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Ilmastotoimet: Tarkastajat toteavat, että EU ei ole
onnistunut hiilidioksidin talteenoton ja innovatiivisten
uusiutuvien energianlähteiden kaupallisessa
käyttöönotossa
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uuden kertomuksen mukaan EU:n toimet hiilidioksidin
talteenoton ja varastoinnin sekä innovatiivisten uusiutuvien energialähteiden tukemiseksi eivät ole
onnistuneet. Tarkastajat toteavat, että vuosina 2008–2017 asetettiin kunnianhimoisia tavoitteita,
mutta EU:n demonstrointihankkeille suunnatulla tuella ei saatu toteutettua moniakaan hankkeita
eikä saavutettu juuri tuloksia. Tarkastajat lisäävät, että saavuttaakseen tavoitteensa EU:n on
mukautettava uutta innovointirahastoaan.
Vuonna 2009 EU käynnisti kaksi merkittävää rahoitusohjelmaa, Euroopan energia-alan
elvytysohjelman ja uusien osallistujien varaus 300 -ohjelman. Ohjelmien tarkoituksena on tukea
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia sekä innovatiivisia uusia energialähteitä. Ohjelmien
menotavoite oli yhteensä 3,7 miljardia euroa. Niissä molemmissa asetettiin kunnianhimoisia
tavoitteita hiilidioksidin talteenoton sekä innovatiivisten uusiutuvien energialähteiden
toteuttamiseksi. Vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksessa EU on sitoutunut vähentämään
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, millä täydennetään sen
tavoitetta siirtyä vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä.
Tarkastajat perehtyivät molempien ohjelmien suunnitteluun, hallinnointiin ja koordinointiin ja
arvioivat, saavutettiinko niiden avulla odotettua edistymistä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin
sekä innovatiivisten uusiutuvien energialähteiden kehittämisen edistämisessä kaupallista
käyttöönottoa varten. Tarkastajat tarkastivat hankkeita Saksassa, Espanjassa, Alankomaissa, Puolassa
ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Tarkastajat havaitsivat, että Euroopan energia-alan elvytysohjelmalla edistettiin merituulivoima-alan
kehittämistä, mutta hiilidioksidin talteenottoa koskevia tavoitteita ei saavutettu. Uusien osallistujien
varausohjelma ei puolestaan tuottanut onnistuneita hiilidioksidin varastointihankkeita ja vain vähän
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edistystä saavutettiin demonstroinnin edistämistuella, joka kohdennettiin laajempaan joukkoon
innovatiivisiin uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita.
”EU pyrkii maailmanlaajuiseen johtoasemaan ilmastonmuutoksen torjunnassa”, toteaa
tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Samo Jereb. ”Saavuttaakseen
tavoitteensa EU:n on opittava virheistään, suunniteltava parempia mekanismeja innovatiivisten
vähähiilisten teknologioiden tukemiseen ja taattava täysimääräinen tilivelvollisuus tämän haasteen
kohtaamisessa käytettyjen julkisten varojen osalta.”
Tarkastajat huomauttavat, että epäsuotuisat investointiolosuhteet vaikuttivat molempiin ohjelmiin.
Sääntelykehysten ja toimintapolitiikkojen epävarmuus haittasivat tai viivästyttivät monien
innovatiivisia uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidin talteenottoa koskevien hankkeiden
edistymistä. Kertomuksessa myös korostetaan, että vuoden 2011 jälkeen ailahdellut ja odotettua
alhaisempi hiilidioksidin markkinahinta oli keskeinen tekijä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin
käyttöönoton epäonnistumisessa.
Tarkastajat havaitsivat myös, että uusien osallistujien varausohjelma rajoitti komission ja
jäsenvaltioiden kykyä vastata vaikuttavalla tavalla muuttuviin olosuhteisiin. Hankkeiden valinta- ja
päätöksentekomenettelyt olivat monimutkaisia, ja muut rakenteelliset piirteet rajoittivat ohjelman
joustokykyä. Tarkastajat toteavat, että yhtenäisyyden ja selkeyden lisäämiseksi koordinointia on
parannettava merkittävästi. Tarkastajat myös ilmaisivat huolensa siitä, ettei uusien osallistujien
varausohjelmalla ole selkeitä tilivelvollisuus- ja valvontajärjestelyjä. Ohjelman varat eivät liiku EU:n
talousarvion kautta, eikä niitä kirjata EU:n taseeseen.
EU valmistelee innovaatiorahaston perustamista vuonna 2021 nopeuttaakseen siirtymistä
vähähiiliseen talouteen. Tätä ajatellen tarkastajat suosittavat, että Euroopan komissio
•

lisää tällaisille hankkeille annettavan vaikuttavan EU:n tuen potentiaalia

•

parantaa tulevaa innovaatiorahastoa ajatellen hankkeiden valinta- ja
päätöksentekomenettelyjä ja varmistaa rahaston joustavuuden, jotta se voi reagoida
ulkoiseen kehitykseen

•

parantaa sisäistä koordinointiaan, jotta EU:n tuki kohdennetaan entistä johdonmukaisemmin

•

varmistaa innovointirahaston ja uusien osallistujien varausohjelman tilivelvollisuuden.

Toimittajille tiedoksi
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, elinkeinoelämän
sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa tilintarkastustuomioistuimen
kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. Suositusten korkea täytäntöönpanoaste
osoittaa, että tilintarkastustuomioistuimen työstä on hyötyä EU:n kansalaisille.
Erityiskertomus nro 24/2018 ”Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sekä innovatiivisten
uusiutuvien energialähteiden kaupallisen mittakaavan demonstrointi EU:ssa: kuluneella
vuosikymmenellä ei ole saavutettu suunniteltua edistymistä” on saatavilla
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 23:lla EU:n kielellä.
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