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Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma (Life)

EU joutuu pohtimaan kutakin monivuotista rahoituskehystä valmistellessaan, minne se ohjaa 
varansa ja kuinka varat ohjataan niin, että ne tukevat EU:n politiikanaloja. Vaikka EU:n 
budjetti on ainoastaan noin kaksi prosenttia 27 jäsenvaltion kaikista julkisista menoista, EU:n 
varainkäytön vipuvaikutusta ja sen antamaa esimerkkiä ei tulisi aliarvioida. Tämä työasiakirja 
sisältää pohdintoja erityisesti Life-ohjelmasta, ja lisäksi mukana on useita asioita, joita haluan 
pohtia kanssanne.

Komissio teki 12. joulukuuta 2011 ehdotuksen asetuksesta, jolla perustetaan ympäristö- ja 
ilmastotoimien ohjelma (Life). Tämä ohjelma seuraa Life+-ohjelmaa, joka toimii vuodesta 
2007 vuoteen 2013. Keskeiset kohdat ovat seuraavat:

 Rahoituksen lisääminen: 3200 miljoonaa euroa verrattuna Life+-ohjelman 
2181 miljoonaan euroon (molemmat ovat vuoden 2011 hintoja1).

 Kaksi alaohjelmaa: Ympäristötoimien alaohjelma ja uusi ilmastotoimien alaohjelma.
 "Integroitujen hankkeiden" lisääminen: Päätarkoituksena on parantaa ympäristö- ja 

ilmastopolitiikan täytäntöönpanoa ja sisällyttämistä muihin politiikanaloihin. Integroidut 
hankkeet toimivat suuremmassa mittakaavassa kuin perinteiset hankkeet. Ihanteellisessa 
tilanteessa muita EU:n varoja ja yksityisiä varoja saataisiin integroitujen hankkeiden 
kautta täydentämään Life-ohjelman rahoitusta.

 Strategisen fokusoinnin vahvistaminen: Tavoitteena on ohjata kysyntää 
voimakkaammin asettamalla suuntaa antavat painopisteet monivuotisiin ohjelmiin ja 
määritellä aihekohtaiset painopisteet.

 Keskittyminen luonnon monimuotoisuuteen: Ympäristötoimien alaohjelman 
resursseista 50 prosenttia kohdennetaan vastaisuudessakin luontoon ja luonnon 
monimuotoisuuteen.

 Muutetut rahoitusosuudet: Yksinkertaistavien järjestelmien, kuten kertamaksujen tai 
sähköisten sovellusten, käytön lisäämistä ehdotetaan. Arvonlisäveroa tai pysyvästä 
henkilökunnasta aiheutuvia menoja ei enää katsota tukikelpoisiksi, koska niiden 
seuraaminen ja raportointi on osoittautunut hankalaksi. Tätä kompensoidaan nostamalla 
osarahoitusosuuksia nykyisestä 50 prosentista perinteisten hankkeiden osalta 
70 prosenttiin ja integroitujen hankkeiden osalta 80 prosenttiin.

 Ansioihin perustuva hankkeiden valitseminen: Ehdotuksessa esitetään ohjeellisten 
kansallisten määrärahojen poistamista ja palaamista laatuun perustuvaan 
valintamenettelyyn.

 Kolmansien maiden osallistumisen lisääminen: ETA:n jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden 
ja Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi myös unionin ulkopuolella 
tapahtuva toiminta sallitaan poikkeustapauksissa.

 Hallinnointi: Joitakin hallinnointitehtäviä siirretään jollekin nykyiselle 
toimeenpanovirastolle.

                                               
1 Kiinteiden hintojen (2011) osalta hintamuutosten vaikutukset vertailuvuodesta kuluvaan vuoteen on poistettu. 
Nykyisillä hinnoilla viitataan kunkin vertailuvuoden hintoihin perustuvaan arvoon (Life-ohjelman ehdotus: 
3,6 miljardia euroa). 
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Tuen vahvasti komission lähestymistapaa vuosien 2014–2020 Life-ohjelmaa koskevaan 
ehdotukseen. Päätöslauselmassaan monivuotisesta rahoituskehyksestä parlamentti ehdottaa 
erillisen ympäristön rahoitusvälineen säilyttämistä ja korostaa myös, että uusi väline toisi 
oman lisänsä ympäristön ja ilmastonmuutoksen huomioon ottamiseen kaikilla EU:n politiikan 
aloilla.1 Tämä ehdotus kuvastaa tuota pyyntöä. Aion esittää muutoksia ja/tai lisäyksiä 
seuraaviin kohtiin:

Talousarvio: Life-ohjelman arvioinnit ovat aina olleet erittäin positiivisia, ja niissä on 
korostettu sen tuomaa lisäarvoa.2. Koska nykyiset perinteiset hankkeet ovat osoittautuneet 
erittäin menestyksekkäiksi, niiden rahoitusta tulisi lisätä. Life-ohjelman varoista on edelleen 
osoitettava 78 prosenttia hankeavustuksiin.

Komission ehdotus määrärahojen lisäyksestä tuo mukanaan uusia tavoitteita: 1) 
ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tulisi 
panostaa entistä enemmän ja 2) täytäntöönpanoa tulisi tukea integroitujen hankkeiden kautta. 
Olen täysin samaa mieltä välineen sovellusalan laajentamisesta. EU:n politiikkojen integroitu 
täytäntöönpano ja voimaan saattaminen on nostettu suurimmiksi haasteiksi monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa päätöslauselmassa ja Eurooppa 2020 -strategiassa. Komission 
näihin kahteen asiaan varaamat ja tarvittaviksi katsomat varat tulisikin lisätä nykyiseen 
talousarvioon.

Natura 2000 -ohjelman rahoitustarpeen on arvioitu olevan vähintään 5,8 miljardia euroa 
vuodessa.3 Vaikka muut EU:n rahastot sekä kansalliset ja yksityiset rahoituslähteet turvaavat 
nyt – ja joutuvat myös tulevaisuudessa turvaamaan – suuren osan Natura 2000 -verkoston 
rahoituksesta, jää siitä huolimatta jäljelle suuria aukkoja. Life-ohjelma tulisikin rahoittaa niin, 
että se voi osallistua ainakin 10 prosentilla ohjelman vuotuiseen rahoitukseen.

Maantieteellinen tasapaino ja hankkeiden valitseminen: Koska eurooppalaisen lisäarvon 
tuottaminen on EU:n rahastojen päätavoite, tuen komission ehdotusta kansallisten 
määrärahojen korvaamisesta laatuun perustuvalla perinteisten hankkeiden valintamenettelyllä. 
Viime vuosien kokemukset ovat osoittaneet, että edes kansalliset määrärahat eivät takaa Life-
ohjelman hankkeiden tasaista jakautumista (ks. taulukko 1).

Ehdotankin täten, että tehostetaan koulutusohjelmia toimivaltaisille viranomaisille sekä 
sidosryhmille, jotka aikovat hakea Life-rahoitusta. Koska Life-ohjelmalla on tärkeä rooli 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä, tulisi sellaisten maiden tai alueiden, joilla on 
verrattain suuri osuus yhteisölle tärkeitä kohteita, saada erityistä teknistä tukea, jotta ne voivat 
ottaa käyttöön muita rahoitusmahdollisuuksia. Myös taloudellisista vaikeuksista tai 
täydentävän rahoituksen puutteesta kärsivien alueiden määrärahojen käyttömahdollisuuksia ja 
saatavuutta tulisi lisätä. Aionkin ehdottaa, että tällaiset alueet olisivat oikeutettuja 
korkeampiin osarahoitusosuuksiin, esimerkiksi koheesiopolitiikan kriteerien mukaan.

Olen samaa mieltä siitä, että maantieteellinen tasapaino tulisi taata mallina toimivissa 
integroiduissa hankkeissa ja että täytäntöönpanoon liittyviä haasteita on jokaisessa 
                                               
1 Katso 8. heinäkuuta 2011 annettu päätöslauselma monivuotisesta rahoituskehyksestä.
2 Katso esimerkiksi Life+-asetuksen täytäntöönpanon puolivälin arviointi, huhtikuu 2010; Life-ehdotuksen 
vaikutustenarviointi vuosille 2014–2020: SEC(2011)1542; Life-ohjelman 1996–2006 jälkiarviointi, heinäkuu 
2009; Life-ohjelmaa käsittelevät julkaisut Life-ohjelman kotisivuilla.
3 Natura 2000 -verkoston rahoittamista koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja (Financing Natura 
2000. Investing in Natura 2000: Delivering benefits for nature and people.) SEC(2011)1573, lopullinen.
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jäsenvaltiossa. Mielestäni jäsenvaltioiden integroitujen hankkeiden vähimmäismäärä tulisi 
määritellä asetuksessa.

Korvaussäännöt ja yksinkertaistaminen: Tällä hetkellä noin viisi prosenttia Life-ohjelman 
varoista käytetään arvonlisäveron korvaamiseen. Noin 22,5 prosenttia kuluu pysyvästä 
henkilökunnasta aiheutuviin menoihin, joiden määrä vaihtelee suuresti hankkeiden välillä. 
EU:n talousarvio on voimakas mutta rajallinen väline. Olenkin erittäin skeptinen siitä, että sitä 
käytetään menoihin, jotka eivät suoraan tuota eurooppalaiseen lisäarvoon johtavia 
konkreettisia toimia.
Minun mielestäni EU:n toimivaltaan ei kuulu kansallisiin talousarvioihin virtaavien verojen 
korvaaminen. Jäsenvaltioita pitäisi rohkaista voimakkaasti korvaamaan kansallinen 
arvonlisävero voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille, jotka osallistuvat Life-hankkeisiin.1
Life-hankkeita toteuttaville kansalaisjärjestöille, jotka eivät saa arvonlisäveroa korvattua Life-
ohjelman tai kansallisten arvonlisäverosääntöjen kautta, ei voida kuitenkaan kompensoida 
aiheutunutta rasitetta kasvattamalla osarahoitusosuuksien määrää. Ehdotankin, että Life-
ohjelmaan sovelletaan yhteisen strategiakehyksen EU:n rahastojen yleisissä säännöksissä 
ehdotettuja arvonlisäverosääntöjä. Näin julkisyhteisöt eivät voisi hakea korvauksia 
arvonlisäverosta.
Kannatan suuresti kansalaisjärjestöjen, akateemisten instituutioiden ja julkisten palveluiden 
ympäristöön liittyviä aktiviteetteja. On kuitenkin mielestäni kyseenalaista, että osa niiden 
pysyvästä henkilöstöstä rahoitetaan Life-ohjelman pienistä varoista. Komission perusteluissa 
mainitaan, että muun kuin hankkeeseen nimenomaisesti palkatun pysyvän henkilökunnan 
henkilöstömenojen tukikelpoisuutta saatetaan rajoittaa tai se voidaan lakkauttaa. "Pysyvää 
henkilökuntaa" ei kuitenkaan määritellä sen tarkemmin. Samoin kuin arvonlisäveron 
tukikelpoisuuteen tarkistetun varainhoitoasetuksen säännöksiä sovelletaan henkilöstökuluihin, 
jos Life-ohjelmaa koskevassa asetuksessa ei muuta säädetä.
Komission lähestymistapa on mielestäni oikeutettu silloin, kun se kohdistuu toimiin, joita 
voidaan yleisesti odottaa julkiselta hallinnolta ja jotka koskevat julkishyödykkeiden kuten 
ympäristön ja luonnonvarojen hallintaa. Niinpä julkisyhteisöjen kohdalla ainoastaan Life-
hankkeisiin nimenomaisesti palkatun pysyvän henkilökunnan henkilöstökulujen tulisi olla 
tukikelpoisia. Muiden tuensaajien osalta pysyvän ja väliaikaisen henkilöstön 
henkilöstökulujen tulisi säilyä tukikelpoisina. Hankalien ja virheille alttiiden hankkeita 
koskevien työaikalistojen täyttämistä pitäisi yksinkertaistaa. Kannatan muutenkin suuresti 
muita ehdotettuja yksinkertaistamistoimia.

Integroidut hankkeet: Ympäristö- ja ilmastonäkökohtien sisällyttäminen kaikkeen EU-
rahoitukseen on yksi parlamentin monivuotista rahoituskehystä koskevan päätöslauselman 
tärkeimmistä tavoitteista. Life-ohjelman integroidut hankkeet ovat konkreettinen ratkaisu 
tähän ongelmaan, ja tämän vuoksi haluankin antaa niille täyden tukeni. Integroitujen 
hankkeiden ei tulisi korvata jäsenvaltioiden täytäntöönpanovelvollisuutta, vaan toimia mallina 
ja luoda rakentavaa ja jatkuvaa yhteistyötä eri hallinnon alojen välille. Niistä on hyötyä myös 
muille rahastoille, sillä integroitujen hankkeiden avulla voidaan parantaa kykyä hyödyntää 
ympäristöön liittyviä määrärahoja ja niiden kanavointia suuriin täytäntöönpanohaasteisiin.

                                               
1 Katso myös 13. lokakuuta 2011 annettu päätöslauselma 2011/2082(INI) arvonlisäveron tulevaisuudesta, 
19 kohta.
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Integroidut hankkeet voivat kuitenkin olla menestyksekkäitä ainoastaan silloin, kun niiden 
ajatus on sisäistetty muissa EU-rahastoissa, joiden rahallinen osallistuminen ja toivottu 
vipuvaikutus voidaan taata. Tällä hetkellä ainoastaan Euroopan meri- ja kalastusrahasto ja 
yhteinen strategiakehys mainitsevat niiden ja Life-ohjelman välisen koordinoinnin.1
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suurimmille 
rahastoista vastaaville valiokunnille suunnattu vahva kannanotto on äärimmäisen tärkeä, kun 
halutaan tuoda esille Life-ohjelman integroitujen hankkeiden koordinoinnin johdonmukainen 
sisällyttäminen kuhunkin rahastoon.
Integroitujen hankkeiden "nouseminen siivilleen" riippuu niiden lopullisesta roolista Life-
välineessä ja konkretisoinnista asetuksessa. Niiden ei tulisi korvata perinteisiä hankkeita tai 
kilpailla niiden kanssa. Tämän vuoksi ehdotankin, että perinteisten hankkeiden nykyinen 
määrärahataso säilytetään ennallaan ja integroidut hankkeet nähdään välttämättömänä mutta 
täydentävänä osana Life-ohjelmaa.

Pohdintoja

1. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta vahvisti 
äänestyksessään 21. maaliskuuta luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian tavoitteet 
ja korosti luonnon monimuotoisuuden menettämisestä seuraavia raskaita taloudellisia 
kustannuksia yhteiskunnalle. Kuinka näiden tavoitteiden tulisi näkyä Life-ohjelman 
talousarviossa?

2. Kuinka Life-hankkeista saadaan maantieteellisesti tasapainoista hyötyä?

3. Millainen Life-ohjelman roolin tulisi olla pysyvän henkilökunnan rahoittamisessa?

4. Millaisia järjestelmiä tarvitaan, että voidaan taata integroitujen hankkeiden 
toteutettavuus ja niiden vipuvaikutus? Kuinka voidaan tehdä rakentavia ja vahvoja 
aloitteita muissa rahastoissa niin, että määrärahat voivat todellakin vahvistaa toisiaan?

                                               
1 Yhteinen strategiakehys määrittelee Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tärkeiksi painopisteiksi Euroopan 
aluekehitysrahastolle, Euroopan sosiaalirahastolle, koheesiorahastolle, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastolle ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle. 
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Taulukko 1: Life+-ohjelma 2007–2010: Kansallisten määrärahojen käyttö valtioittain
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Lähde: Life-asetus, maantieteellinen tasapaino, komission 26. maaliskuuta 2012 antama selvitys nro 1.


