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Kestävä Pohjola -valiokunta

Kestävä Pohjola -valiokunnan mietintö, joka koskee
jäsenehdotusta pohjoismaisten ympäristörahoitusinstrumenttien
vahvistamisesta – suositus 18/2019
Ehdotus
Kestävä Pohjola -valiokunta ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja katsoo suosituksen
18/2019 neuvoston osalta loppuun käsitellyksi.
Taustaa
Suosituksen sanamuoto on seuraava:
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se toteuttaa Ruotsin puheenjohtajakaudella 2018 luvatun selvityksen pohjoismaisen ympäristörahoituksen rakenteesta, jonka perustana ovat NIB,
NEFCO ja NDF.
että se järjestää yksityisille ja julkisille ilmastosijoittajille kohtaamispaikkoja,
joissa ne voivat edistää kumppanuuksia ja neuvotella ilmastoinvestointien yhteisistä standardeista, sekä selvittää tiedontarvetta ympäristömyötäisistä investointimahdollisuuksista investointien ympäristö- ja ilmastovaikutusten näkyvöittämiseksi.
Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmoitus
Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola
sisältää seuraavan tavoitteen:
Ruotsi tutkii mahdollisuuksia käynnistää selvitys siitä, miten pohjoismaisen ympäristö- ja
ilmastorahoituksen rakennetta voitaisiin optimoida. Tarkoituksena on selvittää rahoituksen puutteet ja laatia konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka kolme pohjoismaista laitosta –
NIB (Pohjoismaiden Investointipankki), NEFCO (Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö) ja
NDF (Pohjoismaiden kehitysrahasto) – sekä kansalliset kehitysrahoituslaitokset voivat
auttaa täyttämään puuttuvat rahoitusosuudet kunkin laitoksen mandaatit ja ohjausjärjestelmän puitteissa.

Dnro 18-00261-26

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö on ottanut asian esille Ruotsin kanssa.
Ruotsi kertoo tutkineensa mahdollisuuksia puheenjohtajakautensa aikana, mutta sillä
ei valitettavasti ollut mahdollisuutta priorisoida tätä aloitetta muiden selvitystarpeiden
joukossa.
Pohjoismaisessa hiilineutraaliusjulistuksessa painotetaan sitä, miten tärkeää on
tehdä pohjoismaista yhteistyötä vihreän rahoituksen tukemiseksi ja kannustaa pohjoismaisia yrityksiä levittämään hiilineutraaliutta edistäviä teknisiä ratkaisuja.
Nordic Economic Policy Review 2019 -julkaisun tutkimustuloksissa todetaan, että
Pohjoismaat edistävät parhaiten ilmastotyötä tukemalla pohjoismaisten innovatiivisten teknisten ratkaisujen tutkimusta ja niiden leviämistä Pohjolan ulkopuolelle.
Pohjoismaiden valtionvarainministerit osallistuvat myös vastakäynnistettyyn Coalition of Finance Ministers for Climate Action -yhteistyöhön. Yhteistyöhön osallistuvat
valtiovarainministerit ovat sitoutuneet (kukin omien kansallisten velvoitteidensa ja
lainsäädäntönsä mukaisesti) työskentelemään kuuden nk. Helsingin periaatteen mukaisesti.
Toisessa Helsingin periaatteessa todetaan, että on tärkeää: Sharing experience and
expertise in order to promote understanding of policies and practices for Climate action. Edellä mainittujen aloitteiden momentumin hyödyntämiseksi Pohjoismaiden
ministerineuvsto suunnittelee yhdessä mm. pohjoismaisten rahoituslaitosten (NIB,
NEFCO) ja Nordic Innovationin kanssa Skotlannissa järjestettävää tapahtumaa keväällä 2021.
Ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismaisen yhteistyöohjelman 2019–2024 mukaan
myös pohjoismainen ympäristö- ja ilmastosektori tukee vihreää murrosta edistäviä
rahoitusratkaisuja ja käy niistä vuoropuhelua. Ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto suunnittelee tähän liittyen vihreää rahoitusta käsittelevän ministerikonferenssin järjestämistä 2020. Lisäksi sektori on tilannut selvityksen ”Nordic study on assessment and reporting of environment and climate-related effects of instruments
on financial markets”, joka on määrä julkaista keväällä 2020.
Pohjoismaiden ministerineuvosto katsoo siksi, että suositus on toteutunut osittain.
Pohjoismaiden ministerineuvosto on puhelinkeskusteluissa ja sähköpostiviesteissä
ilmoittanut Pohjoismaiden neuvostolle, että pohjoismainen ilmastorahoitusfoorumi
suunnittelee ministerineuvoston ilmastoa ja ilmansaasteita käsittelevän työryhmän
avulla digitaalisten webinaarien ja workshopien järjestämistä. Worshopeissa on tarkoitus vaihtaa kokemuksia parhaista käytännöistä ja vertaisoppimisesta. Lisäksi tarvitaan suuntaviivat, joilla voidaan auttaa pohjoismaisia hallituksia luomaan ympäristöystävällinen yritys- ja rahoitusmiljöö. Yleisenä tavoitteena on johtaa yksityisen sektorin rahoitusta systemaattisesti siirtymään ilmastotoimien rahoitukseen ja vihreään
kasvuun laajemmin. Alusta on toiminut ympäristönä yli 30 pohjoismaiselle yritykselle, investoijalle ja ajatusjohtajalle, jotka etsivät aktiivisesti keinoja mobilisoida ilmaston huomioon ottavaa rahoitusta.
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Valiokunnan näkemykset
Valiokunnan mielestä ministerineuvoston vastaus on mielenkiintoinen ja ottaa osittain huomioon suosituksen 18/2018. Erityisen myönteisenä valiokunta pitää valtiovarainministerien osallistumista ”The coalition of financeministers for climate action” yhteistyöhön, Skotlannissa järjestettävää seurantatapahtumaa ja vihreää rahoitusta
käsittelevää ministerikonferenssia.
Valiokunta korosti, että on tärkeää, että Pohjoismaat tukevat innovatiivisten teknisten ratkaisujen tutkimusta ja leviämistä muualle maailmaan, ja panee merkille Nordic
Economic Policy Review 2019 -julkaisun lopputuleman, jossa todetaan samoin, että
Pohjoismaat voivat parhaiten edistää ilmastotyötä tukemalla pohjoismaisten innovatiivisten teknisten ratkaisuiden tutkimusta ja vientiä Pohjolan ulkopuolelle.
”Nordic study on assessment and reporting of environment and climaterelated effects of instruments on financial markets” on valiokunnan mielestä hyvin tärkeä ja samalla hyvä väline investoijien ja ympäristörahoituslaitosten välisen vuoropuhelun
käynnistämiseksi.
Valiokunta pitää aloitetta digitaalisten webinaarien ja workshopien järjestämisestä
pohjoismaisen ilmastorahoituksen alustalla ministerineuvoston ilmastoa ja ilmansaasteita käsittelevän työryhmän piirissä hyvin tärkeänä ilmastorahoituksen osuuden
lisäämiseksi entisestään, kumppanuuksien edistämiseksi ja ilmastorahoituksen yhteisten standardien luomiseksi. Valiokunta on tyytyväinen siihen, että toimet on
suunnattu laajalle toimijajoukolle, jossa ovat mukana sekä julkiset että yksityiset investoijat.
Näiden tietojen perusteella valiokunta katsoo suosituksen neuvoston osalta toteutuneen ja odottaa kiinnostuneena lisätietoa suunnitteilla olevista seminaareista ja
workshopeista.
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