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Luxembourg, den 23. oktober 2018

Klimaindsatsen: EU er ikke lykkedes med kommerciel
udbredelse af CO2-opsamling og innovative vedvarende
energikilder, siger revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har EU's indsats for at støtte CO2-opsamling
og -lagring og innovative vedvarende energikilder ikke været vellykket. Der blev sat ambitiøse mål
mellem 2008-2017, men EU's støtte til demonstrationsprojekter har kun gjort beskedne fremskridt,
når det kommer til gennemførte projekter og opnåede resultater, siger revisorerne. De tilføjer, at
EU er nødt til at tilpasse sin nye innovationsfond, hvis det skal nå sine mål.
EU lancerede i 2009 to store finansieringsprogrammer for at støtte CO2-opsamling og -lagring og
innovative vedvarende energikilder: det europæiske genopretningsprogram for energiområdet og
programmet under reserven for nytilkomne (NER300). De to programmer sætter med et overordnet
mål om at anvende 3,7 milliarder euro ambitiøse mål for udbredelsen af CO2-opsamling og innovative
vedvarende energikilder. EU forpligtede sig med Parisaftalen 2015 til en reduktion af
drivhusgasemissionerne på mindst 40 % inden 2030 som supplement til dets ambition om at opnå en
lavemissionsøkonomi inden 2050.
Revisorerne så på udformningen, forvaltningen og koordineringen af de to programmer og vurderede,
om de havde gjort de forventede fremskridt med hensyn til at støtte den kommercielle udbredelse af
CO2-opsamling og innovative vedvarende energikilder. De besøgte projekter i Tyskland, Spanien,
Nederlandene, Polen og Det Forenede Kongerige.
De fandt, at genopretningsprogrammet for energiområdet bidrog positivt til udviklingen af sektoren
for offshorevindkraftanlæg, men at det ikke har kunnet nå sit ambitionsniveau for CO2-opsamling.
Sideløbende førte programmet under reserven for nytilkomne ikke til nogen vellykkede projekter for
CO2-opsamling, og det gjorde kun beskedne fremskridt med at støtte demonstrationen af et bredere
udvalg af innovative teknologier for vedvarende energi.
"EU tilstræber at være verdens førende inden for bekæmpelse af klimaforandringer," siger
Samo Jereb, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "For at
nå målene skal det tage ved lære af tidligere mislykkede projekter, udforme bedre støttemekanismer
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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for innovative lavemissionsteknologier og sikre fuld ansvarlighed for de offentlige midler, der anvendes
til at tackle denne udfordring.”

Begge programmer var berørt af ugunstige investeringsbetingelser, bemærker revisorerne.
Usikkerhed inden for lovgivningsmæssige rammer og politikker hæmmede eller forsinkede fremskridt
med mange projekter for innovative vedvarende energikilder og CO2-opsamling. Beretningen
fremhæver også den betydelige rolle, som svingende og lavere end forventede CO2-markedspriser fra
og med 2011 spiller i den manglende udbredelse af CO2-opsamling og -lagring.
Revisorerne konstaterede, at udformningen af programmet under reserven for nytilkomne
begrænsede Kommissionens og medlemsstaternes mulighed for at reagere effektivt på de skiftende
forhold. Projektudvælgelses- og beslutningsprocesserne var komplicerede, og andre aspekter af
udformningen begrænsede programmets fleksibilitet. Der er behov for væsentlige forbedringer i
koordineringen for at øge sammenhængen og give mere klarhed, siger revisorerne. De giver også
udtryk for bekymring over, at programmet under reserven for nytilkomne ikke omfatter en klar
ansvarsfordeling og kontrolordninger. Midlerne til dette program indgik ikke i EU-budgettet og er ikke
opført i EU's balance.
EU er nu ved at forberede sig på at lancere innovationsfonden i 2021 for at fremskynde omstillingen
til en lavemissionsøkonomi. Revisorerne anbefaler på denne baggrund Kommissionen at:
•

øge mulighederne for effektiv EU-støtte til sådanne projekter

•
forbedre projektudvælgelses- og beslutningsprocessen under den kommende
innovationsfond og sikre, at den kan reagere fleksibelt på eksterne forhold
•
forbedre sin interne koordinering med henblik på en mere sammenhængende målretning af
EU-støtten
•
sikre ansvarlighed for så vidt angår innovationsfonden og programmet under reserven for
nytilkomne.

Bemærkninger til redaktører
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til
gode.
Særberetning nr. 24/2018 "Demonstration af CO2-opsamling og -lagring og innovative vedvarende
energikilder i kommerciel skala i EU: De ønskede fremskridt er ikke opnået i det seneste årti",
foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
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