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EU's bidrag til energieffektivitet i
virksomheder er uklart
I en særberetning, der offentliggøres i dag, opfordrer Den Europæiske Revisionsret til
præcisering af, hvordan EU's fonde skal bidrage til energieffektivitet i virksomheder.
Revisorerne konkluderer, at EU-finansieringen ikke i tilstrækkelig grad er rettet mod
virksomhedernes behov. Med den eksisterende overvågningsramme er det umuligt at
registrere finansieringens forventede resultater, men deres bidrag til at opfylde EU's
energieffektivitetsmål vil sandsynligvis være beskedent. Revisorerne fandt bl.a. indikationer
på, at en række projekter kunne være gennemført uden offentlig støtte.
Energieffektivitet er en vigtig del af EU's ambition om at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Der
er dog stadig behov for en betydelig indsats, og virksomheder spiller en vigtig rolle i denne
sammenhæng. Som supplement til medlemsstaternes egne foranstaltninger afsatte EU derfor
omfattende finansiering med henblik på at støtte energieffektivitetsforbedringer i virksomheder i
perioden 2014-2020.
Revisorerne bemærker, at finansieringsrammen for den planlagte støtte under EU's
samhørighedspolitik er blevet reduceret i de seneste år, fra 3,2 milliarder euro i 2016 til
2,4 milliarder euro i 2020. Desuden er de fleste udgifter blevet koncentreret i nogle få
medlemsstater. Blot fem medlemsstater (Den Tjekkiske Republik, Polen, Tyskland, Italien og
Bulgarien) tegner sig således for ca. to tredjedele af de tildelte midler til energieffektivitet i
virksomheder.
"Det er afgørende at forbedre virksomhedernes energipræstationer i alle erhvervssektorer, hvis
EU skal nå sit mål om at reducere emissionerne med mindst 55 % senest i 2030," siger
Samo Jereb, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "På
nuværende tidspunkt er EU-finansieringens reelle effekt på virksomhedernes energieffektivitet
dog stadig uklar."
Beretningen rejser tvivl om EU-finansieringens reelle merværdi. EU-tilskud har givetvis en
betydning for virksomheders investeringsbeslutninger. Men de fleste af de undersøgte
investeringer, som modtog finansiering, var allerede planlagt i forvejen. Med andre ord ville
mange projekter være gennemført uden EU-støtte. Selv uden offentlig støtte er investeringer i
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energieffektivitet generelt produktive, bemærker revisorerne. Ifølge skøn er det billigere at spare
én energienhed end at betale for den samme mængde elektricitet fra den fremherskende
energikilde. Sandheden i denne betragtning er kun blevet styrket af den seneste tids stigende
energipriser.
Det er svært at vurdere EU-finansieringens samlede bidrag. Revisorerne bemærker, at det ikke er
muligt at foretage resultatvurdering på EU-niveau: De nationale myndigheder har ganske vist
indikatorer, men de varierer fra medlemsstat til medlemsstat og somme tider endda mellem
forskellige programmer i samme medlemsstat.
I mangel af konsoliderede oplysninger på EU-niveau foretog revisorerne deres egne beregninger.
De skønner, at de potentielle besparelser som følge af de medfinansierede virksomhedsprojekter
udgør ca. 0,3 % af de besparelser, som det vil kræve at nå EU's energieffektivitetsmål for 2030.
Med andre ord vil EU-finansierede energieffektivitetsprojekter kun levere et beskedent bidrag til
at opfylde EU's mål.

Baggrundsoplysninger
Direktivet om energieffektivitet er EU's centrale retsakt vedrørende energieffektivitet. Ifølge
direktivet skal medlemsstaterne indføre foranstaltninger til at opfylde nationale
energieffektivitetsmål og dermed bidrage til at opfylde EU's mål. I deres nationale
energieffektivitetshandlingsplaner angiver medlemsstaterne foranstaltninger vedrørende øget
effektivitet i energiforsyning, -transmission og -distribution samt foranstaltninger vedrørende
slutbrugere.
Særberetning nr. 2/2022 "Energieffektivitet i virksomheder: Der er opnået visse
energibesparelser, men der er svagheder i planlægningen og projektudvælgelsen" kan fås på
Revisionsrettens websted (eca.europa.eu).
I 2020 offentliggjorde Revisionsretten en beretning om EU's investeringer i energieffektivitet i
beboelsesejendomme og en beretning om EU's foranstaltninger inden for miljøvenligt design og
energimærkning.
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, den fremsætter i sine særberetninger,
bliver gennemført i praksis.
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