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Life-ohjelmaan kohdistuvat uhat – kestämättömien tekijöiden välttäminen 
monivuotisessa rahoituskehyksessä

Siirtyminen talouteen, joka on kestävä, hiilestä irtautunut, biologista monimuotoisuutta 
kunnioittava, resurssitehokas ja osallistava, vaatii paitsi kaikkien varojen kohdentamista näitä 
tavoitteita tukeviin kohteisiin myös suojatoimia, joilla varmistetaan, ettei varoja käytetä 
haitallisesti ja tämän laaja-alaisen tavoitteen vastaisesti.
Tarkoitus ei ole kyseenalaistaa EU:n osarahoittamien laajojen infrastruktuurihankkeiden 
tarpeellisuutta, mutta useista esimerkeistä käy ilmi, ettei ympäristöasioiden pohdinta ole ollut 
muiden tekijöiden kanssa samanarvoisessa asemassa, kun on analysoitu hankkeen tai 
ohjelman hyötyjä. Tällainen "epäjohdonmukainen" taloudellisen tuen myöntäminen ulottuu 
teiden rakentamisesta biologisesti erityisen monimuotoisten alueiden halki ja suuria 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista kuljetusmuodoista aina rahoituksen, jolla yhteiskuntamme 
sidotaan kestämättömään infrastruktuuriin (esimerkkinä kaatopaikat), ja kalastuskapasiteetin 
kasvattamiseen liikakalastettujen kalakantojen alueilla.1 Kuluvalla rahoituskaudella noin 
51 prosenttia infrastruktuurimenoista kohdistettiin teiden tai lentoasemien rakentamiseen, kun 
puolestaan rautateihin kohdistettiin 29 prosenttia ja älykkäisiin liikennejärjestelmiin 
1 prosentti näistä menoista.2

Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto ovat useita kertoja sitoutuneet ympäristölle 
haitallisten tukien asteittaiseen lakkauttamiseen.3 Tämän käsitteen määrittely on haastavaa, ja 
määritelmän on oltava suhteessa aluekehityksen tilanteeseen. Ei kuitenkaan ole epäilystäkään 
siitä, että ristiriitaiset investoinnit vähentävät EU-rahoituksen mahdollisesti tuomaa lisäarvoa 
ja että tällaisia investointeja tulisi vähentää rajusti.

Erilaisia ympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen tai ilmastoon liittyviä 
"tarkistusjärjestelmiä" on parhaillaan käytössä tai niiden käyttöön on varauduttu komission 
monivuotista rahoituskehystä koskevissa ehdotuksissa:
 Ympäristö- ja ilmastokestävyys: Monivuotista rahoituskehystä koskevan ehdotuksen 

liitteenä olevassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa komissio mainitsee 
(ohjelmien) strategiset ympäristöarvioinnit ja (hankkeiden) ympäristövaikutusten 
arvioinnit tärkeimpinä välineinä ympäristö- ja ilmastokestävyyden varmistamisessa.

                                               
1 Monivuotista rahoituskehystä koskevan ehdotuksen liitteenä olevassa komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa komissio mainitsee uusien lentoasemien rahoittamisen koheesiorahastosta sekä laajan 
keinokastelun ja maa-alojen pirstaloitumisen tukemisen maaseudun kehittämissuunnitelman puitteissa 
esimerkkeinä toimista, joilla on saattanut olla kielteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia tai jotka ovat lujittaneet 
kestämättömiä toimintatapoja. Kalastusalan tukien myöntäminen niin, että pidetään keinotekoisesti yllä liian 
suurta kalastuskapasiteettia, on huomioitu komission vihreässä kirjassa "Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus" 
COM(2009)0163 samoin kuin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 12/2011. Euroopan 
parlamentin EU-tukien myöntämisestä saastuttaville ja kestämättömille käytännöille laatiman tutkimuksen 
(sisäasioiden pääosasto, helmikuu 2011) ohella myös monet muut tutkimukset ovat käsitelleet tätä aihetta.
2 EU:n tuet saastuttaville ja kestämättömille käytännöille, sisäasioiden pääosasto, helmikuu 2011, sivu 42.
3 2009/2152(INI) komission valkoisesta kirjasta "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen", ympäristöneuvoston 
päätelmät lokakuun 2009 ja joulukuun 2010 kokouksista, Eurooppa 2020 -strategia COM(2010)2020, kuudennen 
ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman väliarviointi COM(2007)0225, komission vuonna 2006 
julkistama, uudistettu Euroopan unionin kestävän kehityksen strategia sekä kansainvälisesti 
biodiversiteettisopimus 2011–2020 (Nagoya) ja Pittsburghissa vuonna 2009 annettu G20-julkilausuma.
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 Strategisiin ympäristöarviointeihin ja ympäristövaikutusten arviointeihin liittyvät 
ennakkoehdot: Yksi yhteisen strategiakehyksen rahoituksen yleisistä ennakkoehdoista on, 
että käytössä on oltava jokin järjestelmä, jolla taataan ympäristövaikutusten arviointeihin 
ja strategisiin ympäristöarviointeihin liittyvän EU:n ympäristölainsäädännön tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, liite IV).

 Koheesiopolitiikka: Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa edellytetään, että 
kumppanuussopimuksiin sisällytetään arvio ennakkoehtojen täyttymisestä ja edellä 
mainitut arvioinnit sekä tarvittaessa strateginen ympäristöarviointi (14 artikla). 
Suurhankkeita varten tarvitaan ympäristövaikutusten arviointi, jossa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen (91 artikla).

 Verkkojen Eurooppa -väline, Euroopan laajuinen liikenneverkko, Euroopan laajuinen 
energiaverkko: Monivuotista rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessaan komissio 
ehdottaa kestävän kehityksen kriteerejä Verkkojen Eurooppa -välineen alaiselle fyysiselle 
ja tietotekniikkainfrastruktuurille. Itse ehdotuksissa ympäristövaikutusten vähentämisen 
kannalta olennaiset menettelyt mainitaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (42 artikla) ja 
Euroopan laajuisen energiaverkon (8 artikla) yhteydessä. Verkkojen Eurooppa -välineestä 
rahoitettavaa teiden rakennusta saa tukea ainoastaan koheesiorahastosta tukea saavissa 
maissa (koheesiorahaston erillinen kokonaismäärä alle 10 miljardia euroa) ja tukea saa 
myöntää ainoastaan rajat ylittäville maantieosuuksille. Koheesiopolitiikan alaisuudessa 
teiden osarahoitus on yhä mahdollista (Verkkojen Eurooppa -välinettä koskeva asetus, 
11 artiklan 3 kohta). Euroopan laajuista energiaverkkoa koskevat suuntaviivat linjaavat 
yhteisen edun mukaisten hankkeiden valintakriteereiksi niiden ympäristökestävyyden sekä 
kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisen esimerkiksi uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevalla tuotannolla (4 artikla).

 Maaseuturahasto: Maaseuturahastoa koskeva ehdotus sisältää monta uutta säännöstä, 
joilla pyritään välttämään ympäristövahinkoja, esimerkiksi vedenkulutuksen vähentämisen 
edellyttäminen kastelujärjestelmiä rahoitettaessa.4 Tietyillä ennakkoehdoilla 
maaseuturahastoa koskevan ehdotuksen liitteessä IV pyritään myös varmistamaan, että 
sääntelyjärjestelmällä onnistutaan välttämään haitalliset ympäristövaikutukset.

 Kalastusalan tuet: Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskeva ehdotus jättää 
rahoituksen piiristä kokonaan pois mahdollisesti liikakapasiteettia edistävät toiminnot, 
jolloin tukia ei myönnetä esimerkiksi uusien satamien tai huutokauppahallien 
rakentamiselle eikä moottorien vaihtamista varten (39 ja 41 artikla). 13 artiklan mukaan 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukea ei voida myöntää toimille, jotka lisäävät 
aluksen kalastuskapasiteettia. Tässä ei kuitenkaan oteta huomioon niitä kielteisiä 
vaikutuksia, joita nykyisen kalastuskapasiteetin säilyttämisestä aiheutuu. Tukea 
myönnettäisiin yhä useille mahdollisesti kapasiteettia kasvattaville tai ympäristölle 
haitallisille investoinneille (kuten jalostukselle, kaupan pitämiselle, satamien 
parannustöille ja modernisoinnille sekä vesiviljelylle). Tietyt yleiset ja ympäristöön 
liittyvät ennakkoehdot (Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskeva ehdotus, liite III), 
kuten esimerkiksi ehdotuksessa yleisen kalastuspolitiikan perusasetukseksi annettujen 
tietojen keruuta koskevien vaatimuksien edellyttämä hallinnollinen kapasiteetti, auttavat 
myös osaltaan välttämään kielteisiä vaikutuksia EU:n kalastusalan kestävyyteen. 

                                               
4 Katso maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen 46 artiklan 1 kohta; keinokastelualan lisääminen:
46 artiklan 3 kohta; investointeja koskevat rajoitukset: 18 artiklan 2 kohta.



PE487.712v01-00 4/5 DT\898644FI.doc

FI

 Natura 2000: Tiedonannossa "Natura 2000 -verkoston rahoittaminen" komissio sitoutuu 
jatkamaan työskentelyä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että EU:n varoja ei 
käytetä Natura 2000 -alueita vahingoittaviin kohteisiin. Tähän sisältyy niihin 
suunnitelmiin ja hankkeisiin, joilla todennäköisesti on suuri vaikutus Natura 2000 -
alueisiin, liittyvien suojatoimien soveltaminen oikein ja luontodirektiivin 6 artiklan 3 ja 4 
kohdan mukaisesti, myös suurien infrastruktuurihankkeiden tapauksessa. Tätä "biologisen 
monimuotoisuuden varmistamista" pidetään integraation kannalta keskeisenä.

Päätöslauselmassaan monivuotisesta rahoituskehyksestä parlamentti kannattaa sitä, että 
kaiken EU-rahoituksen tulisi kokonaisuutena tähdätä ympäristön tilan paranemiseen 
Euroopassa, ja se ehdottaa siksi, että EU-rahoituksen positiiviset ja negatiiviset ilmasto- ja 
ympäristövaikutukset arvioitaisiin kattavasti.
Päätöslauselmassaan, joka koskee tiedonantoa aiheesta "Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050", parlamentti peräänkuuluttaa uuden 
liikenneinfrastruktuurin investointien osalta johdonmukaisuutta etenemissuunnitelman 
ensisijaisten tavoitteiden kanssa, koska komission vuosille 2010–2030 pyytämiin 
1,5 biljoonaan euroon liittyy riski, että niitä ei kanavoida asianmukaisiin vähähiilisyyttä 
tukeviin ensisijaisiin tavoitteisiin. Siksi parlamentti korostaa tarvetta tehdä infrastruktuuria 
koskevasta EU:n talousarviosta ympäristöystävällisempi erityisesti silloin, kun se liittyy 
rakennerahastoihin ja koheesiorahastoon. Lisäksi parlamentti peräänkuuluttaa koordinoituja 
toimia, jotka kohdistetaan kaikkien ympäristön kannalta haitallisten tukien määrittämiseen ja 
asteittaiseen poistamiseen vuoteen 2020 mennessä.
Viime vuosikymmenten aikana EU:n talousarvion tärkeimmistä koheesio- ja 
maatalouspolitiikkaan liittyvistä menoluokista on tehty useita laajoja analyysejä. Parlamentti 
on nyt ensimmäistä kertaa tasavertaisena osapuolena kaikkia merkittäviä EU-rahastoja 
koskevassa lainsäädännöllisessä päätöksentekomenettelyssä. Muutaman seuraavan kuukauden 
aikana selviää, pystytäänkö käynnissä olevilla neuvotteluilla takaamaan, että edellisten 
rahoituskausien lukuisat kokemukset epäonnistuneesti ja epäjohdonmukaisesti käytetyistä 
varoista otetaan todella huomioon seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä.

Pohdintoja

1. Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus sisältää yleisenä ennakkoehtona velvoitteen 
ympäristövaikutusten arviointeja ja strategisia ympäristöarviointeja koskevan 
lainsäädännön tehokkaasta täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. Riittääkö tämä 
estämään ympäristölle haitallisen varojen käytön mahdollisimman hyvin? Kuinka 
voidaan taata, että ympäristövaikutusten arviointeja ja strategisia ympäristöarviointeja 
sovelletaan tehostetusti jo valmisteluvaiheissa (ennen vuotta 2014) 
kumppanuussopimuksiin ja toimintaohjelmiin? Millä muilla toimenpiteillä vältyttäisiin 
rahoittamasta sellaista infrastruktuuria, joka ei enää ole EU:n ympäristölainsäädännön ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista?

2. Tällä hetkellä ympäristövaikutusten arvioinneilla ja strategisella ympäristöarvioinnilla ei 
pystytä tehokkaasti estämään rahoituksen ilmastolle ja ympäristölle haitallisia seurauksia. 
Seitsemättä ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa käsittelevässä 
päätöslauselmaluonnoksessaan ENVI-valiokunta pyytää YVA-direktiivin tarkistusta. 
Komissio kaavailee tätä tarkistusta vuodelle 2012. Mitä sellaisia järjestelmällisiä 
muutoksia, joita ei pystytä tekemään direktiiveihin, tulisi sisällyttää nyt käsittelyssä 
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olevan monivuotisen rahoituskehyksen rahoitussääntöihin?

3. Monivuotista rahoituskehystä koskevassa päätöslauselmassaan parlamentti vaatii 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvän rahoituksen kattavaa tarkastelua. Niin sanottua "Rion 
tunnusmerkkien" menetelmää on ehdotettu käytettäväksi ilmaston, ympäristön ja luonnon 
monimuotoisuuden kannalta "myönteisen" rahoituksen osoittamiseen, mutta siinä ei 
huomioida niiden kannalta kielteistä rahoitusta. Miten tätä epäkohtaa voitaisiin parantaa? 

4. On huomattu, että nykyisillä lyhyen aikavälin kasvun vaatimuksilla on ollut merkittäviä 
seurauksia laajojen infrastruktuurihankkeiden lupamenettelyille ja kestävään 
kehitykseen liittyville näkökohdille yleensä – erityisesti niissä maissa, joihin velka- ja 
talouskriisi on vaikuttanut eniten. Miten seuraava monivuotinen rahoituskehys voi 
osaltaan ratkaisevasti estää tällaisten kestämättömien ja lyhytnäköisten 
investointipäätösten tekemisen EU-rahoituksen turvin?


