yhteyttä olisi parannettava 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uuden kertomuksen mukaan EU:n olisi paremmin hyödynnettävä 
uusiutuvia energialähteitä koskevan toimintapolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan välisiä 
synergioita. Tarkastajat tutkivat uusiutuvan energian ja maaseudun kehittämisen välistä yhteyttä. He 
totesivat, että synergiamahdollisuuksia on olemassa, mutta ne jäävät toistaiseksi useimmiten 
hyödyntämättä.  

Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön edistämiseksi on useita EU:n ja jäsenvaltioiden rahoitusohjelmia. 
Yksi EU:n varojen lähteistä on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto). 
Tarkastajat panivat kuitenkin merkille, että Euroopan komissio ei kyennyt esittämään kokonaistasolla eikä 
maaseuturahaston osalta kattavia ajantasaisia tietoja uusiutuvalle energialle myönnetystä taloudellisesta 
tuesta.  
“Maaseudun kehittämiseen myönnetyllä rahoituksella voi olla merkitystä uusiutuvaa energiaa koskevien 
EU:n ja kansallisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta, mutta maaseutualueiden pitäisi hyötyä 
uusiutuvaan energiaan osoitetusta tuesta, joka on peräisin maaseudun kehittämisen varoista,” toteaa 
tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Samo Jereb. “Euroopan komissio ei 
ole selventänyt asiaa riittävästi tai antanut siitä riittäviä ohjeita.” 

Tarkastajat tekivät tarkastuskäynnin viiteen jäsenvaltioon: Bulgariaan, Ranskaan (Basse-Normandie), 
Italiaan (Toscana), Liettuaan ja Itävaltaan. He havaitsivat, että useimmissa tarkastuskäynnin kohteena 
olleissa jäsenvaltioissa ei priorisoitu maaseudun kehittämisen varojen avulla sellaisia uusiutuvan energian 
hankkeita, joilla voitaisiin edistää myös maaseudun kestävää kehittämistä. Monilla rahoitetuista hankkeista 
saatiin aikaan myönteisiä taloudellisia ja ympäristöön liittyviä tuloksia. Jäsenvaltiot kuitenkin rahoittivat 
myös hankkeita, joista oli taloudellista hyötyä hankkeiden toteuttajille mutta joilla muutoin oli hyvin vähän 
positiivisia vaikutuksia maaseutualueisiin. 

Uusiutuvaa energiaa koskevan EU:n toimintapolitiikan yhteydessä voitaisiin kokonaisuutena katsoen 
määrittää selkeämmin edellytykset, joiden avulla uusiutuva energia voitaisiin nivoa onnistuneesti 
maaseudun kehittämiseen. Tarkastajien mukaan tilannetta voidaan parantaa uusiutuvan energian 
toimintapoliittisella kehyksellä, josta parhaillaan keskustellaan. Nykyisillä tai ehdotetuilla bioenergian 
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kestävyyttä koskevilla puitteilla ei kuitenkaan luoda asianmukaista perustaa, jolla voitaisiin suojella 
maaseutualueita ympäristöriskeiltä ja sosioekonomisilta riskeiltä riittävästi tai hyödyntää kestävän 
kehityksen edistämismahdollisuudet mahdollisimman hyvin.  

 

Tarkastajat esittävät seuraavat suositukset: 

• Komission ja jäsenvaltioiden olisi tulevaa uusiutuvan energian toimintapolitiikkaansa suunnitellessaan otettava 
huomioon maaseutualueiden tarpeet. 

• Komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi suunniteltava bioenergiaa koskeva tuleva toimintapoliittinen 
kehys siten, että energiakäyttöön tarkoitettua biomassaa suojataan paremmin kestämättömältä hankinnalta.  

Lisäksi komission olisi  

• yksilöitävä uusiutuviin energialähteisiin tehtäviin investointeihin myönnettävän maaseudun kehittämistuen erityinen 
tarkoitus ja tehtävä 

• edellytettävä jäsenvaltioita esittämään vuoden 2019 toimintakertomuksissaan olennaiset tiedot uusiutuvia 
energianlähteitä koskevan ohjelman edistymisestä 

• painotettava yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tarvetta tukea vain toteutuskelpoisia uusiutuvan energian hankkeita, 
joista on selvästi hyötyä maaseudun kestävän kehittämisen kannalta – etenkin maaseuturahastosta myönnettävän tuen 
yhteydessä. 

Toimittajille tiedoksi 

Uusiutuva energia on uusiutuvista, muista kuin fossiilisista lähteistä saatavaa energiaa. Uusiutuvat 
energialähteet palautuvat itsestään ihmiselämän aikana. Sekä uusiutuvan energian tuotanto että kulutus 
ovat lisääntyneet EU:ssa, mutta lisätoimia tarvitaan yhä, jotta uusiutuvaa energiaa koskevat EU:n tavoitteet 
voidaan saavuttaa. Tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta olisi 
vähintään 20 prosenttia vuonna 2020 ja nousisi vähintään 27 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 
Uusiutuvan energian käytön lisääminen on ratkaisevan tärkeää, jotta EU voi vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään ja noudattaa vuonna 2015 tehtyä Pariisin ilmastosopimusta.  

Energia-alan konsultointipalvelun Ecofysin tutkimuksen mukaan EU:ssa maksettiin vuonna 2012 julkisista 
varoista eli pääasiassa kansallisista talousarvioista energia-alalle tukea yhteensä 99 miljardia euroa, josta 
40 miljardia euroa maksettiin uusiutuvalle energialle. 

Komissio esitti marraskuussa 2016 ehdotuksensa direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä. Neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen yleisestä toimintatavasta ja Euroopan 
parlamentti hyväksyi muutokset tammikuussa 2018. Neuvosto on lisäksi laatinut kantansa ensimmäistä 
kolmikantakokousta varten. 

Erityiskertomus nro 5/2018: “Uusiutuva energia ja maaseudun kestävä kehittäminen: merkittävästi 
mahdollisuuksia synergiaan, mutta ne jäävät useimmiten hyödyntämättä” on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 

 


