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Tarkastajat EU:n ilmastotoimista: riskinä
ilmastomenojen yliarviointi sen vuoksi, että
menojen seurantamenetelmä ei ole luotettava
Komissio sitoutui käyttämään kaudella 2014–2020 EU:n talousarviosta vähintään joka viidennen
ilmastomenoihin.
Komissio
on
nyt
nostanut
tämän
euron
(20 prosenttia)
tavoitteen 25 prosenttiin kaudelle 2021–2027 eli joka neljäs euro käytettäisiin ilmastomenoihin.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toteaa tuoreessa katsauksessaan, että asettamalla tällaisia
tavoitteita voidaan edetä vaikuttavalla tavalla kohti EU:n ilmastotavoitteita. Edellytyksenä
kuitenkin on, että menetelmä, jolla ilmastorahoja seurataan, on luotettava ja että sitä sovelletaan
johdonmukaisesti eri politiikanaloilla.
Ilmastonmuutoksen torjuminen on EU:lle erittäin tärkeä tavoite. Sen sijaan, että
ilmastonmuutoksen torjumista varten olisi luotu erityinen rahoitusväline, komissio päätti asettaa
tavoitteen, jonka mukaan tietty prosenttiosuus EU:n talousarviosta käytettäisiin ilmastotoimiin.
Tässä yhteydessä ilmastomenojen seurannalla tarkoitetaan sitä, että mitataan, kuinka paljon
erilaisista EU:n lähteistä osoitetaan rahoitusta ilmastotavoitteisiin. Samalla arvioidaan,
saavutetaanko tavoitteeksi asetettu menotaso.
“Me kaikki haluamme aidosti vihreämmän EU:n talousarvion”, sanoo katsauksesta vastaava
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Joëlle Elvinger. ”Olemme menneet eteenpäin, mutta
edelleen on olemassa riski, että EU:n ilmastotoimia yliarvioidaan. Vuoden 2020 jälkeisellä kaudella
sovelletaan komission vihreän kehityksen ohjelmaa ja ilmastomenoja koskeva tavoite on
kunnianhimoisempi, 25 prosenttia talousarviosta. Tästä syystä tarvitsemme luotettavaa
raportointia ilmastomenoista.”
Tarkastajat keskittyivät katsauksessaan siihen, miten ilmastotoimia seurataan maataloudessa,
koheesioalalla ja tutkimuksessa eli politiikanaloilla, jotka yhdessä vastaavat valtaosasta
ilmastomenoja. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin varoittanut siitä riskistä, että EU:n
tämänhetkistä ilmastomenotavoitetta eli 20:tä prosenttia ei saavuteta (erityiskertomus 31/2016).
Uudessa katsauksessa todetaan, että tarkastajien aiemmat huolet, jotka koskivat ilmastomenojen
seurantaan liittyvää komission menetelmää, ovat edelleen aiheellisia. Tiettyjen menojen kielteisiä
vaikutuksia, joiden vuoksi päästöt lisääntyvät, ei oteta menetelmässä huomioon. Lisäksi
Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsauksen sisältämät keskeiset tiedot. Katsaus on saatavilla
kokonaisuudessaan sivustolla eca.europa.eu.
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menetelmässä yliarvioidaan sitä, kuinka paljon EU:n menot ja varsinkin tietyt yhteisen
maatalouspolitiikan (YMP) ohjelmat voivat edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa.
Komissio esitti toukokuussa 2018 ensimmäisen ehdotuksensa EU:n pitkän aikavälin talousarvioksi
eli vuosien 2021–2027 monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Ehdotuksessaan komissio nosti EU:n
ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvän menotavoitteen 20 prosentista 25 prosenttiin.
Joulukuussa 2019 komissio antoi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan ehdotuksensa,
jossa menotavoitteen nostaminen vahvistettiin.
Covid-19-kriisi voi muuttaa poliittisia prioriteetteja niin, että painopiste siirtyy kansanterveysuhkiin
vastaamisen, talouden elvyttämisen tai työpaikkojen luomisen suuntaan. Komissio esitteli
toukokuussa 2020 Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä tarkistetun ehdotuksen
vuosien 2021–2027 monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Ehdotukseen sisältyy velkarahoitteinen
elvytyssuunnitelma, jonka tarkoituksena on puuttua covid-19-kriisin aiheuttamiin ongelmiin.
Ehdotuksesta neuvotellaan parhaillaan. EU:n ilmastomenojen kokonaismäärä riippuu näiden
neuvotteluiden tuloksista ja siitä, millaisiin investointeihin EU:n korotettuja määrärahoja tullaan
tosiasiassa käyttämään. Ilmastonmuutos on joka tapauksessa jatkossakin maailmanlaajuinen haaste
ja ihmisten, poliittisten päättäjien ja sidosryhmien keskeinen huolenaihe.
Toimittajille tiedoksi
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 31/2016 todettiin, että menetelmä,
jolla komissio seurasi EU:n talousarvion ilmastomenoja, oli yksinkertainen ja käytännönläheinen,
mutta siinä oli useita puutteita, kuten se, että kunkin toimen hiilijalanjälkeä ei arvioitu.
Kestävyyteen
ja
ilmastonmuutokseen
liittyvät
EU:n
toimet
ovat
Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön keskeinen kohde, ja ne muodostavat merkittävän
painopisteen myös tarkistetussa vuoden 2020 työohjelmassa. Tilintarkastustuomioistuimen
uusimpia julkaisuja tällä alalla ovat erityiskertomukset, jotka koskevat viljelyalueiden biologista
monimuotoisuutta ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Ilmastonmuutos on myös viimeisimmän ECA
Journal -julkaisun pääaihe.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsaus EU:n talousarvion ilmastomenojen seuranta on
saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla eca.europa.eu 23:lla EU:n kielellä. Katsaus ei ole
tarkastuskertomus. Tämä katsauksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle – neuvoston ja Euroopan
parlamentin pyynnön mukaisesti – tilintarkastustuomioistuimen aiempi analyysi EU:n talousarvion
ilmastomenojen seurannasta.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ryhtynyt toimenpiteisiin covid-19-pandemian torjumiseksi.
Ks. tarkemmat tiedot täältä.
Katsausta koskevat tiedustelut
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – puhelin: (+352) 4398 45 547 / matkapuhelin:
(+352) 691 553 547

2

