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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 15. helmikuuta 2023 

EU:n maailmanlaajuinen 
ilmastonmuutosliittouma – Saavutukset 
jäivät alle tavoitteiden 

• EU on auttanut ilmastonmuutoksesta kärsiviä kehittyviä maita kaikkiaan 
729 miljoonalla eurolla. 

• Aloitteessa ei keskitytty riittävästi haavoittuvimpien tarpeisiin. 

EU perusti maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman vuonna 2007 auttaakseen köyhiä 
kehittyviä maita reagoimaan ilmastonmuutokseen. Liittouma ei kuitenkaan ole kyennyt 
täyttämään odotuksia. Tämä on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaiseman 
erityiskertomuksen viesti. Tarkastajat saivat vain vähän näyttöä siitä, että aloitteella olisi 
pystytty lisäämään maiden kykyä sietää ilmastonmuutosta. Päätökseen viedyt toimet olivat 
yleensä tehokkaita siinä mielessä, että niillä saatiin aikaan odotetut tuotokset, mutta toisinaan 
hinta oli korkea. 

“Havaitsimme, että maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman vaikutus jäi odotettua 
vähäisemmäksi. Aloitteelta odotettiin siirtymää valmiuksien kehittämisestä kohti konkreettisempia 
toimia, jotka tukevat ihmisiä suoraan. Siihen ei kuitenkaan aina päästy”, toteaa tarkastusta 
johtanut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hannu Takkula. “Euroopan komission 
olisikin keskityttävä niihin, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten. Sen olisi otettava saadut 
kokemukset huomioon tulevissa ilmastotoimissa ja tukialoitteissa.” 

Maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman lähestymistapa perustui kahteen pilariin: 
edistetään vuoropuhelua ja tietämyksen jakamista sekä tarjotaan teknistä ja taloudellista tukea 
sopeutumis- ja hillintätoimenpiteisiin ja katastrofiriskin vähentämistoimenpiteisiin. 

Tarkastajat totesivat, että aloitteessa ei mitattu edunsaajien tilanteen paranemista, eikä siinä 
keskitytty riittävästi ilmastonmuutoksesta eniten kärsivien tarpeisiin. Apu ei aina mennyt niille 
haavoittuville tuensaajille, jotka pyrittiin saavuttamaan: harvoissa toimissa otettiin erityisesti 
huomioon esimerkiksi naisten tarpeet ja eräät toimet olivat liian kalliita köyhimmille kotitalouksille. 
Onnistuneita pilottitoimia olisi myös voitu laajentaa niin, että useammat ihmiset olisivat hyötyneet 
niistä. 

Maailmanlaajuiseen ilmastonmuutosliittoumaan ei koko sen elinkaaren aikana saatu houkuteltua 
odotettua lisärahoitusta EU-mailta ja yksityiseltä sektorilta. Merkittävästä rahoitusvajeesta 
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huolimatta komissio ei missään vaiheessa tarkistanut alkuperäisiä kunnianhimoisia tavoitteita. 
Lisäksi toisessa vaiheessa (maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittouma +, 2014–2020) komission 
soveltamat rahoituksen kohdentamisperusteet johtivat siihen, että haavoittuvimpia maita tuettiin 
suhteellisesti vähemmän. 
Suurimmassa osassa tarkastajien tutkimia toimia komissio ei ollut analysoinut riittävästi, olivatko 
budjetoidut kulut kohtuulliset. Esimerkiksi toimien hallintokulut vaihtelivat suuresti ja olivat 
erityisen korkeat Tyynenmeren alueella. Säästöjä olisi voitu saada aikaan, jos kulut olisi analysoitu 
yksityiskohtaisemmin, tarkastajat päättelevät. 
Lisäksi tunnettuuteen ja näkyvyyteen liittyi ongelmia. Vaikka aloitteesta tuettiin yli 80:tä maata, 
siitä ei juurikaan tiedetty kehittyvien maiden keskuudessa eikä EU-maissa. Tämä johtui osittain 
siitä, että rahoitetut toimet eivät olleet erotettavissa muista EU:n toimista, joilla torjutaan 
ilmastonmuutosta kehittyvissä maissa. Aloitteen tehokkuutta heikensi myös organisaation 
monimutkaisuus, erityisesti tukivälineiden ja rahoitusvirtojen osalta ilmennyt päällekkäisyys. 

Taustaa 

Maailmanlaajuista ilmastonmuutosliittoumaa koskevalla aloitteella ei ollut omaa budjettikohtaa 
Euroopan komission kirjanpitojärjestelmässä, vaan sitä rahoitettiin kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä ja Euroopan kehitysrahastosta. Aloitteeseen kohdennettiin kaikkiaan 
728,8 miljoonaa euroa. Määrään sisältyvät EU-maiden rahoitusosuudet. Ensimmäisessä vaiheessa 
(2007–2013) myönnettiin 308,8 miljoonaa euroa, ja toisen vaiheen (Global Climate Change 
Alliance +, 2014–2020) osuus oli 420 miljoonaa euroa. 
Komissio päätti vuonna 2020 olla jatkamatta aloitetta uuteen vaiheeseen. Kaudella 2021–2027 
komissio rahoittaa naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen aihekohtaisella ja 
maantieteellisellä tuella toimia, joilla torjutaan ilmastonmuutosta kehittyvissä maissa. 
Erityiskertomus 04/2023 “Maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittouma (+) – Saavutukset jäivät 
alle tavoitteiden” löytyy Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolta. 
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