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EU:s
klimatåtgärder:
utan
tillförlitlig
spårningsmetod finns en risk för att
klimatutgifter överskattas, säger EU-revisorerna
Kommissionen gjorde ett åtagande om att minst en femtedel (20 %) av EU:s budget för perioden
2014–2020 skulle användas till klimatåtgärder. Den har nu höjt målet till 25 % (en fjärdedel) för
perioden 2021–2027. Enligt Europeiska revisionsrättens nya översikt kan en sådan målsättning
vara ett ändamålsenligt steg mot att uppnå EU:s klimatmål, förutsatt att metoden som används
för att spåra pengarna är tillförlitlig och tillämpas konsekvent inom alla politikområden.
Att motverka klimatförändringar är en viktig prioritering för EU. I stället för att skapa ett särskilt
finansieringsinstrument för att hantera klimatförändringar valde kommissionen att fastställa ett mål
för hur många procent av EU:s budget som skulle användas till klimatåtgärder. Spårning av
klimatrelaterade utgifter innebär i detta avseende att man mäter hur mycket EU:s olika
finansieringskällor bidrar ekonomiskt till klimatmålen samt bedömer om utgiftsmålen har uppnåtts.
”Vi vill alla ha en genuint grönare EU-budget”, sade Joëlle Elvinger, den ledamot av revisionsrätten
som ansvarar för översikten. ”Det har gått framåt, men det finns fortfarande en risk för att EU:s
klimatåtgärder överskattas. Om vi blickar framåt mot perioden efter 2020, kommissionens gröna giv
och det ambitiösare målet om 25 % så behöver vi en tillförlitlig rapportering om klimatrelaterade
utgifter.”
Revisorerna fokuserade på spårning av klimatåtgärder inom politikområdena jordbruk,
sammanhållning och forskning, vilka tillsammans står för merparten av de klimatrelaterade
utgifterna. De har tidigare (i särskild rapport 31/2016) varnat för risken att det nuvarande 20 %målet för EU:s utgifter för klimatåtgärder inte skulle uppnås. I den nya översikten upprepar de sin
oro över kommissionens metod för att spåra klimatrelaterade utgifter. Metoden tar ingen hänsyn
till den negativa effekten av utgifter som leder till ökade utsläpp. Dessutom överskattar den hur
mycket EU:s utgifter, och i synnerhet vissa av den gemensamma jordbrukspolitikens stödordningar,
kan bidra till att motverka klimatförändringar.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens översikt. Hela översikten finns på
eca.europa.eu.
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I sitt första förslag till EU:s långtidsbudget, eller ”fleråriga budgetram”, för 2021–2027 från maj 2018
höjde kommissionen målet för EU:s klimatutgifter från 20 % till 25 %. Det höjda målet bekräftades i
kommissionens förslag till den europeiska gröna given från december 2019.
De politiska prioriteringarna kan komma att ändras till följd av covid-19-krisen så att fokus flyttas
mot att hantera hot mot folkhälsan, främja ekonomin eller skapa arbetstillfällen. I maj 2020
presenterade kommissionen – på begäran av Europeiska rådet och Europaparlamentet – ett ändrat
förslag till den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som innehöll en lånefinansierad
återhämtningsplan för att motverka effekterna av covid-19-krisen. Förslaget är för närvarande
under diskussion. Hur stora EU:s totala klimatrelaterade utgifter blir beror på hur det går i dessa
förhandlingar och på vilken typ av investeringar som de ytterligare EU-medlen faktiskt kommer att
användas till. Klimatförändringar kommer i vilket fall som helst att fortsätta vara en global utmaning
och en central fråga för allmänheten, beslutsfattare och berörda parter.
Meddelande till redaktörer
I revisionsrättens särskilda rapport 31/2016 kom man fram till att kommissionens metod för att
spåra klimatrelaterade utgifter i EU-budgeten var enkel och pragmatisk men att den hade flera
brister. Till exempel beräknade den inte koldioxidavtrycket för varje åtgärd.
EU:s åtgärder när det gäller hållbarhet och klimatförändringar är en central del i revisionsrättens
arbete och ligger fortsatt högt bland prioriteringarna i det reviderade arbetsprogrammet för 2020.
Till våra senaste publikationer om ämnet hör en särskild rapport om biologisk mångfald i
odlingslandskapet och en om användningen av bekämpningsmedel. Klimatförändringar är också
huvudämnet i det senaste numret av revisionsrättens Journal.
Revisionsrättens översikt Spårning av klimatutgifter i EU-budgeten finns på revisionsrättens
webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk. Denna översikt är ingen granskningsrapport. Den är tänkt
som en uppdatering av revisionsrättens tidigare analys av klimatspårning i EU-budgeten enligt
rådets och Europaparlamentets begäran.
Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här.
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