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Pressmeddelande
Luxemburg den 22 november 2016
EU:s klimatåtgärder: allvarlig risk för att utgiftsmålet på 20 % inte kommer att nås,
säger revisorerna
Det finns en allvarlig risk för att EU:s mål att lägga minst var femte euro av EU-budgeten på klimatåtgärder
mellan 2014–2020 inte kommer att uppnås, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Även om
framsteg har gjorts varnar revisorerna för att det krävs större ansträngningar för att säkerställa en ”faktisk
omställning” till klimatåtgärder.
För att möta klimatförändringar har EU enats om att minst 20 % av dess budget för 2014–2020 ska gå till
klimatåtgärder. Målet ska uppnås genom att klimatåtgärder införlivas i EU-budgetens olika politikområden och
fonder. Revisorerna undersökte om det var sannolikt att målet skulle uppnås och om Europeiska kommissionens
strategi sannolikt skulle leda till en ökad och bättre riktad finansiering av klimatåtgärder.
De konstaterade att ambitiöst arbete pågick och att framsteg hade gjorts. Emellertid föreligger en allvarlig risk
för att 20 %-målet inte kommer att uppnås utan ytterligare ansträngningar. Genomförandet av målsättningen
har lett till en ökad och bättre inriktning på klimatåtgärder i Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Sammanhållningsfonden. Men inom områdena jordbruk, landsbygdsutveckling och fiskeri, och inom Europeiska
socialfonden, har det inte skett någon betydande omställning till klimatåtgärder.
”Det finns en allvarlig risk för att EU:s mål att lägga var femte euro på klimatåtgärder mellan 2014–2020 inte
kommer att uppnås”, sade Phil Wynn Owen, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för
rapporten. ”Framsteg har gjorts, men på centrala utgiftsområden är situationen i stort sett oförändrad.
Kommissionen och medlemsstaterna bör utforska alla potentiella möjligheter och säkerställa en faktisk
omställning till klimatåtgärder.”
Enligt kommissionen har den finansieringsandel som avsatts till klimatåtgärder legat på i genomsnitt 17,6 %
mellan 2014 och 2016. För att EU-budgetens övergripande mål ska nås till 2020 uppskattar revisorerna att
klimatfinansieringens andel måste ökas till ett genomsnitt på 22 % för åren 2017 till och med 2020.
Revisorerna konstaterade att kommissionens uppskattningar bygger på antaganden om jordbrukets bidrag till
klimatåtgärder som är överskattade och inte vederbörligen motiverade. Revisorerna beräknade att om
internationellt vedertagna metoder tillämpades på utgifterna för jordbruk- och landsbygdsutveckling skulle
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deras förväntade bidrag minska med cirka 33 miljarder euro under perioden 2014–2020. Detta motsvarar
omkring 15 % av det övergripande målet.
På forskningsområdet har Horisont 2020-programmet halkat efter vad gäller dess mål att anslå 35 % till
klimatåtgärder och programmets bidrag är för närvarande 24 % för perioden 2014–2017. Kommissionen har inte
någon utförlig handlingsplan som anger hur programmet ska kunna komma ifatt, säger revisorerna.
Revisorernas rekommendationer till kommissionen gäller behovet av att det görs en solid flerårig konsolidering
för att gå framåt mot 20 %-målet, behovet av heltäckande rapportering och övervakning av resultat och av en
realistisk och tillförlitlig bedömning av klimatförändringsbehoven. De rekommenderar också att
överskattningarna inom landsbygdsutgifterna korrigeras och att det upprättas handlingsplaner för områden som
har halkat efter. Slutligen rekommenderar de att alla potentiella möjligheter att säkerställa en vidare, faktisk
omställning till klimatåtgärder utforskas.
Kommissionen 1 uppskattade i september 2016 att 18,9 % av EU-budgeten totalt sett skulle användas till
klimatåtgärder mellan 2014 och 2020. Det är mindre än målet på 20 % 2.
Särskild rapport nr 31/2016 Att använda minst en femtedel av EU:s budget till klimatåtgärder: ambitiöst arbete
pågår, men det finns en allvarlig risk för att målet inte uppnås finns på 23 EU-språk.

1

SWD(2016) 299, 14.9.2016, som åtföljer halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen COM(2016) 603 final.
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EU:s ackumulerade planerade utgifter för 2014–2020 är 1 062,6 miljarder euro. Med tillämpning av kommissionens
metod motsvarar ett bortfall på 1,1 % en förlust på över 11 miljarder euro (201 i stället för 212,5 miljarder euro) när det gäller
klimatåtgärder.
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