
FIKatsaus
nro01

2020

EU:n talousarvion 
ilmastomenojen 
seuranta

EUROOPAN 
TILINTARKASTUS-
TUOMIOISTUIN



2 

Sisällys
Kohta 

Tiivistelmä I–VII

Johdanto 01–12

Ilmastomenot EU:n talousarviossa 01–05 

Vihreän kehityksen ohjelma 06–10 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiempi ilmastomenoja 
koskeva työ 11–12 

Katsauksen laajuus ja arviointitapa 13–16

EU:n talousarvion ilmastomenojen seuranta – katsaus 17–53

EU:n talousarvion ilmastomenojen seurantamenetelmät 17–22 

Ilmastomenot kaudella 2014–2020 23–39 

Ilmastomenot kaudella 2021–2027 40–53 

EU:n talousarvion ilmastomenojen seuranta – yhteenveto 54–55 

Liite – Tilintarkastustuomioistuimen toteuttama 
erityiskertomuksen 31/2016 seuranta 

Termit ja lyhenteet 

Tilintarkastustuomioistuimen tiimi 



3 

Tiivistelmä 
I Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste, jolla on merkittävä vaikutus ihmisten
elämään. EU onkin asettanut itselleen sen osalta kunnianhimoisia tavoitteita. Nämä 
tavoitteet ovat lähtökohtana ilmastotoimien valtavirtaistamiselle, joka edellyttää ilmastoa 
koskevien toimien ottamista huomioon EU:n toimintapolitiikkojen ja rahastojen 
yhteydessä. EU:n on myös sitouduttava siihen, että tietty prosenttiosuus sen 
talousarviovaroista käytetään ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ilmastomenojen 
seurannalla tarkoitetaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseen osoitettujen, eri lähteistä 
peräisin olevien rahoitusosuuksien mittaamista. 

II Komissio ilmoitti vuonna 2011 tavoitteekseen käyttää vähintään 20 prosenttia EU:n
kauden 2014–2020 talousarviosta ilmastotoimiin. Vuonna 2018 komissio asetti 
kunnianhimoisemman tavoitteen EU:n vuosien 2021–2027 talousarvioesitystä varten: 
ilmastotavoitteiden saavuttamista edistettäisiin määrällä, joka vastaa 25:tä prosenttia 
menoista. Absoluuttisina lukuina ilmaistuna ilmastotoimiin varattiin 320 miljardia euroa 
kaudeksi 2021–2027, mikä vastaa 114 miljardin euron lisäystä vuosiin 2014–2020 
verrattuna. Joulukuussa 2019 julkaistun vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena oli 
määrittää uudelleen EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteet. Lisäksi siinä vahvistettiin 
25 prosentin tavoite. Ohjelmalla pyritään ohjaamaan seuraavan vuosikymmenen aikana 
kestäviin investointeihin vähintään biljoona euroa, jotka ovat peräisin EU:n talousarviosta 
ja muusta julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta. Toukokuussa 2020 komissio esitti 
covid-19-kriisin vuoksi muutetut ehdotukset kaudelle 2021–2027.

III Katsaus ei ole tarkastuskertomus. Tämä katsauksen tarkoituksena on saattaa ajan
tasalle tilintarkastustuomioistuimen aiempi analyysi EU:n talousarvion ilmastomenojen 
seurannasta kuten Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat suositelleet. EU:n 
ilmastomenoja koskevassa aiemmassa tilintarkastustuomioistuimen työssä 
(erityiskertomus 31/2016) saatiin vahvistus sille, että kunnianhimoinen työ on käynnissä 
ja että komissio on kaiken kaikkiaan edistynyt vuosien 2014–2020 tavoitteen 
saavuttamisessa. Ilmeni kuitenkin myös, että on olemassa riski siitä, että tätä tavoitetta ei 
saavuteta. Lisäksi havaittiin eräitä metodologisia puutteita, jotka johtavat ilmastoon 
liittyvien menojen yliarviointiin. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
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IV Tämä katsaus laadittiin kahdesta syystä. Siinä kohdistetaan seurantaa 
tilintarkastustuomioistuimen aiempaan kertomukseen, joka käsitteli komission 
ilmastomenojen seurantaan kaudella 2014–2020 soveltamia toiminta- ja 
raportointitapoja. Lisäksi katsauksessa perehdytään kunnianhimoisempaan 
sitoumukseen, jonka mukaan ainakin 25 prosenttia EU:n tulevasta talousarviosta 
käytetään ilmastotoimiin. Katsauksessa keskitytään maatalous-, koheesio- ja 
tutkimuspolitiikkoihin, joiden yhteydessä sitoumukseen osoitetaan eniten varoja vuosina 
2021–2027. 

V Komissio seuraa ilmastomenoja menetelmillä, jotka perustuvat seuraaviin kolmeen, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tunnusmerkeistä mukautettuun 
kertoimeen: 100 prosenttia (EU:n rahoituksella on merkittävä vaikutus 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen), 40 prosenttia (rahoituksella on kohtuullinen 
vaikutus) ja 0 prosenttia (rahoituksella ei ole vaikutusta tai vaikutus on merkityksetön). 
Menetelmän etuna on, että se on yksinkertainen ja käytännönläheinen, mutta se voi 
johtaa määrien yliarvioimiseen. 

VI Komissio raportoi vuonna 2019, että EU:n talousarvion ilmastomenojen osalta oltiin 
saavuttamassa 19,7 prosentin osuus ohjelmakaudella 2014–2020. Ilmastomenojen 
seurantamenetelmät ovat pysyneet suurelta osin muuttumattomina sen jälkeen, kun 
tilintarkastustuomioistuin julkaisi kertomuksensa vuonna 2016. Ne johtavat siis edelleen 
siihen, että tiettyjen yhteisen maatalouspolitiikan järjestelmien vaikutus 
ilmastonmuutoksen torjunnassa yliarvioidaan. Tilintarkastustuomioistuin tuo tässä 
yhteydessä esiin riskin, että jollakin maatalous- ja koheesiopolitiikan menoilla saatetaan 
nopeuttaa ilmastonmuutosta. Tutkimusala on jäämässä jälkeen kunnianhimoisesta 
tavoitteesta, jonka mukaan sen pitäisi osoittaa 35 prosenttia menoistaan 
ilmastokysymyksiin. 

VII Nyt vuoden 2020 puolivälissä Euroopan parlamentti ja neuvosto neuvottelevat 
ohjelmakauden 2021–2027 talousarviosta sekä yhteisen maatalouspolitiikan ja 
koheesiopolitiikan puitteista. Ilmastotoimet kuuluvat edelleen komission keskeisiin 
painopisteisiin kaudella 2021–2027. Eräiden maatalousjärjestelmien ennakoitu osuus 
ilmastomenoista on useiden julkaisujen mukaan arvioitu liian suureksi. Kirjoittajat 
katsovat, että komission ilmastoseurannassa käyttämiä menetelmiä on tarkasteltava 
uudelleen, jotta niistä tulisi luotettavampia. Lisäksi kirjoittajat pohtivat mahdollisuutta 
tasata EU:n rahoituksen vaikutusta siten, että kaikki investoinnit, joilla on kielteisiä 
ilmastovaikutuksia, kompensoidaan osoittamalla ilmastotoimiin enemmän varoja. 
Yleisesti ottaen näyttää siltä, että komission nykyisten ehdotusten perusteella on vaikea 
taata, että ilmastoon liittyvät menot saadaan nostettua 25 prosenttiin EU:n 
talousarviosta.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
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Johdanto 

Ilmastomenot EU:n talousarviossa 

01 Ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteista, jotka tällä hetkellä vaikuttavat 
ihmisten elämään. Ilmastonmuutos nostaa lämpötiloja, muuttaa sademääriä, lisää 
kuivuutta ja äärimmäisiä sääilmiöitä sekä nostaa merenpintaa ja sulattaa jääpeitettä. 
Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten terveyteen, mutta esimerkiksi myös luonnonvaraisiin 
eläimiin ja kasveihin sekä talouteen (ks. kaavio 1). 

Kaavio 1 – Ilmastonmuutoksella on seurauksia 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

02 EU pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta kunnianhimoisin tavoittein sekä omien 
toimintapolitiikkojensa että kansainvälisten kumppaneiden kanssa tekemänsä yhteistyön 
avulla. EU on tätä varten asettanut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä 
koskevia tavoitteita. 

03 Komissio päätti valtavirtaistaa ilmastonäkökohdat EU:n talousarvion yhteydessä sen 
sijaan, että olisi luotu rahoitusväline nimenomaan ilmastonmuutoksen torjumista varten. 
Ilmastotoimet siis valtavirtaistetaan EU:n eri toimintapolitiikkoihin ja otetaan huomioon 
ohjelmissa ja rahastoissa, ja EU on sitoutunut käyttämään tietyn osuuden 
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talousarviostaan ilmastotoimiin. Ilmastomenojen (eli ilmastorahoituksen) seurannalla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä ilmastotavoitteiden saavuttamiseen osoitettujen, eri 
lähteistä peräisin olevien rahoitusosuuksien mittaamista. 

04 Komissio otti lähtökohdakseen ilmastonmuutoksen torjumista koskevat EU:n 
tavoitteet (ks. kohta 02) ja ilmoitti vuonna 2011 pyrkivänsä käyttämään vähintään 
20 prosenttia (joka viidennen euron) EU:n kauden 2014–2020 talousarviosta 
ilmastotoimiin1. Komissio raportoi ilmastoon liittyvistä kokonaismenoista vuosittain EU:n 
talousarviota koskevassa vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa, yleistä 
talousarviota koskevassa esityksessä ja vuodesta 2019 alkaen ohjelmien 
tuloskatsauksessa. 

05 Ehdottaessaan vuonna 2018 seuraavaa monivuotista rahoituskehystä komissio asetti 
entistä kunnianhimoisemman tavoitteen ilmastotoimien valtavirtaistamiseksi kaikkiin 
EU:n ohjelmiin. Uusi tavoite oli, että EU:n menoista 25 prosenttia, eli yksi euro neljästä, 
osoitettaisiin ilmastotoimiin2. Absoluuttisina lukuina ilmaistuna ilmastotoimiin varattiin 
vuoden 2018 ehdotuksessa 320 miljardia euroa (käypinä hintoina) kaudeksi 2021–2027. 
Määrä on 114 miljardia euroa suurempi kuin kaudella 2014–2020 (ks. kaavio 2). 
Toukokuussa 2020 komissio esitti covid-19-kriisin vuoksi muutetut ehdotukset kaudelle 
2021–2027. Ilmastomenojen päivitettyä määrää ei ollut julkistettu vielä 
toukokuussa 2020. Monivuotista rahoituskehystä puolestaan ei ollut hyväksytty 
tilintarkastustuomioistuimen katsauksen laatimisajankohtaan mennessä. 

                                                      
1 COM(2011) 500 final: Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio, osa II, s. 13. 

2 COM(2018) 321 final: Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa 
mahdollisuuksia – monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_fi_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_fi_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-general-budget-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-general-budget-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/programmes-performance-overview-2018_en
https://ec.europa.eu/info/publications/programmes-performance-overview-2018_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f-8e30-3472afbc7a7e.0011.02/DOC_4&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may2018_en.pdf
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Kaavio 2 – Ilmastoon liittyvät menotavoitteet (huhtikuussa 2020) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin toukokuussa 2018 julkaistun komission tiedonannon pohjalta, 
ks. COM(2018) 321: Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa 
mahdollisuuksia – monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027, s. 22. 

Vihreän kehityksen ohjelma 

06 Joulukuussa 2019 julkaisemassaan vihreän kehityksen ohjelmassa3 komissio pyrkii 
määrittämään uudelleen sitoutumisensa ilmastoa ja ympäristö koskevien ongelmien 
ratkaisemiseen. Komission tarkoituksena on tukea EU:n siirtymistä uudenlaiseen 
talouteen, jolla vastataan ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen asettamiin 
haasteisiin. Vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistettiin komission kaikille EU:n ohjelmille 
ilmastomenojen osalta asettama 25 prosentin tavoite. 

07 Komissio esitti vihreän kirjan osana strategiaansa, jolla pannaan täytäntöön 
Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 2030 -toimintaohjelma ja kestävän kehityksen 
tavoitteet. Näihin kuuluu tavoite 13 (ilmastotekoja), jossa on kyse sopeutumisesta, 
ilmastonmuutosta koskevien toimenpiteiden sisällyttämisestä kansallisiin politiikkoihin, 
valistamisesta, menositoumuksista ja ilmastonmuutoksen torjuntatoimista (ks. kaavio 3). 

                                                      
3 COM(2019) 640 final: Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. 

2014–2020
EU-28

2021–2027
EU-27

EU:n i lmastomenot EU:n muut menotEU:n i lmastomenot

Tavoite: 206 mrd. euroa
(20 % – joka viides euro)

Tavoite: 320 mrd. euroa
(25 % – joka neljäs euro)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf


 8 

 

Kaavio 3 – Kestävän kehityksen tavoitteen 13 (ilmastotekoja) alatavoitteet 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin osoitteessa https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 
olevien tietojen perusteella. 

08 Vihreän kehityksen ohjelmassa käsitellään tarvetta viherryttää kansallisia 
talousarvioita ja korostetaan erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin edistämistä 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Vihreän kehityksen ohjelmassa komissio sitoutuu 
tehostamaan toimiaan, jotta voitaisiin varmistaa kulutustavaroita koskeva luotettava 
ilmastoraportointi (katteettomien ympäristöväitteiden torjuminen). Ympäristöväitteet 
olisi perusteltava arvioimalla kulutustavaroiden vaikutukset vakiomenetelmien avulla. 

09 Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää mittavia investointeja, joten komissio 
julkaisi tammikuussa 2020 Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelman. 
Tarkoituksena on mobilisoida EU:ssa ilmasto- ja ympäristötoimia koskeviin kestäviin 
investointeihin vähintään biljoona euroa seuraavien kymmenen vuoden aikana. 
Investointiohjelma rahoitettaisiin osittain EU:n talousarviosta mutta myös kansallisen 
osarahoituksen ja yksityissektorilta vivutettujen investointien avulla. Oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin tarkoituksena on tarjota kohdennettua tukea alueille ja aloille, 
joilla siirtyminen vihreään talouteen vaikuttaa eniten4. Tukea voidaan myöntää talouden 
yleiseen kehittämiseen eikä pelkästään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. 

                                                      
4 Ks. lisätietoja komission lehdistötiedotteesta Vihreän siirtymän rahoitus, tammikuu 2020. Ks. 

myös tilintarkastustuomioistuimen lausunto 2/2020 14 päivänä tammikuuta 2020 annetusta 

Kestävän kehityksen tavoite 13 – Ilmastotekoja 
Toimitaan kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja 
luonnonkatastrofeihin

13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, 
strategioihin ja suunnitteluun

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten 
lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä 
kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia

13.a Panna täytäntöön YK:n ilmastonmuutosta koskevaan puitesopimukseen 
osallistuvien kehittyneiden maiden lupaus mobilisoida vuoteen 2020 mennessä 
vuosittain 100 miljardia dollaria kehitysmaiden ilmastotoimiin

13.b Edistää mekanismeja, joilla lisätään tietoisuutta tehokkaasta ilmastonmuutokseen 
liittyvästä suunnittelusta ja hallinnasta vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä 
kehittyvissä saarivaltiossa

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_17
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_FI.pdf
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10 Covid-19-kriisi voi muuttaa poliittisia prioriteetteja niin, että painopiste siirtyy 
kansanterveysuhkiin vastaamisen, talouden elvyttämisen tai työpaikkojen luomisen 
suuntaan. Politiikan täytäntöönpanomallit saattavat muuttua. Ilmastonmuutos on 
kuitenkin edelleen maailmanlaajuinen haaste ja ihmisten, poliittisten päättäjien ja 
sidosryhmien kannalta keskeinen huolenaihe. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiempi ilmastomenoja 
koskeva työ 

11 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 17/2013 Unionin ulkopuolelle 
suunnatun tuen yhteydessä myönnetty EU:n ilmastorahoitus arvioitiin, miten komissio on 
hallinnoinut EU:n talousarviosta ja Euroopan kehitysrahastoista maksettuja 
ilmastomenoja. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi ilmastoon liittyvien menojen 
kasvaneen tietyissä kumppanimaissa tasaisesti. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin antoi 
suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa raportointia EU:n kehitysavun käytöstä 
ilmastomenoihin, näiden menojen valvontaa ja seurantaa sekä komission ja 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. 

12 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 31/2016 perehdyttiin EU:n 
poliittiseen sitoumukseen, jonka mukaan ilmastotoimet valtavirtaistetaan vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä EU:n eri talousarviomenoihin. 
Valtavirtaistamisella pyrittiin varmistamaan, että vähintään 20 prosenttia EU:n 
talousarviosta käytetään ilmastotoimiin. Kertomuksen yhteydessä saatiin vahvistus sille, 
että käynnissä oli kunnianhimoisia toimia ja että komissio oli yleisesti ottaen edistynyt 
tavoitteen saavuttamisessa. Tarkastuksessa tuli kuitenkin esiin myös vakava riski siitä, 
että 20 prosentin tavoite jää saavuttamatta (ks. kaavio 4). 

                                                      
komission muutetusta ehdotuksesta yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi, kohta 9 
”Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tuloksellisuuskehys”. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/SR13_17_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_FI.pdf
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Kaavio 4 — Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 31/2016 
keskeiset havainnot 

 
 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, erityiskertomus 31/2016. 

  

Suora tuki viljelijöille: 
oletuksil le myötävaikutuksesta 
i lmastotavoitteisiin ei ri ittäviä 

perusteluja

Euroopan sosiaalirahasto:
panostamalla i lmastotoimiin 
saataisiin aikaan enemmän

Tutkimusrahoitus:
tarvitaan pikaisia toimia; 

rahoitusosuus laahaa 
pahoin jäljessä

Maaseudun 
kehittämispolitiikan 

ilmastomenot: joitakin 
hyviä käytäntöjä, ei 

merkittävää muutosta

EAKR ja koheesiorahasto:
suuremmat määrärahat 

i lmastotoimille osoittavat, että 
parempi kohdentaminen 
ilmastoon mahdollinen

Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto: 

i lmastotoimien painotusta 
l isätty hieman

→ Tavoitteen saavuttaminen
edistyy

→ Raportointi osittain luotettavaa
→ Tuloksia ei painoteta riittävästi

→ Komission 
seurantamenetelmässä puutteita

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=39853
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Katsauksen laajuus ja arviointitapa 
13 Tämän katsauksen tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, miten komissio seuraa 
EU:n talousarvion ilmastomenoja. Tilintarkastustuomioistuin keskittyi erityisesti 
maatalous-, koheesio- ja tutkimuspolitiikkaa koskevien ilmastotoimien seurantaan. 
Valtaosa ilmastoon liittyvistä menoista koskee näitä kolmea alaa. Tässä asiakirjassa 
tilintarkastustuomioistuin 

o arvioi menetelmiä, joilla komissio seuraa EU:n talousarvion ilmastomenoja 

o käsittelee sitoumusta käyttää vähintään yksi euro viidestä (20 prosenttia) EU:n 
kauden 2014–2020 talousarviosta ilmastotoimiin; arvioi toimia, joita komissio on 
toteuttanut tämän sitoumuksen perusteella, ja käy läpi komission raportointia 
kauden 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen ilmastomenoista; sekä kohdistaa 
seurantaa edelliseen aihetta koskevaan erityiskertomukseen 31/2016 

o paneutuu kunnianhimoisempaan ehdotukseen, jonka mukaan EU:n kauden 2021–
2027 talousarviossa käytettäisiin ilmastotoimiin yksi euro neljästä (25 prosenttia). 

14 Kyseessä ei ole tarkastuskertomus vaan katsaus, joka perustuu lähinnä julkisesti 
saatavilla oleviin tietoihin tai nimenomaan tätä katsausta varten kerättyyn aineistoon. 
Tilintarkastustuomioistuin päätti toteuttaa tämän katsauksen nyt, koska sen sidosryhmät 
ovat erittäin kiinnostuneita aiheesta. Katsauksella pyritään saattamaan ajan tasalle 
tilintarkastustuomioistuimen aiempi analyysi EU:n talousarviota koskevasta 
ilmastotoimien seurannasta ja sijoittamaan se uuden monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteyteen, kuten Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat suositelleet. 

15 Tämä katsaus kattaa EU:n talousarvion menopuolen. Vihreän kehityksen ohjelmassa 
todetaan, että myös talousarvion tulopuolella voidaan edistää ilmastotavoitteiden 
saavuttamista. Tämä ei kuitenkaan kuulu tilintarkastustuomioistuimen katsauksen piiriin. 

16 Tilintarkastustuomioistuin oli katsauksen laadintaprosessin mittaan yhteydessä 
komissioon ja on ottanut huomioon komission antaman palautteen. Katsauksessa 
esitettävät tiedot saatiin seuraavista lähteistä: 

o ulkoisista raporteista, tutkimuksista, asiakirjoista ja artikkeleista 

o aihetta käsittelevästä EU:n lainsäädännöstä, joka on hyväksytty tai jota on ehdotettu 
vuoden 2015 ja vuoden 2020 puolivälin välisenä aikana 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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o ilmastomenojen kannalta relevanteista komission valmisteluasiakirjoista 

o lähettämällä kyselylomakkeet seuraaville komission pääosastoille: maatalous ja 
maaseudun kehittäminen, budjetti, ilmastotoimet, alue- ja kaupunkipolitiikka sekä 
tutkimus ja innovointi 

o kuulemalla seuraavia sidosryhmiä: Climate Action Network Europe ja Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD). 

  

http://www.caneurope.org/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
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EU:n talousarvion ilmastomenojen 
seuranta – katsaus 

EU:n talousarvion ilmastomenojen seurantamenetelmät 

17 OECD on vuodesta 1998 niin sanottujen Rion tunnusmerkkien avulla seurannut 
rahoitusvirtoja biologista monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta ja aavikoitumista 
koskevien Rion yleissopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Voidakseen seurata EU:n 
talousarvion ilmastomenoja komissio mukautti ilmastoon liittyviä OECD:n Rion 
tunnusmerkkejä ja sovelsi näitä mukautettuja tunnusmerkkejä kuhunkin EU:n 
toimintapolitiikan alaan, ohjelmaan tai toimenpiteeseen (ks. taulukko 1). Komissio sovelsi 
EU:n ilmastokertoimia kvantifioidakseen menot, joilla edistetään ilmastotavoitteiden 
saavuttamista. OECD ei kuitenkaan suunnitellut Rion tunnusmerkkejä tuottamaan 
tarkkoja lukuja, vaan niiden oli tarkoitus heijastella sitä, miltä osin tietyt tavoitteet, kuten 
ilmastonmuutoksen torjuminen, on valtavirtaistettu. 
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Taulukko 1 – OECD:n laatimat Rion tunnusmerkit verrattuna EU:n 
ilmastonmuutoskertoimiin 

OECD – 
Rion 

tunnusmerkki 

OECD – 
rahoitusvirta/toiminta 

EU – 
rahoitus/ohjelma/toimenpide 

EU – 
ilmastokerroin 

2 
Toiminta, jonka 
pääasiallinen tavoite 
koskee ilmastoa; rahoitus 
myönnetään juuri tämän 
tavoitteen perusteella 

Rahoitus, jolla edistetään 
merkittävästi 
ilmastotavoitteiden 
saavuttamista 

1 

Toiminta, jonka kannalta 
ilmastonäkökohdat 
muodostavat merkittävän 
(nimenomaisesti 
mainitun) tavoitteen, 
mutta eivät kuitenkaan 
sen keskeistä tavoitetta. 

Rahoitus, jolla edistetään 
kohtalaisesti 
ilmastotavoitteiden 
saavuttamista 

0 
Toiminta, jolla ei pyritä 
merkittävällä tavalla Rion 
yleissopimusten 
ilmastotavoitteisiin 

Rahoitus, jolla ei ole 
vaikutusta / on vähäinen 
vaikutus ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen 

Lähde: Handbook on the OECD Climate Markers, ja Euroopan komissio, Funding for Climate Action. 

18 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 31/2016 tuotiin esiin seuraavat
puutteet EU:n ilmastomenojen seuraamiseen soveltamassa lähestymistavassa: 

o EU:n ilmastokertoimet eivät tietyillä aloilla sovellettuina noudattaneet 
konservatiivisuusperiaatetta5, joka on kehitetty liian suurten ilmastorahoituksen 
arvioiden välttämiseksi. Periaatteen mukaan aliraportointi on suotavampaa kuin 
yliraportointi tilanteessa, jossa ilmastotietoja ei ole saatavilla tai ne ovat 
epävarmoja.

o OECD:n puitteissa korkeimmalle on luokiteltu toiminta, jonka pääasiallinen tarkoitus 
on ilmastotavoitteiden saavuttaminen. EU soveltaa 100 prosentin kerrointa paitsi

5 Ks. asiakirja Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking. 

http://www.oecd.org/dac/stats/48785310.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eib.org/attachments/documents/mdb_idfc_mitigation_common_principles_en.pdf
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tällaisiin politiikkoihin myös niihin EU:n toimintapolitiikkoihin, joilla 
ilmastonmuutoksen torjuntaa edistetään merkittävästi. Tällöin on siis kyse OECD:n 
järjestelmän keskimmäisestä luokasta (ks. taulukko 1). 

o Seurantamenetelmä ei kata niitä EU:n varoja, jotka kohdennetaan ilmastotoimiin 
rahoitusvälineiden kautta. 

o EU ei seuraa erikseen sopeutumis- ja hillitsemistoimia. 

19 Komissio kommentoi tätä lähestymistapaa vastatessaan 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 31/2016 kohtiin 34-37. Se toi tällöin 
esiin tarpeen löytää tasapaino tietojen luotettavuuden ja hallinnollisen rasitteen välille. 
Myös äskettäin julkaistuissa maatalouspolitiikkaa käsittelevissä tutkimuksissa tuodaan 
esiin huoli komission valitsemasta menetelmästä. Yhdessä tutkimuksessa esimerkiksi 
ehdotetaan Rion tunnusmerkkeihin perustuvien menetelmien soveltamisen tarkistamista 
siten, että keskityttäisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tällöin rekisteröitäisiin vain 
nimenomaiset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimenpiteet eikä sellaisia 
säännöllisen maksuaikataulun mukaan suoritettavia maksuja, joiden vaikutusta päästöihin 
ei tällä hetkellä tiedetä6. 

20 Samoin eräs toinen julkaisu7 lukee komission menetelmän eduksi yksinkertaisuuden 
ja käytännöllisyyden, mutta huomauttaa, että menetelmä voi olla harhaanjohtava. 
Esimerkiksi menoihin, jotka johtavat päästöjen lisääntymiseen, ei sovelleta negatiivista 
kerrointa kuvaamaan kielteisiä vaikutuksia. Komission menetelmä poikkeaisi OECD:n 
laatimista Rion tunnusmerkeistä tältäkin osin. Julkaisussa peräänkuulutetaan vaativampia 
ja tarkempia menetelmiä, joilla arvioitaisiin kunkin toimen hiilijalanjälki, mikä puolestaan 
auttaisi tekemään EU:n talousarviosta aidosti vihreämmän. 

21 Komissio aikoo soveltaa samaa seurantatapaa kauden 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen ilmastomenoihin. Komissio on tuonut esiin menetelmän edut mutta 
myöntää myös, että siihen on kaudella 2014–2020 liittynyt haasteita (ks. kaavio 5). 

                                                      
6 Pe’er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: Action needed for the EU Common Agricultural Policy 

to address sustainability challenges; People Nat. 2020; 00:1–12. 

7 Claeys, G., Tagliapietra, S. ja Zachmann, G.: How to make the European Green Deal work; 
Bruegel Policy Contribution, nro˚ 13, marraskuu 2019. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf
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Kaavio 5 — Komission yleiskatsaus: OECD:n kehittämiin Rion 
tunnusmerkkeihin perustuvan ilmastomenojen seurantamenetelmän 
vahvuudet ja haasteet – monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 

 
Lähde: Komission vastaukset tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn. 

22 Komissio aikoo seurata kauden 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
ilmastomenoja hanketasolla kaikissa suoraan hallinnoiduissa ohjelmissa. Tämä koskee 
myös pieniä toimia, joita seuranta ei ole aiemmin kattanut. Lisäksi komissio aikoo seurata 
ilmastoon liittyviä investointeja, joita rahoitetaan rahoitusvälineistä esimerkiksi lainojen, 
takausten tai pääomarahoituksen avulla. 

Ilmastomenot kaudella 2014–2020 

23 Jotta täytettäisiin sitoumus käyttää vähintään 20 prosenttia EU:n kauden 2014–2020 
talousarviosta ilmastotoimiin, tiettyihin asetuksiin sisällytettiin erityisiä tavoitteita, jotka 
koskevat tuen myöntämistä ilmastomenoihin (ks. kaavio 6). 

• Alhaiset hallinnolliset 
kustannukset

• Helppo soveltaa ja käyttää 
• Ilmastomenojen tehokas seuranta 

(ohjelmat, joiden pääasialliset tavoitteet 
eivät liity ilmastonmuutokseen, voidaan 
suunnitella niin, että niillä voidaan osin 
pyrkiä ilmastotavoitteisiin ja niihin 
voidaan soveltaa 40%:n 
ilmastokerrointa)

• Ilmastokertoimia sovelletaan 
epäjohdonmukaisesti (esim. 
budjettikohtien, hankkeiden tai 
tukitoimialan tasolla)

• Seuranta ei välttämättä kata pieniä 
ohjelmia ja rahoittajia

• Rahoitusvälineisiin ei kohdenneta 
seurantaa 
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Kaavio 6 – Ilmastomenojen tavoitteet EU:n lainsäädännössä (monivuotinen 
rahoituskehys 2014–2020) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:n asetusten perusteella. 

24 Kuten kaaviosta 2 käy ilmi, komissio arvioi, että ilmastotavoitteiden saavuttamista 
edistetään kauden 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 206 miljardilla eurolla 
eli 20 prosentilla. Komission verrattain tuoreessa raportoinnissa8 todetaan 
ilmastomenoista, että EU:n talousarviolla ollaan saavuttamassa keskimäärin 
19,7 prosentin osuus kauden 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Tätä 
prosenttiosuutta päivitetään vuosittain, ja ilmastoon tämän monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana käytetty kokonaismäärä vahvistetaan vasta vuoden 2023 
jälkeen. Se on viimeinen vuosi, jolloin yhteisesti hallinnoituihin ohjelmiin osoitetaan 
kauden 2014–2020 rahoitusta. 

Yhteinen maatalouspolitiikka 

25 Komissio katsoi, että suurin rahoitusosuus EU:n talousarvion ilmastomenoja 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi tulee maatalouden alalta. Komissio otti tällöin 
huomioon sekä suorat tuet että maaseudun kehittämisen. Komission arvion mukaan 

                                                      
8 COM(2019) 400, kesäkuu 2019: Programmes Performance Overview, EU Budget 2014–2020, 

s. 7. 

Vähintään 25 %
Tavoite ei sitova

Asetuksen (EU) 
N:o 233/2014
johdanto-osan 

20 kappale

25 %

Asetuksen (EU) 
N:o 1293/2013

4 artiklan 2 kohta

Vähintään 30 %

Asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013

59 artiklan 6 kohta

Huom. Tavoite 
s i sältää ilmaston ja 
ympäristön.

Vähintään 35 %
Tavoite ei sitova

Asetuksen (EU) 
N:o 1291/2013
johdanto-osan 

10 kappale

Horisontti
2020 Maaseuturahasto

LIFE
Kehitysyhteistyön 

rahoitusväline

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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määrä on kauden 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä9 102,8 miljardia euroa, 
mikä vastaa 50:tä prosenttia kauden ilmastomenoista. 

26 Komission laskelmien mukaan suorien tukien osuus ilmastomenoista olisi kaikkiaan 
hieman alle 20 prosenttia. Tässä laskelmassa erotetaan toisistaan suorien tukien 
viherryttämisosan muodostavat kolme maatalouskäytäntöä. Laskelmaan sisältyy myös 
20 prosentin mukautus, joka koskee suorien tukien sitä osaa, jossa ei ole kyse 
viherryttämisestä (ks. kaavio 7). 

Kaavio 7 – Komission laskelma maatalouden suorien tukien osuudesta 
ilmastotoimien rahoituksessa 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, komission kaudella 2014–2020 ilmastomenojen seurantaan 
suorien tukien osalta käyttämän menetelmän perusteella. Ks. myös kaavio 7 erityiskertomuksessa 31/2016. 

27 Tilintarkastustuomioistuin kyseenalaisti erityiskertomuksessaan 31/2016 tässä 
mallissa käytetyt oletukset ja huomautti, että siihen suorien tukien osaan, joka ei koske 
viherryttämistä, sovellettavalle 20 prosentin mukautukselle ei ollut vankkoja perusteita. 
Komissio perusteli mukautusta lähinnä täydentäviin ehtoihin liittyviltä vaatimuksilta 
odotetulla hyödyllä10. Kuitenkin vain joillakin täydentäviin ehtoihin liittyvillä vaatimuksilla 
on mahdollisia ilmastohyötyjä, eikä vaatimuksia sovelleta kaikkiin suorien tukien saajiin. 

                                                      
9 Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2019, s. 110. 

10 Ks. komission vastaukset erityiskertomuksen 31/2016 kohtiin 53 ja 54. 

Viherryttäminen (kaikki kolme osatekijää) 14 %
Viherryttämistä koskeva osa vastaa 30 %

suorista tuista

Suorien tukien panostus ilmastotoimiin

19,6 %

Viljelyn 
monipuolistaminen Ekologiset alat Pysyvä laidun

Muu kuin 
viherryttämistä 
koskeva osa vastaa 
70 % suorista tuista

Ei liity 
viherryttämiseen

5,6 %0 %

1/3 30 %0 %
x x

1/3 30 %40 %

x x
1/3 30 %100 %

x x
20 % 70 %40 %

x x

4 %

1/3 1/3 1/3

10 %

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2019-statement-of-estimates-sec-2018-250_2018_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf


 19 

 

Toisenlainen prosenttiosuus, joka vastaisi paremmin konservatiivisuusperiaatetta, olisi 
pienentänyt kokonaisosuutta huomattavasti (esim. prosenttiosuuden muuttaminen 
20 prosentista 10 prosenttiin olisi johtanut 9 miljardin euron vähennykseen). Muistakin 
tutkimuksista ja artikkeleista on saatu vahvistus näille epäilyksille11. 

28 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että jotkin maaseudun 
kehittämistoimenpiteisiin ja -toimiin liittyville menoille asetetuista kertoimista eivät 
noudattaneet konservatiivisuusperiaatetta, mikä johti yliarviointiin. Esimerkiksi 
suurimpaan osaan tukea, jota maksetaan luonnonoloista johtuvien rajoitteiden vuoksi ja 
jonka tarkoituksena on estää maatalousmaasta luopuminen, sovellettiin 100 prosentin 
kerrointa. Tällaiset tuet eivät liity ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin. 

29 Tilintarkastustuomioistuin analysoi samassa kertomuksessa jäsenvaltioiden 
maaseudun kehittämisohjelmia ja havaitsi, että komissio yliarvioi ohjelmien vaikutuksen 
ilmastotoimiin yli 40 prosentilla eli lähes 24 miljardilla eurolla. Syynä oli se, että komissio 
ei erottanut eri toimintojen tuottamia ilmastovaikutuksia riittävällä tavalla toisistaan. 
Komissio perusteli lähestymistapaansa sillä, että Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) ilmastomenojen osalta oli tarpeen löytää 
tasapaino yhtäältä hallinnollisen taakan ja kustannusten minimoimisen ja toisaalta 
kohtuullisen luotettavan arvion esittämisen välillä (ks. kohta 43). 

30 Tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2016 laatimassa kertomuksessa todettiin, että 
verrattuna kauteen 2007–2013 maatalouspolitiikassa ja maaseudun kehittämispolitiikassa 
ei ollut tapahtunut merkittävää siirtymistä kohti ilmastotoimien toteuttamista. 
Tilintarkastustuomioistuin ei myöskään havainnut, että maaseudun kehittämisen 
hallintoprosesseja olisi merkittävästi muutettu esimerkiksi tarkistamalla ilmastoon liittyviä 
vaatimuksia tai tukikelpoisuus- ja valintaperusteita. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
kuitenkin useita esimerkkejä hyvistä käytännöistä eräissä vähemmän tärkeissä 
maaseudun kehittämistoimenpiteissä, joiden suunnittelua oli tarkistettu 
ilmastoystävällisempään suuntaan. 

31 Komissio julkaisi toukokuussa 2019 tutkimuksen12, jossa arvioitiin YMP:n vaikutuksia 
ilmastonmuutokseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Tutkimuksessa todettiin muun 

                                                      
11 Ks. Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020; 

Kelleher, L.: Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact, 2020; tai 
Pe’er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: Action needed for the EU Common Agricultural Policy 
to address sustainability challenges; People Nat. 2020; 00:1–12. 

12 Alliance Environnement, Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and 
greenhouse gas emissions, 2018. 

http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://www.arc2020.eu/double-trouble-how-are-cap-direct-payments-suddenly-twice-as-effective-at-combating-climate-change/
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions
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muassa, että YMP:llä oli sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia 
kasvihuonekaasupäästöihin. 

32 Menetelmä, jota käytetään seurattaessa YMP:n osuutta ilmastonmuutoksen 
torjunnassa, ei kuitenkaan ota huomioon, että YMP edistää maataloustoimia, joilla voi 
olla kielteinen vaikutus ilmastonmuutokseen. Tällaisten toimien tuloksena karjankasvatus 
ja lannoitteiden käyttö lisääntyvät, jolloin ilmakehään vapautuu lisää kasvihuonekaasuja. 
Näihin toimiin ei silti sovelleta negatiivista ilmastotunnusmerkkiä. Myös komissio 
myöntää, että eräät jäsenvaltiot voisivat parantaa ilmastovaikutuksia valitsemalla tai 
toteuttamalla paremmin joitakin maaseudun kehittämishankkeita, mutta sillä ei ole 
arviota tällaisten hankkeiden kokonaisvaikutuksesta. 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto 

33 Komissio arvioi, että EAKR ja koheesiorahasto edistävät merkittävästi EU:n 
ilmastomenoja koskevan kokonaistavoitteen saavuttamista. Se olettaa, että näiden 
kahden rahaston kautta tehdään ohjelmakaudella 2014–2020 yli 55 miljardia euroa 
sellaisia EU:n talousarviosta rahoitettavia investointeja, jotka kohdistuvat 
ilmastotoimiin13. Määrä vastaa suunniteltuja EU:n investointeja, joihin on sovellettu 
kunkin tukitoimialan mukaista 100 prosentin, 40 prosentin tai 0 prosentin painotusta. 
Kaaviossa 8 annetaan esimerkkejä tärkeimmistä ilmastomenojen tukitoimialoista 
kaudella 2014–2020. 

                                                      
13 Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskeva komission avoimen datan alusta, 

15. huhtikuuta 2020. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
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Kaavio 8 – Ilmastotoimien kannalta merkityksellisimmät EAKR:n ja 
koheesiorahaston tukitoimialat ja niiden ilmastokertoimet vuosina 2014–
2020 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission avoimen datan alustan ja komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 215/2014 liitteen I perusteella. 

34 Kauden 2014–2020 koheesiopolitiikan puitteissa sallitaan tietyin edellytyksin menot, 
joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ilmastoon. Koheesioalalla voitaisiin esimerkiksi sallia 
rajallinen tuki fossiilisille polttoaineille, jos tuen ehtona on kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Näiden tukitoimien ilmastopainotus on 0 prosenttia, vaikka ne aiheuttavat 
kasvihuonekaasupäästöjä. 

35 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa todettiin myös, että EAKR ja 
koheesiorahasto kohdennettiin kaudella 2014–2020 paremmin ilmastokysymyksiin kuin 
edellisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Samoin kertomuksessa annettiin 
esimerkkejä hyvien käytäntöjen mukaisista hankkeista, joilla edistettiin ilmastoon liittyvää 
varainkäyttöä, ja yksilöitiin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä laadullisia parannuksia 
hallintoprosesseissa ja -vaatimuksissa. 

Tutkimuspolitiikka – Horisontti 2020 

36 Tutkimus ja innovointi ovat tärkeitä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
näkökulmasta. Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarviossa ilmastomenojen osalta 
tavoitteeksi määritettiin 35 prosenttia (ks. kaavio 6). Tämä merkitsee, että 

• Puhtaan kaupunkiliikenteen infrastruktuuri ja sen edistäminen 
• Rautatieliikenne
• Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja lisääminen, 

luonnonsuojelu ja vihreä infrastruktuuri
• Vesihuolto ja juomaveden suojelu

• Energiatehokkuutta parantava peruskorjaus 
• Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä 

ilmastoon liittyvien riskien ehkäiseminen ja hallinta 
• Vähähiiliseen talouteen ja kykyyn selviytyä ilmastonmuutoksesta 

liittyvä tutkimus- ja innovointi-infrastruktuuri
• Pyöräily- ja kävelyreitit
• Uusiutuva energia: aurinkoenergia, biomassa, muu
• Korkeahyötysuhteinen yhteistuotanto ja kaukolämmitys

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=FI
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
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Horisontti 2020 -puiteohjelmasta osoitetaan yli 26 miljardia euroa ilmastotoimiin 
ohjelmakaudella 2014–2020. 

37 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa todettiin, että tutkimuksen 
rahoitusosuus laahaa pahoin jäljessä tavoitteesta. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, että 
35 prosentin tavoitteen saavuttaminen kaudella 2014–2020 edellyttää, että 47 prosenttia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman menoista vuosina 2018–2020 olisi kohdennettava 
ilmastoon. Komissio laati toimintasuunnitelman nopeuttaakseen hidasta etenemistä kohti 
ilmastotavoitetta. Siinä komissio ehdotti esimerkiksi, että hanke-ehdotusmalleissa ja 
myöntämisperusteissa otettaisiin huomioon ilmastonäkökohdat tai että budjetteja 
tarkistettaisiin. Tilintarkastustuomioistuin piti toimintasuunnitelmaa merkityksellisenä. Se 
totesi silti myös, että määrälliset tavoitteet ja mallit siitä, miten 35 prosentin tavoite 
voitaisiin saavuttaa, puuttuvat. 

38 Komissio raportoi, että vuoden 2018 lopussa Horisontti 2020 -puiteohjelman 
ilmastotoimia koskevat sitoumukset ylsivät 30 prosenttiin ohjelman talousarviosta14. 
Komissio toi esiin myös, että lisätoimia oli käynnissä. Asetetun 35 prosentin tavoitteen 
saavuttaminen on edelleen haastavaa. Tähän on pääasiassa syynä se, että yli neljäsosa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarviosta koskee tutkimusehdotuksia, jotka eivät liity 
tiettyyn temaattiseen tavoitteeseen (alhaalta ylöspäin suuntautuvat toimet) ja joita 
arvioidaan tieteellisen huippuosaamisen eikä ilmastovaikutuksen perusteella. Näiden 
alhaalta ylöspäin suuntautuvien toimien vaikutus ilmastomenoihin on 
suunnitteluvaiheessa epävarmaa. 

Erityiskertomuksen 31/2016 seuranta 

39 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 31/2016 perehdyttiin EU:n 
poliittiseen sitoumukseen, jonka mukaan ilmastotoimet valtavirtaistetaan vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä EU:n eri talousarviomenoihin. Kertomus sisälsi 
seitsemän pääsuositusta, jotka oli jaettu 12 alasuositukseen. Komissio hyväksyi niistä 
kolme kokonaan ja kuusi osittain, ja kolmea se ei hyväksynyt lainkaan. 
Tilintarkastustuomioistuin kohdisti näihin suosituksiin seurantaa, ja sen havainnot 
esitetään tiivistetysti jäljempänä taulukossa 2 (ks. lisätiedot liitteessä). 

                                                      
14 Vuosikertomus EU:n toiminnasta tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla sekä 

Horisontti 2020 -ohjelman seurannasta vuonna 2018 (COM(2019) 315 final), s. 10. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:FI:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:FI:PDF
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Taulukko 2 – Yhteenveto erityiskertomuksen 31/2016 suosituksista ja 
seurantatyön tuloksista 

 

Suositukset 
erityiskertomuksessa 31/2016 

Komission 
vastaus 

 

Tilintarkastustuomioistuimen 
toteuttama seuranta 

 

1) Kattava monivuotinen tietojen koonti 
20 prosentin tavoitteen seuraamiseksi 
[komissio]   

2) Ilmastomenoja ja 20 prosentin tavoitetta koskeva kattava raportointikehys 

a) vuotuisessa raportoinnissa ja 
tuloksellisuusraportoinnissa, 
toimintasuunnitelmissa ja 
rahoitusvälineiden rahoitusosuuksien 
yhteydessä [komissio] 

  

b) yhdessä hallinnoitavilla aloilla, joilla 
voidaan toteuttaa ilmastotoimia 
[jäsenvaltiot]   

c) sopeutumis- ja hillitsemistoimet 
pidetään erillään [komissio ja jäsenvaltiot]   

3) Ilmastonmuutoksesta johtuvien 
tarpeiden arviointi suunniteltaessa 
rahoitusvälineiden mahdollista 
ilmastorahoitusosuutta [komissio] 

  

4) Korjataan maaseuturahastoon liittyvät 
yliarvioinnit [komissio ja jäsenvaltiot]   

5) Laaditaan toimintasuunnitelmia, jos 
tietyiltä aloilta ei saada odotettuja 
panostuksia [komissio]   

Komission vastaus Tilintarkastustuomiois
tuimen toteuttama 
seuranta

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
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6) Kehitetään indikaattoreita, joilla seurataan ilmastomenoja ja niihin liittyviä tuloksia 
[komissio] 

a) ilmastotoimien täytäntöönpano 
yhdessä hallinnoitavilla aloilla   

b) tulosindikaattorit aloilla, jotka 
edistävät 20 prosentin tavoitteen 
saavuttamista   

c) ilmastoon liittyviin 
tulosindikaattoreihin sovellettavia hyviä 
käytäntöjä koskevien tietojen vaihto   

7) Tutkitaan kaikki mahdollisuudet ja varmistetaan todellinen siirtyminen kohti ilmastotoimia 
[komissio] 

a) määritellään alat, joilla on vielä 
käyttämätöntä potentiaalia ja laaditaan 
tarvittaessa toimintasuunnitelmia   

b) lisätään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista maataloudessa, 
maaseudun kehittämisen alalla ja 
kalastuksessa 

  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Ilmastomenot kaudella 2021–2027 

40 Komissio teki vuonna 2018 ilmastotoimien valtavirtaistamista koskevista 
tavoitteistaan entistä kunnianhimoisempia kaikissa EU:n ohjelmissa ohjelmakaudella 
2021–2027. Tavoitteena oli edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista 25 prosentilla EU:n 
menoista (ks. kohta 05). Kaaviosta 9 käy ilmi, että suurimpien rahoitusosuuksien on 
tarkoitus tulla maataloudesta (46 prosenttia), aluepolitiikasta (26 prosenttia) ja 
tutkimustoiminnasta (10 prosenttia). 
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Kaavio 9 – Vuonna 2018 esitetty ehdotus ilmastomenoista (2021–2027) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin kauden 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevien 
komission ehdotusten perusteella. 

41 Lopullinen talousarvio riippuu monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sen 
erityisohjelmista käytävien neuvottelujen tuloksista. Vastauksessaan 
tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn komissio korosti, että ilmastomenoja koskevia 
ehdotuksia käsiteltäessä on noudatettava varovaisuutta, koska sosiaalisissa ja 
taloudellisissa olosuhteissa voi tapahtua äkillisiä ja ennakoimattomia muutoksia, jollaisia 
ovat esimerkiksi covid-19-kriisin aiheuttamat muutokset. 

Yhteinen maatalouspolitiikka 

42 Vuoden 2020 jälkeen toteutettavasta YMP:stä esitetyissä 
lainsäädäntöehdotuksissa15, joita ei ole vielä hyväksytty, todetaan, että ”YMP:n toimien 
osuuden ilmastotavoitteiden rahoitukseen osoitettavista kokonaismäärärahoista 

                                                      
15 Ehdotus strategiasuunnitelma-asetukseksi, johdanto-osan 52 kappale. 

Koheesiorahasto

17 mrd. euroa 
5 %,

2021–2027 
Ilmastomenojen 
oletettu määrä: 

320 mrd. euroa

Horisontti Eurooppa -
puiteohjelma
33 mrd. euroa 
10 %

Yhteinen 
maatalouspoliti ikka

146 mrd. euroa 
46 %

Euroopan 
aluekehitysrahasto

68 mrd. euroa 
21 %

Muut EU:n 
toimintapolitiikat/rahastot
56 mrd. euroa
18 %

Kehitysyhteistyön 
rahoitusväline
22 mrd. euroa
7 %

Verkkojen Eurooppa 
-väline
15 mrd. euroa
5 %

Muut
19 mrd. euroa
6 %

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_FI.html
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odotetaan olevan 40 prosenttia”. Absoluuttisesti mitattuna niistä EU:n talousarvion 
320 miljardista eurosta, jotka aiotaan käyttää ilmastotoimiin, 146 miljardin euron 
(46 prosentin) olisi oltava peräisin YMP:stä. 

43 Komissio aikoo jatkaa ilmastomenojen seuraamista käyttäen samaa 
perusmenetelmää kuin vuosina 2014–2020 (taulukko 1), joskin uusien YMP:n tukitoimien 
painotuksia on tarkistettu, kuten taulukosta 3 käy ilmi. Vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä 
koskevassa ehdotuksessaan komissio muuttaa luonnonhaitta-alueiden tukien painotusta 
100 prosentista 40 prosenttiin. 

Taulukko 3 – YMP:n ilmastotoimia koskevat kertoimet kaudella 2021–2027 

% YMP:n järjestelmät 

 

• Kestävyysperusteinen perustulotuki – suorat tuet 
• Täydentävä tulotuki – suorat tuet 
• Maaseudun kehittämistuki luonnonhaitta-alueille 

 

• Ilmasto- ja ympäristöalan suorien tukien järjestelmät (ekojärjestelmät) 
• Ilmastonmuutokseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvät maaseudun 

kehittämistoimet 
• Maaseudun kehittämistoimet kestävän kehityksen ja luonnonvarojen 

tehokkaan hoidon edistämiseksi 
• Maaseudun kehittämistuki luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen, 

ekosysteemipalvelujen edistämiseen sekä elinympäristöjen ja 
maisemien säilyttämiseen 

Lähde: COM(2018) 392 final, Ehdotus asetukseksi YMP:n strategiasuunnitelmien tukea koskevista 
säännöistä, 87 artikla. 

44 YMP:n ennakoitu osuus ilmastotoimista nousi 28 prosentista kaudella 2014–2020 
kaikkiaan 40 prosenttiin kaudella 2021–2027. Tämä johtuu siitä, että suorien tukien 
järjestelmien arvioitu osuus kasvaa hieman alle 20 prosentista 40 prosenttiin. Tilannetta 
tasoittaa osin se, että laskelmissa ei oteta huomioon tuotantosidonnaisia tukia eikä 
nuorten viljelijöiden tulotukea. Komissio perustelee rahoitusosuuden kasvua 
uudenlaisella tehostetulla ehdollisuudella, jossa aiemmat täydentävät ehdot yhdistetään 
yksinkertaistettuihin viherryttämiskäytäntöihin ja uusiin vaatimuksiin. 
Tilintarkastustuomioistuin kommentoi aihetta lausunnossaan ehdotuksista, jotka liittyvät 
vuoden 2020 jälkeisen ajan yhteiseen maatalouspolitiikkaan (ks. laatikko 1). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cap-strategic-plans_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_FI.pdf
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Laatikko 1 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio YMP:n vaikutuksesta 
ilmastomenoihin esitetään lausunnossa 7/2018 komission 
ehdotuksista asetuksiksi, jotka liittyvät vuoden 2020 jälkeisen ajan 
yhteiseen maatalouspolitiikkaan 

”Suurin vaikutus [ilmastoa koskevaan] menotavoitteeseen olisi perustulotuella, 
johon sovellettava painotuskerroin on 40 prosenttia. […] Siksi 
tilintarkastustuomioistuin pitää arviota siitä, miten YMP:llä edistetään 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita, epärealistisena. YMP:n vaikutuksen 
yliarvioiminen voisi johtaa muilla politiikanaloilla vähäisempään rahoitukseen, 
mikä vähentäisi ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen osoitettujen EU:n varojen kokonaismäärää. Sen sijaan, että 
kaikkiin suoriin tukiin sovellettaisiin 40 prosentin painotuskerrointa, luotettavampi 
tapa arvioida vaikutusta olisi soveltaa tätä painotuskerrointa vain niihin suoriin 
tukiin, joita maksetaan aloille, joilla viljelijät todella soveltavat ilmastonmuutosta 
hillitseviä käytäntöjä.” 

45 Myös eräissä artikkeleissa todetaan, että YMP:n osuus ilmastomenoista on 
mahdollisesti yliarvioitu. Yhdessä artikkelissa todetaan, että ei ole perusteltua korottaa 
painotusta 19,5 prosentista 40 prosenttiin, paitsi jos tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuus muokata lukuja, jotta näyttäisi siltä, että jäsenvaltiot tekevät ilmaston eteen 
enemmän kuin ne tosiasiassa tekevät. Artikkelin mukaan komissio ei ole esittänyt 
perusteluja sille, miksi perustulotukeen ja uudelleenjakotukiin liittyvä tehostettu 
ehdollisuus oikeuttaisi 40 prosentin ilmastotunnusmerkin soveltamiseen. Artiklassa 
pidetään puhtaasti muodollisena sitä perustelua, että osa ehdoista voi auttaa 
vähentämään päästöjä tai parantamaan häiriönsietokykyä, jolloin 0 prosenttia suurempi 
tunnusmerkki olisi perusteltu ja sitä seuraava kerroin on 40 prosenttia16. 

46 Toisessa tutkimuksessa tuotiin esiin sama näkökohta17. Tutkimuksessa katsotaan, 
että ehdotukset kauden 2021–2027 perustulotuesta saattavat vaikuttaa paperilla hieman 
aiempaa kunnianhimoisemmilta, mikä ei kuitenkaan vaikuta riittävältä perusteelta 
kaksinkertaistaa nykyinen ilmastotunnusmerkki, jota sitäkin jo arvosteltiin siitä, että se on 
todennäköisesti yliarvioitu nykyisellä kaudella. Euroopan ympäristöpolitiikan instituutin 
(Institute of European Environmental Policy, IEEP) mukaan tehostetun ehdollisuuden 
osalta ei ole juurikaan näyttöä siitä, että tulotukimaksut ja tukikelpoisuussäännöt 

                                                      
16 Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020. 

17 Bas-Defossez, F., Hart K. ja Mottershead, D.: Keeping track of climate delivery in the CAP? 
Report for NABU by the IEEP, 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_FI.pdf
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992


 28 

 

itsessään hyödyttäisivät ilmastoa, ja sen sijaan on näyttöä siitä, että ne voivat joissakin 
tapauksissa olla haitallisia. Se katsoo näin ollen, ettei tukien luonne tarjoa perusteita sille, 
että ilmastotunnusmerkki ehdotetaan kaksinkertaistettavaksi. 

47 Joissakin asiakirjoissa esitettiin hyödyllisiä suosituksia YMP:n ilmastomenojen 
seurantamenetelmien parantamiseksi (ks. laatikko 2). 

Laatikko 2 

YMP:n ilmastomenojen seuraamista koskevat suositukset 

Lähteet: 
(A) Bastian Lotz, Yannick Monschauer ja Moritz Schäfer: Climate-friendly 
design of the EU Common Agricultural Policy, pohdinta-asiakirja 
(B) Alan Matthews: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or 
fiction 
(C) Moritz Schäfer, Yannick Monschauer ja Finn-Rasmus Hingst: Climate-
friendly design of the overall EU budget, Discussion Paper 

o Käytetään 40 prosentin painotuskerrointa vain joihinkin suoriin tukiin. Sitä 
voitaisiin soveltaa joko aloilla, joilla tällaiset tuet johtavat viljelykäytännöissä 
todellisiin ilmastonmuutosta hillitseviin muutoksiin (esimerkiksi kosteikkojen 
ja turvemaiden suojelu), tai aloilla, joilla tuet ovat tarpeen tällaisten 
viljelykäytäntöjen säilyttämiseksi. Edellytyksenä olisi kuitenkin 
monitahoisempi tapauskohtainen lähestymistapa, ja hallinnollinen taakka 
todennäköisesti kasvaisi. (A) 

o Käytetään uutta kerrointa, joka olisi 40 prosentin ilmastokerrointa pienempi 
ja määritelty konservatiivisesti niin, että vältetään ilmastovaikutusten 
yliarviointi. Kertoimella voitaisiin kuvata esimerkiksi seuraavia seikkoja: 

— ilmaston kannalta merkityksellisten hyvän maatalouden ja ympäristön 
vaatimusten osuutta 

— riskitekijää, joka heijastaa kansallisten standardien epäjohdonmukaisia 
tavoitetasoja 

— sellaisen maatalousmaan osuutta, jolla odotetaan muutosta kohti 
ilmastoystävällisempiä viljelykäytäntöjä. (A) 

https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/2climatefriendly-design-of-the-overall-eu-budgetfi.pdf?la=en
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/2climatefriendly-design-of-the-overall-eu-budgetfi.pdf?la=en
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o Käytetään 100 prosentin painotuskerrointa harkitusti ja vain perustelluissa 
tapauksissa, esimerkiksi seuraavasti: 

— YMP:n ekojärjestelmien yhteydessä, mutta vain siinä tapauksessa, että 
niihin sisältyy ilmastoon liittyviä tukitoimia (ei esimerkiksi biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun tarkoitettujen ekojärjestelmien 
yhteydessä) 

— maaseudun kehittämistä koskevien sitoumusten osalta, mutta vain, jos 
rahoitetuilla tukitoimilla edistetään pääasiassa ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä eikä muita ympäristötavoitteita. Tätä osatekijää olisi 
arvioitava ensisijaisesti tapauskohtaisesti, samalla tavalla kuin 
kansallisella tasolla suunniteltuja tukitoimia. (A) 

o Jos komission soveltamat kolme ilmastokerrointa (0 prosenttia, 40 prosenttia 
ja 100 prosenttia) säilytetään, niitä olisi sovellettava mahdollisimman 
eritellyllä tukitoimien tasolla. (B) 

o Yksi mahdollinen lähestymistapa olisi pyrkiä kvantifioimaan 
ilmastovaikutukset, jotka on saatu aikaan tehostetuilla 
ehdollisuusvaatimuksilla tietyillä otokseen poimituilla alueilla. Otos kattaisi 
erilaisia viljelyjärjestelmiä, maaperätyyppejä ja ilmastovyöhykkeitä eri puolilla 
EU:ta. (B) 

o Ilmastoseurannassa olisi ympäristöhyötyjä tuottavista tuista vähennettävä ne 
YMP:n tuet, jotka vaikuttavat ilmastoon kielteisesti, kuten 
tuotantosidonnainen tuki karjankasvatukselle tai investointituki 
kestämättömille kastelukäytännöille. (B) 

o Ilmastokiintiö olisi määriteltävä nettotavoitteena. Toisin sanoen kaikki ne 
investoinnit, joiden ilmastovaikutukset ovat kielteisiä, pitäisi kompensoida 
lisäämällä ilmastomenoja. (C) 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto 

48 Koheesiopolitiikan alalla komissio asetti kauden 2021–2027 EAKR:n 
ilmastotavoitteeksi 30 prosentin osuuden (68 miljardia euroa) ja koheesiorahaston 
tavoitteeksi 37 prosentin osuuden (17 miljardia euroa) (ks. kaavio 9). Kuten edellisessä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, menot on jaettu niin kutsuttujen tukitoimialojen 
kesken. Jokaiseen alaan sovelletaan yhtä kolmesta ilmastokertoimesta. Taulukossa 4 
esitetään yhteenveto tukitoimialojen ilmastokertoimien tärkeimmistä muutoksista 
verrattuna kauteen 2020–2014. 



 30 

 

Taulukko 4 – Tukitoimialat ja ilmastomenojen kertoimien muutokset 
kaudella 2021–2027 

Tukitoimiala 2014–2020 2021–2027 

Rautatieliikenne 

uudet rautatiet 

 

 

uudelleen rakennetut tai parannetut rautatiet 
 

Puhtaan kaupunkiliikenteen infrastruktuuri ja liikkuva 
kalusto   

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri - 
 

Liikenteen digitalisointi (rautatie-, maantie-, kaupunki- ja 
muu liikenne) - 

 

Tutkimus- ja innovointiprosessit, yritysten välinen 
teknologian siirto ja yhteistyö, jossa keskitytään 
kiertotalouteen 

- 
 

Keski- tai pienjännitteiset älykkäät 
energianjakelujärjestelmät - 

 

Tuki yrityksille, joiden palvelut edistävät vähähiilistä 
taloutta - 

 

Vähähiiliseen talouteen liittyvät tuotannolliset investoinnit 
suurissa yrityksissä - 

 
Lähde: Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EAKR:ää, ESR plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä, COM(2018) 375 final, liite I, ja 
komission täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 215/2014, liite I. 

49 Ehdotuksessa asetukseksi EAKR:sta ja koheesiorahastosta jätetään rahastojen 
tukitoimialan ulkopuolelle nimenomaisesti investoinnit, jotka liittyvät fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun, varastointiin tai polttamiseen, lukuun 
ottamatta puhtaita ajoneuvoja. Eräässä julkaisussa18 tuotiin esiin epäjohdonmukaisuuksia 

                                                      
18 Climate Action Network Europe: Climate Mainstreaming and Climate Proofing: The Horizontal 

Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and Recommendations, 
elokuu 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2018:372:FIN
http://www.caneurope.org/
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ilmastotoimien seurannassa käytettyjen tiettyjen prosenttiosuuksien ja kauden 2021–
2027 ilmastotavoitteiden välillä (ks. myös taulukko 4 ja kaavio 8): 

o 100 prosentin kerroin ”tehokkaalle yhteistuotannolle, kaukolämmitykselle 
ja -jäähdytykselle” mahdollistaa käytännössä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien 
laitosten käyttöiän pidentämisen 

o 100 prosentin kerroin ”vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin” 
rahoitukselle edistää fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikennesektorilla ja 
vaikeuttaa siten siirtymistä päästöttömään liikenteeseen 

o 100 prosentin kerroin uusien rautateiden rahoittamiselle poikkeaa pyrkimyksestä 
painottaa investoinneissa siirtymistä päästöttömään liikenteeseen. 

Komissio ei yhdy edellä mainitun julkaisun näkemyksiin vaan katsoo, että näillä 
investoinneilla edistetään merkittävästi ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

Tutkimuspolitiikka – Horisontti Eurooppa -puiteohjelma 

50 Horisontti Eurooppa on kaudella 2021–2027 toteutettava EU:n laajuinen 
tutkimusohjelma. Tutkimusohjelmalta odotetaan edelleen 35 prosentin panostusta 
ilmastotavoitteisiin. Komission alkuperäisen ehdotuksen mukaan tämä vastaisi 33:a 
miljardia euroa kaudella 2021–2027 (ks. kaavio 9). 

51 Vihreän kehityksen ohjelmassa todetaan, että tutkimuksen hyödyntäminen ja 
innovoinnin edistäminen on sen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeää. 
Neljällä niin kutsutulla vihreän kehityksen missiolla autetaan Horisontti 
Eurooppa -tutkimusohjelmaa saamaan aikaan suuria muutoksia muun muassa 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen, valtamerten, kaupunkien ja maaperän suhteen. 
Komissio odottaa, että missiot kokoavat yhteen monenlaisia osallistujia, kuten paikallis- ja 
alueviranomaisia ja yksityishenkilöitä. 

52 Vastauksessaan tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn komissio toteaa, että 
35 prosentin tavoitteen saavuttaminen on mahdollista, joskin haastavaa. Se korostaa, että 
prioriteetit ja odotukset on asetettava selkeästi ja ylhäältä alaspäin, kun taas ohjelman 
sisällä ovat merkittäviä alhaalta ylöspäin suuntautuvat toimet, joiden lopputulosta ei 
voida ennakoida (ks. kohta 38). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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53 EU edistää vähähiilisten teknologioiden siirtämistä tutkimusvaiheesta 
hyödynnettäviksi markkinoilla. Tutkijat ovat esittäneet epäilyksiä19 siitä, voidaanko nämä 
kunnianhimoiset suunnitelmat toteuttaa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. He tuovat 
esiin haasteen, joka liittyy innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden, kuten hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin20 tai vedyn, tuomiseen markkinoille; monissa tapauksissa 
sääntely-ympäristöä ei myöskään ole vielä mukautettu tätä varten. Hiilen nykyinen 
hintataso johtaa siihen, että uudet teknologiat eivät useinkaan voi olla kannattavia 
lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä ja että tarvittava infrastruktuuri on usein edelleen 
puutteellista. 
  

                                                      
19 Delbeke, J. and Vis, P.: Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend, 2019. 

20 Ks. myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 24/2018: Hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin sekä innovatiivisten uusiutuvien energialähteiden kaupallisen 
mittakaavan demonstrointi EU:ssa: kuluneella vuosikymmenellä ei ole saavutettu suunniteltua 
edistymistä. 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_FI.pdf
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EU:n talousarvion ilmastomenojen 
seuranta – yhteenveto 
54 Ilmastonmuutoksen torjuminen on EU:lle erittäin tärkeä tavoite. Tietyn
prosenttimäärän asettaminen tavoitteeksi EU:n talousarviosta ilmastotoimiin 
käytettävälle osuudelle voi olla tehokas tapa edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
Seuraavassa esitetään yhteenveto tässä katsauksessa käsitellyistä keskeisistä 
kysymyksistä. 

EU:n talousarvion 
ilmastomenoihin 

sovellettava 
seurantamenetelmä – 

pohjautuu OECD:n 
kehittämiin Rion 

tunnusmerkkeihin 

+ Alhaiset hallinnolliset kustannukset
+ Helppo soveltaa ja käyttää
- Ei konservatiivinen
- Maksimaalinen (100 prosentin) painotus ilmastotavoitteiden
saavuttamista merkittävästi edistäville toimille, joiden ensisijainen
tarkoitus ei kuitenkaan liity ilmastotavoitteisiin
- Hillinnän ja sopeutumisen välillä ei tehdä eroa
- Ilmastoon kielteisesti vaikuttavia menoja ei oteta huomioon

Yhteisen maatalouspolitiikan 
osuus ilmastomenoista 

+ Osuus ilmastomenoista oletettavasti suurin
+ Oletettu osuus kasvaa kaudella 2021–2027
- Suorat tuet: perusteettomia oletuksia vaikutuksista
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen; kauden 2021–2027 osuuden
arvioidaan olevan kaksinkertainen verrattuna kauteen 2014–2020
- Maaseudun kehittäminen: vaikutus yliarvioitu, joskin joitakin
parannuksia kaudella 2021–2027
- Maataloustoimintaa, jolla voi olla kielteinen vaikutus ilmastoon,
ei oteta huomioon

EAKR:n ja koheesiorahaston 
osuus ilmastomenoista 

+ Ilmasto otettiin paremmin huomioon kaudella 2014–2020 kuin
sitä edeltävällä kaudella; hyviä käytäntöjä yksilöitiin
- Toimet, joissa fossiilisille polttoaineille voidaan myöntää jossakin
määrin tukea: huomioon ei oteta toimintaa, jolla voi olla kielteinen
vaikutus ilmastoon

2014–2020 
EU-28 

Tavoite: 206 miljardia euroa 
(20 % – joka viides euro) 

2021–2027 
EU-27 

Tavoite: 320 miljardia euroa 
(25 % – joka neljäs euro) 
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Tutkimuspolitiikan osuus 
ilmastomenoista 

 

+ Toimintasuunnitelma tutkimuksen ilmastomenojen lisäämiseksi 
 
- Tavoitteen saavuttamisessa haasteita, jotka johtuvat 
ilmastotoimiin liittyvien tutkimusehdotusten suunnittelun 
rajoitteista 

 

55 Tilintarkastustuomioistuin yksilöi seuraavat keskeiset haasteet, joiden pohjalta 
voidaan tulevaisuudessa pyrkiä ilmastomenoille asetetun tavoitteen osalta kohti 
luotettavaa ja tarkoituksenmukaista raportointia: 

o vankkojen menetelmien varmistaminen ilmastomenojen seurantaa varten 

o menetelmien johdonmukainen soveltaminen kaikilla politiikanaloilla 

o ilmastonmuutosta todennäköisesti nopeuttavien menojen vähentäminen 
ilmastotavoitteita edistävistä menoista. 

 

Tilintarkastustuomioistuimen I jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Samo 
Jerebin johdolla hyväksynyt tämän katsauksen Luxemburgissa 17. kesäkuuta 2020 
pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidentti 
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Liite – Tilintarkastustuomioistuimen toteuttama 
erityiskertomuksen 31/2016 seuranta 

Suositukset Komission vastaus Tilintarkastustuomioistuimen 
toteuttama seuranta 

Suositus 1 – Perusteellinen monivuotinen 
tietojen koonti Hyväksytty  Pantu täytäntöön  

Komission olisi toteutettava vuosittain 
perusteellinen monivuotinen tietojen koonti sen 
selvittämiseksi, ovatko ilmastomenot 
kohdallaan 20 prosentin tavoitteen 
saavuttamiseksi. 

Komissio aikoo vastaisuudessakin seurata edistymistä 
vuosittain talousarvioesitysten laadinnan yhteydessä. 

Komission toteuttaa vuosittain tietojen koonnin sen 
selvittämiseksi, ovatko ohjelmoidut ilmastomenot 
kohdallaan 20 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi. Koonti 
julkaistaan EU:n talousarviota koskevassa vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ja vuotuisessa 
yleistä talousarviota koskevassa esityksessä. Ilmastoa 
käsittelevät luvut esitetään vuodesta 2019 alkaen myös 
ohjelmien tuloskatsauksessa. 

Suositus 2 – Kattava raportointimenettely 

Suositus 2 a Osittain hyväksytty  Pantu täytäntöön joiltakin osin  

Komission olisi raportoitava vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan ja 
kussakin relevantissa vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan konsolidoidut tiedot 
20 prosentin yleistavoitteen saavuttamisesta. 
Tässä yhteydessä olisi raportoitava myös 
mahdollisten toimintasuunnitelmien 
edistymisestä. Lisäksi olisi raportoitava 
rahoitusvälineiden ilmastorahoitusosuudesta. 

Komissio suostuu esittämään relevanteissa vuotuisissa 
toimintakertomuksissa olennaiset tiedot 
ilmastotoimista ja näiden toimien edistymisestä. 
Komissio ei hyväksy suositusta rahoitusvälineitä 
koskevasta raportoinnista seurattaessa 
talousarviomenojen edistymistä 20 prosentin 
tavoitteen saavuttamisessa. 

Ilmastomenoista raportoidaan EU:n talousarviota 
koskevassa vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa, yleistä talousarviota 
koskevassa esityksessä ja ohjelmien tuloskatsauksessa. 
Joissakin vuotuisissa toimintakertomuksissa on vain vähän 
tietoa siitä, missä määrin ohjelmakohtaisten 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
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Suositukset Komission vastaus Tilintarkastustuomioistuimen 
toteuttama seuranta 

Erityiskertomuksessa 31/2016 mainitun Horisontti 2020-
puiteohjelman toimintasuunnitelman lisäksi ei ole muita 
toimintasuunnitelmia. 
Rahoitusvälineisiin ei kohdisteta ilmastoseurantaa nykyisen 
MRK:n aikana, mutta tähän on määrä tulla muutos 
seuraavassa MRK:ssa. 

Suositus 2 b Osoitettu jäsenvaltioille  Ei sisälly seurannan soveltamisalaan  

Jäsenvaltioiden olisi raportoitava niistä 
yhteisesti hallinnoitavista aloista, joilla on ehkä 
mahdollista toteuttaa ilmastotoimia. 

Komissio toteaa, että tämä suositus on osoitettu 
jäsenvaltioille. 

Tilintarkastustuomioistuimen toteuttama seuranta 
kohdistuu komissiolle osoitettuihin suosituksiin. 

Suositus 2 c Ei hyväksytty  Ei ole pantu täytäntöön  

Komission ja jäsenvaltioiden olisi huolehdittava 
siitä, että tietojen keruussa hillitsemis- ja 
sopeutumistoimet pidetään erillään. 

Ei ole selvää, miten tästä aiheutuva hallinnollisen 
rasitteen lisääntyminen sekä komissiossa että 
jäsenvaltioissa vaikuttaisi. 

Komissio ei ryhtynyt täytäntöönpanotoimiin. 

Suositus 3 – Ilmastonmuutoksen torjunnan 
tarvearviointi Osittain hyväksytty  Pantu täytäntöön joiltakin osin  

Suunniteltaessa mahdollista 
ilmastorahoitusosuutta yksittäisten 
budjettikohtien tai rahoitusvälineiden osalta 
komission tulisi varmistaa, että suunnitelmat 
perustuvat realistiseen ja kattavaan arvioon 
ilmastonmuutoksen torjunnan tarpeista ja 
kunkin alan mahdollisuuksista osallistua 
yleistavoitteen saavuttamiseen. 

Komissio suostuu ottamaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjunnan tarpeet ja kunkin alan 
osallistumismahdollisuudet esittäessään uutta yleistä 
poliittista tavoitetta. Komissio ei hyväksy kantaa, jonka 
mukaan sen tulisi suunnitella kullekin alalle tai 
ohjelmalle erityinen ilmastorahoitusosuus. 

Komissio rahoitti ulkoisen tutkimuksen, jossa arvioitiin 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja ilmastomenojen 
seurantaa koskevien nykyisten järjestelyjen 
rahoitustarpeita. Tutkimuksessa käsitellään pikemminkin 
ilmastotoimien valtavirtaistamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseen liittyviä rahoitustarpeita kuin 
ilmastonmuutokseen liittyviä tarpeita. On epäselvää, 
perustuiko ohjelmakohtaisten ilmastomenojen odotettu 
prosenttiosuus realistisiin oletuksiin. 
Tulevaa MRK:ta koskevat neuvottelut ovat vielä käynnissä. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
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Suositukset Komission vastaus Tilintarkastustuomioistuimen 
toteuttama seuranta 

Suositus 4 – Liian suuret arviot korjattava Osittain hyväksytty  Pantu täytäntöön joiltakin osin  

Komission ja jäsenvaltioiden tulisi soveltaa 
konservatiivisuusperiaatetta ja korjata 
maaseuturahaston liian suuriksi arvioidut 
osuudet tarkistamalla niihin sovellettuja EU:n 
ilmastonmuutoskertoimia. 

Seurantamenetelmää ei voida muuttaa nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana 
ennustettavuuteen, johdonmukaisuuteen ja 
avoimuuteen liittyvistä syistä. Komissio aikoo 
kuitenkin pohtia, millä tavoin seurantamenetelmää 
voitaisiin hioa maaseuturahaston osalta vuoden 2020 
jälkeisellä ohjelmakaudella. 

Vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä koskevassa ehdotuksessa 
kerrointa on pienennetty 100 prosentista 40 prosenttiin 
niiden maksujen osalta, joilla korvataan luonnonhaittoja tai 
muita aluekohtaisia haittoja. 
Ympäristö- ja ilmastositoumusten osalta ehdotettu 
100 prosentin kerroin ei ole konservatiivisuusperiaatteen 
mukainen. 
Tulevaa YMP:tä koskeva ehdotus on vielä käsiteltävänä 
neuvostossa. 

Suositus 5 – On laadittava 
toimintasuunnitelmia Osittain hyväksytty  Ei ole pantu täytäntöön  

Jos vuosittaisessa tietojen koonnissa paljastuu, 
että jollakin alalla ei ehkä toteuteta odotettuja 
panostuksia, komission olisi laadittava 
asianomaista alaa varten toimintasuunnitelma. 

Komissio arvioi mahdollisuuksia lisätä 
ilmastovaikutuksen huomion ottamista yksittäisiä 
ohjelmia ja politiikan aloja koskevissa väliarvioinneissa. 
Näiden arvioiden tuloksia odoteltaessa komissio 
harkitsee korjaavia toimia. Yksittäisiä 
toimintasuunnitelmia ei tarvita, koska kuhunkin 
ohjelmaan sisältyy jo nyt painopisteiden 
asettamismenettelyjä, jotka riippuvat 
hallinnointitavasta. 

Komissio kiinnitti Horisontti 2020 -puiteohjelman vuosien 
2018–2020 työohjelmassa erityistä huomiota ilmastotoimiin 
ja osoitti niihin tällöin huomattavan määrän varoja. Tähän 
oli ryhdytty jo ennen kuin erityiskertomus 31/2016 
julkaistiin. Komissio ei laatinut muita toimintasuunnitelmia. 
Komissio päätti sen sijaan tarkistaa talousarviomenettelyä 
vuosittain ja varmistaa siten, että ilmastomenot kehittyvät 
suunnitellusti tavoitetta kohden. 
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Suositukset Komission vastaus Tilintarkastustuomioistuimen 
toteuttama seuranta 

Suositus 6 – Kehitetään indikaattorit tosiasiallisten ilmastomenojen ja niihin liittyvien tulosten seuraamiseksi 

Suositus 6 a Ei hyväksytty  Ei ole pantu täytäntöön  

Komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa yhteisesti hallinnoitavien alojen osalta 
laadittava yhdenmukainen ja suhteutettu 
järjestelmä ilmastotoimien tosiasiallisen 
toteuttamisen seurantaa varten. 

Jos suositus toteutettaisiin, jäsenvaltioiden 
hallinnollinen rasite lisääntyisi, mitä ei ole otettu 
huomioon nykyisissä asetuksissa eikä sisällytetty 
kumppanuussopimuksiin tai toimenpideohjelmiin. 

Komissio ei ryhtynyt täytäntöönpanotoimiin. 

Suositus 6 b Hyväksytty  Pantu täytäntöön joiltakin osin  

Komission olisi tuloksiin keskittyvää 
talousarviota koskevan aloitteensa mukaisesti 
laadittava ilmastoon liittyviä tuloksia koskevat 
indikaattorit kaikilla aloilla, jotka ovat osallisina 
tavoitteen saavuttamisessa. 

Komissio vahvistaa ja parantaa ilmastoon liittyvien 
tulosindikaattorien vertailtavuutta kaikilla EU:n 
budjettialoilla. Lisäksi se harkitsee seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
mahdollisuutta vahvistaa ilmastoon liittyviä 
tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan EU:n talousarvion 
ilmasto-osuutta. 

Komissio on sisällyttänyt ilmastoon liittyviä 
tulosindikaattoreita vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä ja 
EAKR:a/koheesiorahastoa koskeviin ehdotuksiin, joskaan ei 
kaikilla aloilla. Vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä ja 
EAKR:a/koheesiorahastoa koskevia ehdotuksia käsitellään 
parhaillaan, joten niitä ei ole vielä hyväksytty. 
 

Suositus 6 c Hyväksytty  Pantu täytäntöön  

Komission olisi helpotettava ilmastoon liittyviä 
tuloksia koskeviin indikaattoreihin liittyvien 
hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden 
välillä. 

Komissio aikoo jatkossakin edistää aktiivisesti hyvien 
käytäntöjen vaihtoa myös ilmastoon liittyvien 
tulosindikaattorien alalla. 

Komissio on asiantuntijakokousten, tutkimusten, työpajojen 
ja foorumien avulla pyrkinyt jakamaan ilmastoon liittyviä 
tulosindikaattoreita koskevia hyviä käytäntöjä 
jäsenvaltioiden kesken. 
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Suositukset Komission vastaus Tilintarkastustuomioistuimen 
toteuttama seuranta 

Suositus 7 – Tutkitaan kaikki mahdollisuudet ja varmistetaan todellinen siirtyminen ilmastotoimiin 

Suositus 7 a Osittain hyväksytty  Ei ole pantu täytäntöön  

Komission olisi määriteltävä alat, joilla on vielä 
käyttämätöntä potentiaalia ilmastotoimia 
varten, kuten Euroopan sosiaalirahasto, ja 
laadittava toimintasuunnitelmia 
ilmastorahoitusosuuksien lisäämiseksi näillä 
aloilla. 

Samalla tavoin kuin suosituksen 5 yhteydessä; 
komissio aikoo siis määritellä alat, joilla on vielä 
käyttämätöntä potentiaalia ilmastotoimia varten, sekä 
arvioida näitä aloja koskevissa väliarvioinneissa 
mahdollisuuksia ja toimia, joilla voitaisiin lisätä 
ilmastoon liittyvien menojen osuutta. Se ei kuitenkaan 
aio laatia ilmastomenoja koskevia 
toimintasuunnitelmia yksittäisiä ohjelmia varten. 

Komissio ei laatinut ilmastotoimia koskevia 
toimintasuunnitelmia muille erityisaloille; tästä poikkeuksen 
muodostaa erityiskertomuksessa 31/2016 mainittu 
Horisontti 2020 -ohjelman työohjelma vuosiksi 2018–2020. 

Suositus 7 b Ei hyväksytty  Pantu täytäntöön joiltakin osin  

Komission ja jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamista 
maataloudessa, maaseudun kehittämisessä ja 
kalastuksessa. 

Tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista eikä 
mahdollista muuttaa yhteistyössä hallinnoitujen ERI-
ohjelmien monivuotisia rahoitussuunnitelmia. 
Komissio kuitenkin harkitsee mahdollisuutta lisätä 
ilmastotoimien valtavirtaistamista yksittäisten 
ohjelmien väliarviointien yhteydessä. 

Komissio ehdotti, että ilmastotoimien valtavirtaistamista 
koskevaa tavoitetta tiukennettaisiin vuoden 2020 jälkeisessä 
YMP:ssä. Vaikka komissio on vahvasti sitoutunut 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, tässä vaiheessa on 
epäselvää, lisääkö tämä osaltaan ilmastotoimiin käytettäviä 
varoja. 
Vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä koskevista ehdotuksista 
neuvotellaan parhaillaan, joten niitä ei ole vielä hyväksytty. 

 



40 

 

Termit ja lyhenteet 
Ehdollisuus: Järjestelmä, jolla korvataan täydentävät ehdot ja viherryttäminen 
vuoden 2020 jälkeisessä YMP:ssä ja jolla edistetään ilmastoa ja ympäristöä hyödyttäviä 
maatalouskäytäntöjä sekä eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta. 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR): EU:n rahasto, jonka avulla lujitetaan sosiaalista 
ja taloudellista yhteenkuuluvuutta EU:ssa rahoittamalla investointeja, jotka vähentävät 
epätasapainoa EU:n eri alueiden välillä. 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto): EU:n 
rahasto, josta rahoitetaan EU:n maksuosuus maaseudun kehittämisohjelmiin. 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR): EU:n rahasto, jonka avulla luodaan koulutus- ja 
työmahdollisuuksia ja parannetaan köyhyysriskin alla olevien ihmisten tilannetta. 

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma: EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 
kaudelle 2021–2027. 

Horisontti 2020 -puiteohjelma: EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 
kaudelle 2014–2020. 

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus: Viljelijöiden on pidettävä tämän 
vaatimuksen mukaisessa kunnossa kaikki maatalousmaa, erityisesti maa, jota ei tällä 
hetkellä käytetä tuotantoon, saadakseen tiettyjä YMP:n mukaisia tukia. Sisältää muun 
muassa vesihuollon ja maaperän hoidon. 

Ilmastomenojen seuranta: Eri lähteistä ilmastotavoitteisiin osoitetun rahoituksen 
mittaaminen. 

Ilmastotoimet: Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia torjuva toiminta; yksi YK:n 17:stä 
kestävän kehityksen tavoitteesta. 

Ilmastotoimien valtavirtaistaminen: Otetaan ilmastoon liittyvät näkökohdat 
huomioon kaikkien toimintapolitiikkojen, välineiden, ohjelmien ja rahastojen 
yhteydessä. 

Kasvihuonekaasu: Kaasu (esimerkiksi hiilidioksidi tai metaani), joka kerää ja luovuttaa 
ilmakehässä säteilyä pidättäen lämpöä ja lämmittäen näin Maan pintaa, jolloin syntyy 
niin sanottu kasvihuoneilmiö. 
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Kestävän kehityksen tavoitteet: Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelmassa asetetut 17 tavoitetta, joilla pyritään edistämään 
kaikkien maiden toimia aloilla, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä ihmiskunnalle ja 
maapallolle. 

Koheesiorahasto: EU:n rahasto, jolla pyritään vähentämään taloudellisia ja sosiaalisia 
eroavaisuuksia EU:ssa rahoittamalla investointeja sellaisissa jäsenvaltioissa, joiden 
bruttokansantulo henkeä kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. 

Monivuotinen rahoituskehys: Yleensä seitsemäksi vuodeksi laadittu, kuuteen 
pääotsakkeeseen jaoteltu EU:n menosuunnitelma, jossa asetetaan (toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin perustuva) tärkeysjärjestys ja enimmäismäärät. Monivuotinen 
rahoituskehys muodostaa rakenteen, jonka pohjalta laaditaan EU:n vuotuiset 
talousarviot ja joka rajoittaa kuhunkin menoluokkaan käytettäviä varoja. Nykyinen 
monivuotinen rahoituskehys kattaa vuodet 2014–2020. 

Suora tuki: Maataloustuki, joka maksetaan (esimerkiksi pinta-alan perustella) suoraan 
viljelijälle. 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD). 

Täydentävät ehdot: Mekanismi, jossa maanviljelijöille suoritettavat maksut ovat 
riippuvaisia siitä, täyttävätkö maanviljelijät ympäristöä, elintarviketurvallisuutta, 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä maankäyttöä koskevat vaatimukset. 

Viherryttäminen: Ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisten maatalouskäytäntöjen 
käyttöönotto. Termiä käytetään usein myös viitattaessa aiheeseen liittyvään EU:n 
tukijärjestelyyn. 

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP): EU:n toimintapolitiikka, joka koostuu tuista ja 
laajasta joukosta muita toimenpiteitä, jotka on suunniteltu takaamaan 
elintarviketurvallisuus, varmistamaan EU:n maanviljelijöiden kohtuullinen elintaso, 
edistämään maaseudun kehittämistä ja suojelemaan ympäristöä. 
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Tilintarkastustuomioistuimen tiimi 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsaus – EU:n talousarvion ilmastomenojen 
seuranta 

Tämän katsauksen on hyväksynyt tilintarkastustuomioistuimen I jaosto, jonka 
puheenjohtaja on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Samo Jereb. Katsaus 
laadittiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Joëlle Elvingerin johdolla, ja 
siihen osallistuivat kabinettipäällikkö Ildikó Preiss, kabinettiavustaja 
Charlotta Törneling, toimialapäällikkö Colm Friel, tehtävävastaava 
Ramona Bortnowschi, apulaistehtävävastaava Jan Huth, tarkastaja Bertrand Tanguy 
sekä graafinen suunnittelija Marika Meisenzahl. 
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12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Puh. +352 4398-1

Tiedustelut: eca.europa.eu/fi/Pages/ContactForm.aspx
Verkkosivut: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Komissio sitoutui käyttämään vähintään  
20 prosenttia EU:n vuosien 2014–2020 
talousarviosta ilmastotoimiin siten, että 
ilmastomenoja sisällytetään kaikkiin EU:n 
toimintapolitiikkoihin. Tavoite nostettiin  
25 prosenttiin kaudeksi 2021–2027. Seuraamalla 
ilmastomenoja komissio voi arvioida, saavuttaako 
se tämän tavoitteen. Tässä asiakirjassa arvioidaan 
tilintarkastustuomioistuimen aiemman työn 
pohjalta menetelmiä, joilla EU:n talousarvion 
ilmastomenoja seurataan. Lisäksi selvitetään, 
miten tavoitteen saavuttamisessa on edistytty, 
ja ennakoidaan vuoden 2020 jälkeistä aikaa. 
Katsauksessa kyseenalaistetaan eräitä komission 
oletuksia ja tuodaan esiin ilmastomenojen 
yliarvioinnin riski. Katsauksessa käsitellään 
tämänhetkisissä lainsäädäntöehdotuksissa 
tehtyjä parannuksia. Toisaalta siinä tuodaan 
esiin, että metodologisia puutteita ja haasteita on 
edelleen olemassa.
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