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Tiivistelmä 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena tuottaa tiivis analyysi EU:n 
koheesiopolitiikan mahdollisesta vaikutuksesta ilmastonmuutoksen 
torjumiseen. Toissijaisten laadullisten ja määrällisten todisteiden 
(erityisesti vuosien 2000–2006 ja 2007–2013 EU:n rakennerahastojen 
talousarvio) sekä ensisijaisten laadullisten aineistojen (Suomessa ja 
Italiassa tehdyt kaksi tapaustutkimusta) perusteella tutkimuksessa 
korostetaan huomattavaa edistystä, jota on tapahtunut rakennerahastojen 
käytössä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tutkimuksessa esitetään 
suosituksia, joilla vahvistetaan entisestään rakennerahastojen osuutta 
tällä alalla. 
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YHTEENVETO 
 

Taustaa 

Ilmastonmuutoksesta on tullut ensisijainen painopiste maailman ja EU:n poliittisissa 
ohjelmissa. Tieteellinen näyttö ja yleinen mielipide käyvät yksiin pitäessään tätä asiaa 
yhtenä suurimmista tulevista haasteista politiikan näkymien ohella myös entistä 
laajemmalla sosiaalis-taloudellisella alalla. Ilmastonmuutos nähdään erityisesti yhtenä 
välineenä, jolla edistetään taloudellista elpymistä ja avataan tietä sosiaalis-taloudellisen 
kehityksen uuteen perustaan siirtymiseksi. 
 
EU on siirtynyt johtoon tällä alalla hyväksyessään kunnianhimoisen pitkän aikavälin 
ohjelman, jolla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä yhteydessä 
odotetaan, että EU:n koheesiopolitiikalla on tärkeä tehtävä Euroopan tasolla asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa, koska ilmastonmuutos kohdistuu alueisiin ja sellaisinaan 
niiden odotetaan hakevan asianmukaisia vastauksia oman toimintansa puitteissa. Niiden 
EU:n koheesiopolitiikalle asetetut odotukset ovat tässä suhteessa myös korkealla, koska 
viimeksi mainitulla on tuettu aloja ja maita, jotka on aikaisemmin yksilöity suurimmiksi 
kasvihuonekaasupäästöjen lähteiksi. 
 
Tarkoitus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena tuottaa perusteellinen analyysi EU:n koheesiopolitiikan 
mahdollisesta vaikutuksesta ilmastonmuutoksen torjumiseen. Kaksi toisiinsa liittyvää 
tavoitetta ovat  

• tarkan kuvan antaminen pääasiallisista lähestymistavoista, strategioista ja 
erityistoimenpiteistä sekä välineistä, jotka on otettu käyttöön ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi vuosien 2000–2006 ja 2007–2013 ohjelmakausilla 

• ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksen 
tehostamismahdollisuuksien arvioiminen sekä toimintaa koskevien suositusten 
antaminen 

 
Menetelmät 

Tutkimuksen tekemiseen käytetyt menetelmät koostuvat kolmiosaisesta lähestymistavasta: 

• ensiksi tutkimuksessa käsitellään ilmastonmuutosta koskevaa aineistoa ja toissijaisen 
aineiston perusteella toteutettuja toimintalinjoja globaalilla ja EU:n tasolla 

• toiseksi raportissa käytetään rakennerahastojen talousarviota koskevia tilastotietoja 
sekä vuosien 2000–2006 että 2007–2013 ohjelmakausilla; tavoitteena on tunnistaa 
toimenpiteiden tärkeimmät erityispiirteet rakennerahastojen ohjelmissa, joilla torjutaan 
ilmastonmuutosta (mitkä politiikan alat ovat etusijalla, mitkä jäsenvaltiot ja alueet ovat 
aktiivisimpia) 

• lopuksi nojaudutaan kahteen tapaustutkimukseen, jotka on tehty kahdessa 
jäsenvaltiossa, Suomessa ja Italiassa, joiden katsotaan olevan edustavia 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden ja toteutettujen toimintalinjojen suhteen. 
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Havainnot 

On olemassa runsaasti eri lähteistä saatavaa tieteellistä näyttöä siitä, että planeetan 
ilmasto on muuttumassa, ja jossakin määrin ollaan samaa mieltä, että tämä kehityskulku 
johtuu ihmisen toiminnasta. Ilmastonmuutoksen pääasialliseksi syyksi on tunnistettu 
kasvihuonekaasupäästöt. Kaikki viisi suurinta kasvihuonekaasujen aiheuttajaa 27 
jäsenvaltion EU:ssa olivat 15 jäsenvaltion EU:hun kuuluneita maita: Saksa, Yhdistynyt 
kuningaskunta, Italia, Ranska ja Espanja. Julkinen energiantuotanto ja maantieliikenne 
ovat kaksi alaa, jotka ovat vastuussa suurimmasta osasta 15 jäsenvaltion EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä (80 % ja 21 %). Kasvihuonekaasupäästöt 
eivät ole ainoa ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä; luonnonkatastrofit ovat myös 
olennaisia. Alttius luonnonkatastrofeille Euroopassa vähenee yleensä idästä länteen 
mentäessä johtuen alhaisemmasta selviytymiskyvystä, mikä liittyy alhaisempaan henkeä 
kohti laskettuun BKT:hen. 
 
EU:n tasolla on edistetty lukuisia hyvin kunnianhimoisia poliittisia aloitteita 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien välttämiseksi. Tällaisten aloitteiden ytimessä on 
EU:n sitoumus vähentää huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä ja muuttaa Euroopan 
talous hyvin energiatehokkaaksi vähän hiiltä käyttäväksi järjestelmäksi, mikä huipentui 
tammikuussa 2008 pakettiin, jolla pannaan täytäntöön joukko kaikkein kunnianhimoisimpia 
ilmasto- ja energiatavoitteita. Mikrotasolla (yritykset) ja makrotasolla (jäsenvaltiot) 
perustetaan Kioton pöytäkirjan vähentämiskiintiön mukaisia "päästökauppa- ja 
päästöoikeusjärjestelmiä", vaikka tällaisten järjestelmien suurin heikkous on siinä, että 
minkäänlaista rangaistusta ei määrätä niille, jotka eivät noudata oikeudellisia 
sitoumuksiaan. 
 
Ilmastonmuutos kohdistuu erityisesti Euroopan alueisiin. Sillä on suoria ja epäsuoria 
vaikutuksia, jotka ovat erilaisia eri alueilla ja jotka olisi otettava huomioon määriteltäessä 
EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuutta. 
 
Koheesiopolitiikalla olisi oltava tärkeä osa tuettaessa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden 
saavuttamista. Itse asiassa useimmat alat, jotka ovat potentiaalisesti tärkeitä 
kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä, ovat myös perinteisiä EU:n koheesiopolitiikalla tuettuja 
aloja (liikenne, rakentaminen, palvelut, pienet ja keskisuuret yritykset, maatalous ja 
jätehuolto), ja EU:n koheesiopolitiikan tärkeimmät tuensaajat ovat myös huomattavia 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia (neljä maata, jotka ovat saaneet eniten EU:n 
rakenne- ja koheesiorahastojen varoja henkeä kohti – Espanja, Portugali, Kreikka ja Irlanti 
– ovat myös kasvattaneet eniten kasvihuonekaasupäästöjä koko EU:ssa). 
 
Raportissa käytetään kokonainen luku analyysiin, joka koskee rakennerahastojen menoja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ohjelmakausilla 2000–2006 ja 2007–2013. Siitä käy ilmi, 
että kaudella 2006–2006 jäsenvaltiot (25 jäsenvaltion EU) myönsivät noin 14 miljardia 
euroa (6,4 prosenttia rakennerahaston kokonaismäärästä) ilmastonmuutokseen liittyviin 
toimenpiteisiin. Mitä tulee kauteen 2007–2013, skenaario muuttuu radikaalisti, sillä 
Euroopan unioni on suunnitellut investoivansa noin 51 miljardia euroa (karkeasti ottaen 
15 prosenttia rakennerahastojen kokonaismäärästä) toimenpiteisiin, joilla pyritään 
saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet ja luomaan vähän hiiltä käyttävä talous. Puola 
(hieman yli 10 miljardia euroa), Italia ja Espanja ovat maita, joissa suurin määrä 
rakennerahastojen varoista on osoitettu ilmastonmuutoksen torjuntaan absoluuttisesti, kun 
taas menoja suhteellisesti analysoiden ensimmäisillä sijoilla olevat maat ovat Kreikka 
(23,7 %), Unkari (19,8 %) ja Slovenia (19,5 %). 
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Menoja on analysoitu myös toimintalohkon mukaisesti. Ilmastonmuutosta koskevat 
olennaisina pidetyt toiminta-alat ovat ympäristöystävälliset tekniikat, energia, ympäristön 
infrastruktuuri, hiilinielut, kestävä liikkuvuus, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen 
sopeutuminen sekä hallinto ja riskien ehkäiseminen. 
 
Rakennerahastojen koostumus toimintalohkon mukaisesti 2000–2006 ja 2007–
2013 
 

Lähde: Tekijöiden käsittelemät aluepolitiikan PO:n 
tiedot 

2000-2006       2007-2013     
 
Ympäristöystävälliset tekniikat 10,7 %   Ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen Energia 6,0 %
      sopeutuminen 0,6 % 
Ympäristön infrastruktuuri (ilma) 2,4 %  Hallinto ja riskien ehkäiseminen 12,8 % 
Hiilinielut 2,5 %     Ympäristöystävälliset tekniikat 4,9 % 
Kestävä liikkuvuus 78,3 %    Energia 17,4 % 
      Ympäristön infrastruktuuri (ilma) 2,0 % 
      Kestävä liikkuvuus 62,4 % 
 
Kuten edellä olevasta kuviosta käy ilmi, "kestävä liikkuvuus" on ala, joka käyttää 
suurimman osuuden resursseista kummallakin ohjelmakaudella. Ilmastonmuutoksen 
torjumiseen budjettikaudella 2000–2006 sijoitettujen varojen kokonaismäärästä 
myönnettiin 78 % kestävän liikkuvuuden parantamiseen, 11 % ympäristöystävällisiin 
tekniikoihin, 6 % energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin, 3 % "hiilinieluja" 
koskeviin toimenpiteisiin (kuten "metsänistutus") ja 2 % ympäristön infrastruktuurien 
(ilma) perustamiseen. Nykyisellä ohjelmakaudella vastaavat osuudet ovat seuraavat: 
kestävä liikkuvuus 62,4 %, uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus 17,4 %, hallinto 
ja riskien ehkäiseminen 12,8 %, pk-yritysten tuki ympäristöystävällisten tuotteiden ja 
tuotantoprosessien edistämiseksi 5 % ja ilman saastumiseen liittyvät ympäristön 
infrastruktuurit noin 2 %. 
 
Rakennerahastojen tukitoimilla voi kuitenkin olla monenlaisia vaikutuksia 
ilmastonmuutokseen. Itse asiassa jotkut koheesiopolitiikan puitteissa tuetut investoinnit 
ovat infrastruktuureja, joiden päästöt ovat korkeat. Tähän kategoriaan kuuluvat toiminta-
alat ovat tiet, moottoritiet, lentoasemat, sähkö, kaasu, öljy ja kiinteät polttoaineet. 
Rakennerahastojen talousarvion näiden alojen analyysissä korostetaan, että kaudella 
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2000–2006 tällaisten toimenpiteiden osuus (9,1 %) oli suurempi kuin 
ympäristöystävällisten toimien (6,5 %), kun taas uudella kaudella tilanne on päinvastainen 
(12,9 % ja 14,9 %). On selvää, että tällaisten infrastruktuurien tukeminen (vaikka ne 
kenties ovatkin tarpeellisia alueen kehityksen kannalta) lisää riskiä, että juututaan vuosiksi 
perinteisten, päästöiltään korkeiden infrastruktuurien järjestelmiin. Vaihtoehtoja näille 
toimille ja lieventäviä toimenpiteitä olisi harkittava mahdollisuuksien mukaan. 
 
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä (tai vastaavasti niiden lisäämistä) koskevan 
rakennerahastojen potentiaalisen panoksen selvittämiseksi tehtiin yksinkertainen 
korrelaatioanalyysi rakennerahastojen ilmastoa koskevien toimenpiteiden (ilmastoa 
vahingoittavien toimien nettomäärä) talousarvion ja kasvihuonekaasupäästöjen välillä. 
Vastaavuutta löytyi vain vähän tai ei lainkaan, ja tämä merkitsee, että vaikka 
rakennemenot ovatkin huomattava rahoituslähde, ne eivät voi yksinään merkittävästi 
vaikuttaa ilmastonmuutoksen tärkeimpiin kehityssuuntiin. Samalla käy ilmi, että jotkut 
jäsenvaltiot tekevät poliittisia päätöksiä, jotka eivät aina ole yhdenmukaisia Kioton 
tavoitteen saavuttamisen kanssa (joskus ne jopa lisäävät päästöjä). 
 
Lopuksi Italiassa ja Suomessa tehtiin tapaustutkimukset, joiden tarkoituksena oli 
määritellä, miten rakennerahoituksessa käsiteltiin ilmastonmuutosta kahdessa maassa, 
jotka edustavat erilaisia ilmastonmuutoksesta johtuvia haasteita, ja mihin erityisiin 
vastatoimiin ryhdyttiin. Analyysin tarkoituksena oli tunnistaa erityisiä 
toteuttamismekanismeja ja korostaa kansallisia ja alueellisia eroja politiikkaa koskevissa 
valinnoissa ja panna täytäntöön mekanismeja ilmastonmuutokseen liittyviä aloitteita 
toteutettaessa. Keskeisiä havaintoja olivat mm. seuraavat: 
 
• vaikka useimmat edellisellä kaudella rahoitetuista hankkeista voitaisiin laajasti luokitella 

ympäristöpolitiikan otsakkeen alaisuuteen mieluummin kuin sellaisenaan 
ilmastonmuutoksen alaisuuteen, ne myötävaikuttavat epäsuorasti kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen (esimerkiksi edistämällä bioenergian tuotantoa ja käyttöä) ja 
luonnonvahinkojen vaikutusten lieventämiseen (tukemalla toimia, joilla vähennetään 
hydrogeologisia riskejä) 

• rakennerahastojen ohjelmien uusi sukupolvi on omistettu entistä selvemmin 
ilmastonmuutosta koskeviin toimiin ja voidaan havaita muutos perinteisistä laaja-
alaisista ympäristöpolitiikoista (vesihuolto, energiatehokkuus ja jätehuolto) 
ilmastonmuutokseen kohdistuviin tukitoimiin (päästöjen vähentäminen, riskien 
ehkäiseminen ja uusiutuvat energiavarat) 

• tavoite 2 -alueet myöntävät suurimman osan varoista tukeakseen tutkimus- ja 
innovaatioaloitteiden mukaisia yrityksiä, jotka kehittävät entistä kestävämpiä tuotteita 
ja tuotantoprosesseja sekä ympäristöystävällisiä tekniikoita, kun taas tavoite 1 
-alueiden infrastruktuuri-investoinnit (erityisesti kestävä liikkuvuus) ovat yhä erityisesti 
rahoituksellisesti merkittäviä 

• edistystä on tapahtunut myös hiilidioksidin vähentämistavoitteiden ilmoittamista 
koskevien seurantaindikaattoreiden käytössä, hankkeiden valintaprosesseissa, joissa 
tarkistetaan ympäristöpolitiikkojen tukeminen, sekä erityisten arviointimenetelmien 
kuten strategisen ympäristöarvioinnin käytössä. 
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Päätelmät ja suositukset 

• Huolimatta laajasta yksimielisyydestä sen suhteen, että ilmasto on muuttumassa 
luonnollisen vaihtelun lisäksi myös ihmisen toiminnan vuoksi, toimimattomuus ja 
viivytykset tämän muutoksen torjumisessa ovat kalliita ja vaihtelevat maittain ja 
aloittain. 

• Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Italia, Ranska ja Espanja aiheuttavat yli 60 % 27 
jäsenvaltion EU:n kasvihuonekaasupäästöistä, joiden pääasiallisimmat syyt ovat 
julkinen energia ja maantieliikenne.  

• Tutkimuspohjaiset hankkeet osoittavat, että Euroopan haavoittuvaisuus lisääntyy 
yleensä idästä länteen johtuen 15 jäsenvaltion EU:n paremmasta selviytymiskyvystä. 

• Koheesiopolitiikka tarjoaa laajan valikoiman välinteitä alueellisille ja paikallisille 
talouksille, jotta ne selviävät ilmastonmuutoksen haasteista. Ilmastoa vahingoittaviin 
toimenpiteisiin on kuitenkin käytetty enemmän taloudellisia resursseja kaudella 2000–
2006 kuin ilmastoystävällisiin toimenpiteisiin. 

• Uudella suunnittelukaudella politiikan tietoisuus ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt, ja 
rahoitetuissa toimintaohjelmissa otetaan huomioon toimet energiatehokkuuden ja 
kestävän liikkuvuuden alalla sekä tuettaessa yrityksiä entistä suoremmin ja 
yhtenäisemmin varmistamalla, että rakennerahastojen uuden sukupolven ohjelmat 
suunnataan entistä selvemmin ilmastonmuutosta koskeviin toimiin. 

• Tavoite 2 -alueet myöntävät suurimman osan varoista tukeakseen tutkimus- ja 
innovaatioaloitteiden mukaisia yrityksiä, jotka kehittävät entistä kestävämpiä tuotteita 
ja tuotantoprosesseja, kun taas tavoite 1 -alueet tekevät enemmän investointeja 
infrastruktuuriin. 

Raportissa annetaan seuraavat suositukset: 

• EU:n pitäisi sitoutua seuraaviin entistä vaativampiin ja johdonmukaisempiin toimiin 
Kioton tavoitteiden saavuttamiseksi: 
· Päästökiintiönsä noudattamatta jättäneitä jäsenvaltioita varten olisi otettava 

käyttöön sanktiot kaikissa lainsäädäntöehdotuksissa (alkaen 
päästökauppajärjestelmästä ja taakan jakamista koskevasta direktiivistä), joissa on 
sitouduttu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Määräyksiä noudattamatta 
jättäneiltä jäsenvaltioilta rangaistuksina saadut tulot voitaisiin käyttää 
toimenpiteisiin, joilla tuetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen 
lieventämistä. 

· Ilmastonmuutos olisi asetettava etusijalle EU:n toimissa ja samalla vältettävä 
tukemasta paljon päästöjä aiheuttavia toimia, mikäli vaihtoehtoja on olemassa. 
Tavoitteet olisi asetettava ja niistä olisi sovittava kullakin politiikan alalla, ja 
asianmukaiset arviointimenetelmät olisi otettava käyttöön, jotta voitaisiin arvioida, 
ovatko yksittäiset toimet ja hankkeet yhdenmukaisia kyseisen yleistavoitteen 
kanssa. 

• Koheesiopolitiikan suhteen komission olisi  
· entistä vakaammin sidottava koheesiopolitiikka ohjelmiin, joilla edistetään 

tuensaajien siirtymistä vähän hiiltä käyttävään, energiatehokkaaseen talouteen 
korvamerkitsemällä ainakin 30 % rakennerahastojen yleisestä talousarviosta 
ilmastoon liittyviin toimenpiteisiin kaudella 2014–2021 ja valtavirtaistamalla se 
kaikissa sen toimissa. Tämä merkitsee sitä, että kaikkia investointeja, jotka 
hyötyvät koheesiopolitiikan mukaisesta rahoituksesta alasta huolimatta, olisi 
arvioitava sen suhteen, missä määrin ne vaikuttavat ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen. 
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· vaadittava entistä sopivampia erityisiä välineitä (kuten ilmastonkestävyyden 
arviointi, mahdollisesti riskialttiiden hankkeiden ennakkoseulonta jne.), joilla 
arvioidaan rakennerahastoista tuettujen toimien vaikutusta ilmastonmuutokseen. 

· jo kaudella 2007–2013 tuettava alueellisten talouksien siirtymistä vähän hiiltä 
käyttäviin infrastruktuureihin painostamalla hallintoviranomaisia valitsemaan 
ainoastaan ilmastoystävällisiä hankkeita aikaisemmin asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

• Jäsenvaltioiden olisi  
· tehtävä kattavia pitkän aikavälin strategisia suunnitelmia, jotta voitaisiin luoda 

asianmukaiset lainsäädännölliset puitteet Kioton tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Politiikan tuloksia päästöjen vähentämisen suhteen olisi valvottava ja arvioitava 
asianmukaisesti, ja kannustimia olisi kohdistettava paikallisiin toimijoihin (yksityiset 
yritykset, kunnat ja liike-elämän järjestöt), jotta ne investoisivat tämänsuuntaisesti. 

· edistettävä koheesiopolitiikan resurssien käyttöä energiatehokkuuteen, kestävään 
liikkuvuuteen, ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen ja 
samalla vältettävä investoimista toimenpiteisiin, jotka aiheuttavat paljon päästöjä, 
mikäli puhtaampi vaihtoehto on saatavilla. Vaikka rakennerahoituksella ei yksin 
voida merkittävästi vaikuttaa kansallisiin kasvihuonekaasupäästöihin, sillä voi 
kuitenkin olla hyödyllisiä taloudellisia ja poliittisia vipuvaikutuksia, joiden avulla 
voidaan panna täytäntöön toimia, joilla helpotetaan siirtymistä vähän hiiltä 
käyttäviin taloudellisiin järjestelmiin ja vähän päästöjä aiheuttaviin talouksiin. 

· tuettava tutkimusta ja teknistä tukea koskevia toimia, joita edistetään alueellisella 
tasolla, jotta autetaan koheesiopolitiikan toimenpiteistä vastaavia päätöksentekijöitä 
panemaan täytäntöön entistä innovatiivisempia strategioita ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi. Ilmastoon liittyviä toimenpiteitä koskevaa tieteellistä tietotaitoa ja 
teknistä pätevyyttä olisi edelleen tuettava paikallisella tasolla. 

• Rakennerahastojen ohjelmista vastaavien hallintoviranomaisten olisi 
· investoitava rakennerahastojen resursseja toimenpiteisiin, jotka ovat yhdenmukaisia 

kansallisten pitkän aikavälin strategioiden kanssa. Sanktioista voitaisiin päättää 
niiden osalta, jotka eivät edistä kyseisten tavoitteiden saavuttamista. 
Tämänsuuntaisia kokeilutoimenpiteitä voitaisiin panna täytäntöön koheesiopolitiikan 
toimien puitteissa ohjelmakaudella 2000–2006 käyttöön otetun 
suoritusvaraustoiminnan1 perusteella. 

· saatava entistä enemmän tietoa ja oltava tietoisempia ilmastonmuutosta koskevista 
erityisistä arviointitekniikoista ja politiikan täytäntöönpanoa koskevista 
käytännöistä, jotka ovat hyvin kehittyneitä eri politiikan aloilla, joten niiden olisi 
helpotettava hedelmällistä vuorovaikutusta alojen välillä ja samalla suunniteltava ja 
edistettävä niiden toimia paikallisella tasolla. 

· Niiden olisi oltava tietoisia, että seudulliset erityispiirteet ovat merkittäviä 
(esimerkiksi rannikkoseuduilla on täysin eri tarpeet sisämaan alueisiin verrattuina). 

· edistettävä entistä kattavampaa valvontajärjestelmää, johon sisältyy ainakin 
kasvihuonekaasu- ja hiilidioksidipäästöjä koskevat indikaattorit alueellisella tasolla. 
Ympäristöön liittyvät monialaiset ensisijaiset tavoitteet olisi entistä selvemmin 
liitettävä ilmastonmuutosta koskeviin kysymyksiin, ja todennettavissa olevien 
vähentämistavoitteiden olisi oltava perustana ohjelmien ja hankkeiden 
ympäristöarvioinnille. 

                                                 
1  Asetuksen 1260/1999 44 artiklan mukaan kustakin toimenpideohjelmasta ja yhtenäisestä ohjelma-asiakirjasta 

on tehtävä valvontaindikaattoreiden luetteloon perustuva väliarviointi, jossa arvioidaan tehokkuutta, hallintoa 
ja rahoituksen täytäntöönpanoa, jotta tarkistetaan, ovat ennakkoon asetetut tavoitteet saavutettu. 
Tavoitteiden saavuttaneita ohjelmia palkittiin rakennerahastojen talousarvion varannosta maksetulla 4 
prosentin ylimääräisellä määrällä, jota ei myönnetty kauden alussa. Ensimmäistä kertaa käytössä oli suora 
yhteys osarahoituksen myöntämisen ja tulosten välillä. 


