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Pressmeddelande 
Luxemburg den 17 januari 2022 

Oklart hur mycket EU bidrar till 
energieffektiviteten i företag  
I en särskild rapport som offentliggörs i dag efterlyser Europeiska revisionsrätten ett 
förtydligande kring hur EU-medel har bidragit till energieffektiviteten i företag. EU-revisorerna 
drar slutsatsen att EU-finansieringen fortfarande inte är tillräckligt kopplad till företagens 
behov. Och de förväntade resultaten av finansieringen, som förvisso inte går att beräkna med 
den nuvarande övervakningsramen, kommer sannolikt endast att bidra i blygsam utsträckning 
till EU:s energieffektivitetsmål. Revisorerna fann bland annat bevis på att ett antal projekt 
hade kunnat genomföras på ett framgångsrikt sätt även utan offentligt stöd. 

Energieffektivitet är en viktig del i EU:s ambition att bli koldioxidneutralt senast 2050. Men det 
krävs fortfarande betydande insatser, och företagen spelar en viktig roll. Därför har EU vid sidan 
av medlemsstaternas egna åtgärder avsatt betydande finansieringsbelopp för att stödja 
förbättringar av energieffektiviteten i företag mellan 2014 och 2020.  

Revisorerna noterar att det planerade stödet från EU:s sammanhållningspolitik har minskat under 
de senaste åren, från totalt 3,2 miljarder euro 2016 till 2,4 miljarder euro 2020. Dessutom var 
merparten av utgifterna koncentrerade till endast ett fåtal medlemsstater. Omkring två 
tredjedelar av de medel som tilldelades för energieffektivitet i företag gick till endast fem 
medlemsstater, nämligen Tjeckien, Polen, Tyskland, Italien och Bulgarien.  

”Att förbättra företagens energiprestanda, oavsett vilken sektor de är verksamma inom, är 
nödvändigt om EU ska kunna uppnå sitt mål att minska utsläppen med minst 55 % till 2030”, 
säger Samo Jereb, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Hittills är det 
dock oklart vilken egentlig effekt EU:s finansiering har för företagens energieffektivitet.” 

I rapporten ifrågasätts det faktiska mervärdet av EU-finansieringen. Det är tydligt att EU-bidragen 
spelar roll när företagen fattar beslut om investeringar. Men i de flesta fall var de investeringar 
som erhöll medel redan planerade. Med andra ord skulle många av projekten ha genomförts 
utan EU-stöd. Revisorerna noterar att investeringar i energieffektivitet i allmänhet är effektiva 
även utan offentligt stöd. Uppskattningar visar att det är billigare att spara en enhet av energi än 
att betala för samma mängd elektricitet (den vanligaste energikällan). Detta gäller i ännu högre 
grad i och med den senaste tidens stigande energipriser. 
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Det är svårt att fastställa EU-medlens samlade bidrag. Revisorerna noterar att det inte går att 
bedöma prestationen på EU-nivå. De nationella myndigheterna har förvisso indikatorer, men 
dessa skiljer sig från en medlemsstat till en annan och ibland till och med mellan olika program i 
samma medlemsstat.  

Eftersom det saknas konsoliderade uppgifter på EU-nivå har revisorerna gjort egna beräkningar. 
De uppskattar att de potentiella besparingar som de medfinansierade projekten i företag har 
genererat uppgår till omkring 0,3 % av de insatser som krävs för att nå EU:s energieffektivitetsmål 
för 2030. Med andra ord kommer EU-finansierade energieffektivitetsprojekt endast att bidra i 
blygsam utsträckning till EU:s mål. 

 

Bakgrundsinformation  

Energieffektivitetsdirektivet är EU:s viktigaste rättsliga instrument när det gäller 
energieffektivitet. Det kräver att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att uppnå nationella 
energieffektivitetsmål, vilket i sin tur ska bidra till att EU:s mål uppnås. I sina nationella 
handlingsplaner för energieffektivitet fastställer medlemsstaterna åtgärder för att förbättra 
effektiviteten vid leverans, överföring och distribution av energi samt åtgärder riktade till 
slutanvändare. 

Särskild rapport 02/2022 Energieffektivitet i företag: vissa energibesparingar men brister i 
planeringen och i valet av projekt finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu). 

Revisionsrätten offentliggjorde 2020 en rapport om EU:s investeringar i energieffektivitet i 
bostadshus och en rapport om EU:s åtgärder när det gäller ekodesign och energimärkning. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i rapporterna genomförs. 
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