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Life-ohjelma ja tulevaisuus –
kestävyyden huomioiminen seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 

vuosiksi 2014–2020

Life-ohjelmaa koskevissa keskusteluissa tulisi katsoa ohjelmaa laajasti siitä näkökulmasta, 
miten varmistetaan, että EU pääsee Eurooppa 2020 -strategian kestävän kehityksen 
tavoitteisiin. Niinpä tässä työasiakirjassa tarkastellaan Life-ohjelmaa perusteellisesti ja 
pyritään pohtimaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kestävyystekijöitä 
maailmanlaajuisessa mittakaavassa.

Vahva ympäristöä ja ilmastoa koskeva lainsäädäntö on ehdottoman tärkeä edellytys kestävän 
kehityksen etenemiselle. Myös investointien valinnalla yleisessä talousarviokehyksessä 
voidaan kuitenkin merkittävästi lisätä muutosmahdollisuuksia.

Ehdotetussa Life-välineessä talousarvion varsinainen "vihreä" osa vastaa vain 0,3:a prosenttia 
EU:n koko talousarviosta. Jos vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen siirtymisen on 
tarkoitus olla vakava tavoite, ovat nämä varat ilmeisen riittämättömät. Life-ohjelma pystyy 
täyttämään vain ne aukot rahoituksessa, joita kestävyystavoitteiden ulottaminen kaikkiin EU-
rahastoihin ei kata.
Komissio arvioi, että EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin pääsemiseen tarvittava rahoitus 
on noin 316 miljardia euroa vuodessa – ja tässä arviossa on huomioitu ainoastaan tietyt osa-
alueet.1 Nyt, kun monivuotista rahoituskehystä ja 58:aa alakohtaista säädösehdotusta koskevat 
neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä, on oikea hetki tarkastella huolellisesti, missä määrin 
monivuotisen rahoituskehyksen merkittävimmät menoluokat vastaavat kestävän kehityksen 
taloudellisia tarpeita.

Näiden pohdintojen taustalla on myös pyrkimys kohti kustannustehokasta ja johdonmukaista 
EU:n talousarviota: kestävyysnäkökulman laajempi huomioiminen mahdollistaa useiden 
poliittisten tavoitteiden saavuttamisen yhtäaikaisesti, sillä kustannustehokkaan talouden on 
laajasti osoitettu tuovan mukanaan työllistämismahdollisuuksia ja tekniikan kehitystä. Näiden 
mahdollisuuksien hyödyntämättä jättäminen olisi erittäin vastuutonta, varsinkin kun otetaan 
huomioon EU:n talousarvion pienuus.

Kestävä kehitys komission monivuotista rahoituskehystä koskevissa ehdotuksissa

Tiedonannossaan "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio" ja sen liitteissä komissio 
ehdottaa ympäristö- ja ilmastoinvestointien varmistamista siten, että yhdistetään 
kestävyystekijöiden laajempi huomioiminen ja erityisen välineen (Life) käyttö. Lisäksi se 
määrittelee muiden varojen käytön ehdot ja maatalouspolitiikan täydentävät ehdot 
tärkeimmiksi osatekijöiksi näiden investointien synnyttämisessä. Komissio ehdottaa, että 
20 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen varoista osoitetaan ilmastotoimille. Käytännössä 
siis seuraavat tärkeimmät kestävyystekijät mainitaan ehdotuksissa:

Laaja-alaiset säännökset

 Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu: Talousarvion selkeä suuntaaminen kohti vähähiilistä 
ja resurssitehokasta taloutta on ensisijainen tavoite.

                                               
1 Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio, SEC(2011)0868 final, 11 luku.
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 Luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon liittyvien menojen seuranta:1 Komissio 
ehdottaa, että kaikki menot luokitellaan yksinomaan ilmastoon liittyviin (100 %), pitkälti 
ilmastoon liittyviin (40 %) tai ilmastoon liittymättömiin (0 %) menoihin. Vastaavanlainen 
menettely otetaan käyttöön myös ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien 
menojen seurannassa.

 Yhteinen strategiakehys ja yhteisiä säännöksiä koskeva asetus:2 Yhteisessä 
strategiakehyksessä Eurooppa 2020 -strategian päämäärät muutetaan 11 aihekohtaiseksi 
tavoitteeksi EU:n paikallisille investoinneille. Niistä kolme liittyy selkeästi ilmastoon 
ja/tai ympäristöön. Yhteisellä strategiakehyksellä pyritään luomaan kehykseen kuuluvien 
viiden rahaston3 ja muiden EU:n rahastojen ja politiikanalojen välistä yhteistyötä. 
Yhteisessä strategiakehyksessä Life-ohjelma määritellään politiikanalaksi, jolla on 
hyödynnettävä unionin kansallisen ja alueellisen tason välineiden keskinäisiä 
täydentävyyksiä. Tällä tarkoitetaan nimenomaisesti Life-ohjelman yhdennettyjä 
hankkeita.
Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa linjataan yhteisen strategiakehyksen pohjalta 
teknisiä sääntöjä, jotka koskevat täytäntöönpanoa, sekä esitellään uudenlaiset 
ennakkoehdot, joihin lukeutuu monta ilmastoon ja ympäristöön liittyvää ehtoa (yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus, liite IV). Näiden ehtojen täyttymistä arvioitaisiin jäsenvaltion 
ja komission välisessä kumppanuussopimuksessa, ja ehtojen jatkuva täyttymättä jääminen 
voisi johtaa rahoituksen keskeyttämiseen.

 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta: Useimmat monivuotisen rahoituskehyksen 
säädösehdotuksista sisältävät selkeitä, osin ympäristöön ja/tai ilmastoon liittyviä 
tavoitteita, joiden toteutumista on mahdollista mitata, ja ne tarjoavat puitteet tavoitteisiin 
pääsemisen arvioimiselle.

Rahastokohtaiset säännökset

 Euroopan aluekehitysrahasto:4 Varoja ehdotetaan kohdennettavaksi niin, että suositaan 
energiatehokkuutta, uusiutuvia energianlähteitä ja innovointia ja tuetaan pk-yrityksiä –
ainakin 80-prosenttisesti kehittyneemmillä ja 50-prosenttisesti vähemmän kehittyneillä 
alueilla. Varoista 5 prosenttia on kohdennettava kestävään kaupunkikehitykseen.

 Koheesiorahasto:5 Ehdotetaan, että painotetaan ympäristönsuojelun parantamista, 
kestävää kehitystä ja Euroopan laajuista liikenneverkkoa. Myös luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen ja palauttaminen, kaupunkiympäristön parantaminen 
sekä ilman pilaantumisen vähentäminen otetaan huomioon.

 Verkkojen Eurooppa -väline:6 Suuri osa Verkkojen Eurooppa -välineen ehdotetusta 50 
miljardin euron budjetista on varattu – etenkin rautatiesektorin – liikenneverkoille, jotka 

                                               
1 COM(2011)0500 final, yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, COM(2011)0615: johdanto-osan 12 kappale ja 8 
artikla. 
2 Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus COM(2011)0615: 9 ja 17 artikla, liite IV, 47 ja 54 artikla. Yhteinen 
strategiakehys, SWD(2012)61, osat I ja II. 
3 Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.
4 COM(2011)0614: 4, 5 ja 7 artikla.
5 COM(2011)0612: 2 ja 3 artikla.
6 COM(2011)0665. Euroopan laajuinen liikenneverkko, COM(2011)0650/2. Euroopan laajuinen energiaverkko, 
COM(2011)0658.
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noudattavat Euroopan laajuisen liikenneverkon suuntaviivoja. EU:n 20–20–20-strategian 
ilmastotavoitteisiin pääseminen on yksi Verkkojen Eurooppa -välineen yleisistä 
päämääristä. Euroopan laajuisella energiaverkolla pyritään kiihdyttämään nykyisen 
energiainfrastruktuurin kunnostusta ja uuden käyttöönottoa, jotta voidaan päästä EU:n 
energia- ja ilmastotavoitteisiin.

 Euroopan sosiaalirahasto: Vaikka Euroopan sosiaalirahasto ei suoranaisesti edistä 
ympäristö- ja ilmastotavoitteita, se voisi osaltaan tukea siirtymistä vähähiiliseen ja 
resurssitehokkaaseen talouteen opetus- ja koulutustoiminnan kautta.

 Yhteisen maatalouspolitiikan suorien tukien järjestelmä:1 Komissio ehdottaa niin 
kutsuttua ensimmäisen pilarin "viherryttämistä", jolloin 30 prosenttia suorista tuista 
myönnettäisiin ensisijaisesti ympäristöystävällisyyttä lisääville toimille, kuten pysyville 
laitumille, maataloustuotannon monipuolistamiselle ja ekologiselta kannalta keskeisille 
alueille. Komissio ehdottaa joidenkin täydentäviä ehtoja koskevien säännösten 
tehostamista.

 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:2 Luonnonvarojen hoito, 
ilmastotoimet ja maaseudun osallistava kehittäminen kuuluvat maaseuturahaston 
tärkeimpiin tavoitteisiin. Komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot käyttävät myös jatkossa 
ainakin 25 prosenttia maaseudun kehittämisen kokonaismäärärahoistaan maankäytön 
suunnitteluun sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen ja että ne 
huomioivat varojen käytössään Natura 2000 -alueiden erityiset tarpeet.

 Euroopan meri- ja kalatalousrahasto:3 Kalastusalan meriympäristölle aiheuttamien 
haittojen vähentäminen on yksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ensisijaisista 
tavoitteista, kuten myös merien biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja 
palauttaminen sekä kestävän vesiviljelyn edistäminen. Se on rahastoista ainoa, joka 
nimenomaisesti kannustaa yhteistyöhön yhdennettyjen Life-hankkeiden kanssa.

 Horisontti 2020:4 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ottaa 3,1 miljardin euron 
kohdennettujen määrärahojensa (vuoden 2011 hinnat) käytössä huomioon erityisesti 
resurssitehokkuuden, ilmastotoimet ja raaka-aineet. Siitä tuetaan myös resurssitehokkuutta 
ja ilmastotoimia kaikissa niihin liittyvissä toimintalohkoissa.

Kestävyyden huomioiminen parlamentin kannanotoissa monivuotista rahoituskehystä 
koskeviin ehdotuksiin

Parlamentti on ilmaissut mielipiteensä EU-rahoituksen kestävyydestä lukuisissa asiakirjoissa. 
Päätöslauselmassa monivuotisesta rahoituskehyksestä painotetaan, että EU-rahoituksella 
tulisi aina kun mahdollista tukea kerralla useampaa kuin yhtä EU:n poliittista tavoitetta. 
Ilmastotoimien huomioiminen tulisi ulottaa kaikkiin menoluokkiin, jotka liittyvät jotenkin 
ilmastoasioihin. Ympäristöön ja ilmastoon liittyvien menojen seurannassa parlamentti 
kannattaa velvoitetta määritellä, millä tavoin alakohtaiset ohjelmat ovat edistäneet 20–20–20-
strategian ilmastotavoitteisiin ja "Resurssitehokas Eurooppa" -lippulaivahankkeen 
tavoitteisiin pääsemistä. Erityisesti parlamentti esittää, että ilmasto- ja ympäristötavoitteet 
vakiinnutetaan perusteellisesti tutkimuspolitiikkaan, energia- ja liikenneinfrastruktuuriin, 
                                               
1 COM(2011)0625: 29–33 artikla. COM(2011)0628: VI osasto, liite II.
2 COM(2011)0627: johdanto-osan 28 ja 31 kappale, 9, 22–26, 29–32, 35, 39 ja 74–76 artikla.
3 COM(2011)0804: 6, 10, 36, 37, 38 ja 52–54 artikla sekä 81 artiklan d alakohta.
4 COM(2011)0809 / COM(2011)0811: liitteet. COM(2011)0808: 3 jakso.
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yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja koheesiopolitiikkaan.1

Päätöslauselmassaan, joka koskee tiedonantoa aiheesta Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050, parlamentti peräänkuuluttaa 
nykyistä johdonmukaisempaa yhteisön politiikkaa, jotta voidaan saavuttaa 
etenemissuunnitelman tavoitteet ja varmistaa, että sen ensisijaiset tavoitteet sisällytetään 
kokonaisuudessaan monivuotiseen rahoituskehykseen vuosiksi 2014–2020. Parlamentti 
kannattaa pyrkimystä sisällyttää ilmastoon liittyvä rahoitus monivuotiseen rahoituskehykseen 
ja aikomusta osoittaa 20 prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston varoista uusiutuvaa 
energiaa ja energiatehokkuutta koskeviin investointeihin.

Pohdintoja
1. Parlamentti ja komissio pyrkivät käyttämään Life-välinettä ainoastaan täydentävänä 

välineenä ympäristöön ja ilmastoon liittyvien tavoitteiden sisällyttämisessä EU:n 
tärkeimpiin rahastoihin. Ovatko nyt tehdyt ehdotukset tämän tavoitteen mukaisia?

2. Natura 2000 -ohjelman rahoitustarpeen on arvioitu olevan vähintään 5,8 miljardia euroa 
vuodessa. On vaikea määritellä Natura 2000 -ohjelmaan kohdistetun EU-rahoituksen 
tarkkaa määrää, mutta koheesiopolitiikan alainen luonnon monimuotoisuutta tukeva 
rahoitus on ollut muiden menoluokkien keskiarvoa vähäisempi ja kaiken rahoituksen on 
yhteensä arvioitu kattaneen vain 20 prosenttia Natura 2000 -ohjelman rahoitustarpeista. 
Kuinka voidaan taata EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevan politiikan riittävä 
rahoitus?

3. Vaikeuksia ympäristöön ja ilmastoon liittyvien menojen seurannassa on kritisoitu 
toistuvasti. Riittävätkö ehdotetut koodausjärjestelmän muutokset näyttämään kansalaisille, 
mihin EU tarkalleen ottaen investoi yhteisissä ympäristöön liittyvissä julkishyödykkeissä?

4. Yhteisen strategiakehyksen rahastojen ennakkoehdot samoin kuin yhteisen 
maatalouspolitiikan ensimmäisen pilarin täydentäviä ehtoja koskevat säännökset kytkevät 
rahoituksen myöntämisen siihen, että noudatetaan EU:n lainsäädäntöä. Tulevatko kaikki 
ympäristöön liittyvät lainsäädäntövaatimukset huomioiduiksi?

5. Ennakkoehdoilla varaudutaan pakolliseen tilastojärjestelmän ja tulosindikaattoreiden 
käyttöönottoon. Mitä vaihtoehtoja uusi monivuotinen rahoituskehys tarjoaa, jotta voidaan 
päästä parlamentin hyväksymän, ympäristötilinpitoa koskevan lainsäädännön tavoitteisiin 
ja jotta voidaan havaita myös sellaiset tulokset, joita ei voi mitata BKT:ssa?

                                               
1 Katso päätöslauselma monivuotisesta rahoituskehyksestä ja ENVI-valiokunnan 27. tammikuuta 2011 annettu 
lausunto tästä päätöslauselmasta.


