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EU's klimaindsats: Der er en alvorlig risiko for, at udgiftsmålet på 20 % ikke vil blive 
nået, siger revisorerne 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er der en alvorlig risiko for, at EU's mål om at bruge 
mindst én ud af fem euro fra EU-budgettet på klimaindsatsen mellem 2014 og 2020 ikke vil blive nået. Der er 
sket fremskridt, men revisorerne advarer om, at det vil kræve en yderligere indsats at sikre et "reelt skift" i 
retning af en øget klimaindsats. 

For at kunne reagere på klimaforandringerne har EU forpligtet sig til at bruge mindst 20 % af sit budget i 
perioden 2014-2020 på klimaindsatsen. Dette mål skal nås ved at integrere klimaindsatsen i de forskellige 
politikområder og i anvendelsen af EU-budgettet. Revisorerne undersøgte, om det er sandsynligt, at målet vil 
blive nået, og at Europa-Kommissionens tilgang vil føre til større og mere fokuseret finansiering af 
klimaindsatsen. 

De konstaterede, at der var sat ambitiøse tiltag i værk, og at der var sket fremskridt. Der er imidlertid en alvorlig 
risiko for, at 20 %-målet ikke kan nås uden en yderligere indsats. Bestræbelserne på at opfylde målet har ført til 
større og mere fokuseret klimafinansiering under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden. Men i landbruget, inden for udvikling af landdistrikter, på fiskeriområdet og under Den 
Europæiske Socialfond er der ikke sket nogen væsentlig ændring i retning af en øget klimaindsats. 

"Der er en alvorlig risiko for, at EU's mål om at bruge mindst én ud af fem euro på klimaindsatsen mellem 2014 
og 2020 ikke vil blive nået," siger Phil Wynn Owen, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for beretningen. "Der er sket fremskridt, men på en række centrale udgiftsområder er situationen 
generelt set uændret. Kommissionen og medlemsstaterne bør undersøge alle potentielle muligheder og sikre et 
reelt skift i retning af en øget klimaindsats." 

Ifølge Kommissionen har klimafinansieringen i gennemsnit udgjort 17,6 % af budgettet mellem 2014 og 2016. 
Revisorerne vurderer, at hvis det samlede mål for EU-budgettet skal nås inden udgangen af 2020, skal 
klimafinansieringens andel af budgettet i perioden 2017-2020 forhøjes til et gennemsnit på 22 %.  

Revisorerne konstaterede, at Kommissionen baserer sine skøn på antagelser vedrørende klimarelaterede 
landbrugsudgifter, som omfatter overvurderinger og ikke er solidt begrundet. Revisorerne beregnede, at 
anvendelse af internationalt etablerede metoder i forbindelse med udgifterne til landbrug og udvikling af 
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landdistrikter ville reducere disse områders forventede klimabidrag med ca. 33 milliarder euro i perioden 2014-
2020. Det svarer til ca. 15 % af det samlede mål. 

På forskningsområdet halter Horisont 2020-programmet bagefter med hensyn til at nå målet om at bruge 35 % 
på klimaindsatsen og har på nuværende tidspunkt kun bidraget med 24 % i perioden 2014-2017. Kommissionen 
har ingen detaljeret handlingsplan for, hvordan bidraget kan bringes op på dette niveau, siger revisorerne. 

Revisorernes anbefalinger til Kommissionen går på, at der bør udarbejdes en solid flerårig konsolidering, så man 
kan gøre fremskridt med hensyn til at opfylde 20 %-målet, at der bør sikres en omfattende rapportering og 
resultatovervågning, og at der bør foretages en realistisk og solid vurdering af de behov, der følger af 
klimaforandringer. De anbefaler også, at overvurderingerne vedrørende udgifterne til udvikling af landdistrikter 
korrigeres, og at der udarbejdes handlingsplaner for de områder, der halter bagefter. Endelig anbefaler de, at 
alle potentielle muligheder undersøges for at sikre et yderligere, reelt skift i retning af en øget klimaindsats. 

Kommissionen1 anslog i september 2016, at samlet set 18,9 % af EU-budgettet vil blive brugt på klimaindsatsen 
mellem 2014 og 2020. Det vil betyde, at 20 %-målet ikke bliver nået2

Særberetning nr. 31/2016: "Mindst én ud af fem euro fra EU-budgettet skal bruges på klimaindsatsen: Der er sat 
ambitiøse tiltag i værk, men der er en alvorlig risiko for, at målet ikke kan nås" foreligger på 23 EU-sprog. 
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1 SWD(2016) 299 final af 14. september 2016, der ledsager midtvejsgennemgangen af den flerårige finansielle ramme, 
COM(2016) 603 final. 

2 De kumulerede EU-udgifter, der er planlagt for perioden 2014-2020, udgør 1 062,6 milliarder euro. Hvis Kommissionens 
beregningsmetode anvendes, vil de manglende 1,1 % svare til, at der vil være over 11 milliarder euro mindre til rådighed til 
klimaindsatsen (201 milliarder i stedet for 212,5 milliarder euro). 
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