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Tarkastajat EU:n ilmastotoimista: 20 prosentin menotavoite on vakavassa vaarassa
jäädä saavuttamatta
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että on olemassa vakava vaara,
että tavoitetta käyttää joka viides euro EU:n talousarviosta ilmastotoimiin vuosina 2014–2020 ei saavuteta.
Tarkastajat varoittavat, että edistymisestä huolimatta jäljellä on vielä tehtävää ennen kuin varmistetaan
todellinen siirtyminen ilmastotoimiin.
Ilmastonmuutokseen puuttumiseksi EU on päättänyt, että vähintään 20 prosenttia vuosien 2014–2020
budjetista tulisi käyttää ilmastotoimiin. Tämä tavoite pyritään saavuttamaan ottamalla ilmastokysymykset
huomioon eri politiikanaloilla ja osoittamalla niihin varat EU:n talousarviossa. Tarkastajat tutkivat, onko tavoite
mahdollista saavuttaa ja onko todennäköistä, että Euroopan komission lähestymistavan seurauksena
ilmastotoimiin myönnetään enemmän ja paremmin kohdennettua rahoitusta.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että käynnissä on kunnianhimoisia toimia ja että edistystä on saatu aikaan.
Ilman tehokkaampia toimia 20 prosentin tavoite on kuitenkin vakavassa vaarassa jäädä saavuttamatta.
Tavoitteeseen pyrkiminen on johtanut ilmastotoimien rahoituksen lisäämiseen ja sen parempaan
kohdentamiseen Euroopan aluekehitysrahastossa ja koheesiorahastossa. Euroopan sosiaalirahastossa ja
maatalouden, maaseudun kehittämisen ja kalastuksen alalla ei sen sijaan ole tapahtunut merkittävää
ilmastotoimien painotuksen lisäämistä.
”On olemassa vakava vaara, että EU:n tavoitetta käyttää joka viides euro ilmastotoimiin vuosina 2014–2020 ei
saavuteta,” toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Phil Wynn Owen.
“Edistystä on saatu aikaan, mutta keskeisillä menoaloilla ei juurikaan ole havaittavissa kehitystä. Komission ja
jäsenvaltioiden olisi tutkittava kaikki mahdollisuudet ja varmistettava todellinen siirtyminen ilmastotoimiin.”
Komission mukaan ilmastotoimille osoitettu rahoitusosuus on ollut vuosina 2014–2016 keskimäärin
17,6 prosenttia. Tarkastajat arvioivat, että ilmastorahoituksen osuutta olisi lisättävä keskimäärin 22 prosenttiin
vuosina 2017–2020, jotta EU:n talousarviovaroja koskeva yleistavoite voitaisiin saavuttaa vuoden 2020 loppuun
mennessä.
Tarkastajat havaitsivat, että komission arviot pohjautuvat ilmastotoimiin liittyvistä maatalousalan menoista
tehtyihin oletuksiin, jotka ovat osittain liian suuria ja joita ei ole perusteltu riittävästi. Tarkastajien laskelmien
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mukaan maatalouden ja maaseudun kehittämisen arvioitu osuus vähenisi jopa noin 33 miljardia euroa kaudella
2014–2020, jos näillä aloilla noudatettaisiin kansainvälisesti vakiintuneita menetelmiä. Tämä vastaa noin 15:ttä
prosenttia yleistavoitteesta.
Tutkimuksen alalla taas Horisontti 2020 -ohjelma on jäänyt jälkeen tavoitteestaan osoittaa 35 prosenttia
ilmastotoimiin. Sen osuus vuosiksi 2014–2017on tällä hetkellä 24 prosentin luokkaa. Tarkastajat totesivat, että
komissiolla ei ole yksityiskohtaista toimintasuunnitelmaa siitä, miten se aikoo kiriä tähän tavoitteeseen.
Tarkastajat esittävät komissiolle seuraavat suositukset: komission olisi koonnettava tietoja perusteellisesti usean
vuoden ajalta 20 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi, raportoitava ja seurattava tuloksia laajasti ja arvioitava
ilmastonmuutokseen liittyviä tarpeita realistisesti ja kattavasti. Tarkastajat suosittavat myös, että maaseudun
kehittämisen varainkäytöstä tehdyt liian suuret arviot oikaistaan ja että tavoitteestaan jääneitä osa-alueita
varten laaditaan toimintasuunnitelmat. Lisäksi tarkastajat suosittavat, että kaikki mahdollisuudet tutkitaan
tarkoin sen varmistamiseksi, että ilmastotoimiin ryhdytään todella.
Komissio arvioi 1 syyskuussa 2016, että kaikkiaan 18,9 prosenttia EU:n talousarviosta käytetään ilmastotoimiin
vuosina 2014–2020. Osuus jää alle 20 prosentin tavoitteen 2.
Erityiskertomus nro 31/2016: Kertomus ”Vähintään joka viides euro EU:n talousarviosta ilmastotoimiin:
kunnianhimoisia toimia on käynnissä, mutta niiden riittävyys on erittäin epävarmaa” on saatavilla EU:n 23
virallisella kielellä.
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Monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin (COM(2016 603 final) liitteeenä oleva asiakirja SWD(2016) 299,
14. syyskuuta 2016..
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Ohjelmakaudelle 2014–2020 suunniteltujen EU:n menojen kumulatiivinen määrä on 1 062,6 miljardia euroa. Komission
menetelmää soveltamalla 1,1 prosentin vaje merkitsisi ilmastotoimiin suunnattavan määrän osaltayli 11 miljardin euron
menetystä (201 miljardia euroa 212,5 miljardin euron sijasta).
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