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EU-budgettets bidrag til klimaindsatsen er
sat for højt
Ifølge en særberetning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, nåede EU ikke sit
selvpålagte mål om at bruge mindst 20 % af sit budget for 2014-2020 på klimaindsatsen.
Europa-Kommissionen meddelte, at EU havde nået målet på 20 %, idet den rapporterede, at
den havde brugt 216 milliarder euro på klimaindsatsen. Revisorerne konstaterede imidlertid, at
de rapporterede udgifter ikke altid var relevante i forhold til klimaindsatsen, og at det beløb,
der var rapporteret som brugt til dette formål, var sat mindst 72 milliarder euro for højt.
Revisorerne frygter endvidere, at der fortsat kan være problemer med pålideligheden i
forbindelse med Kommissionens rapportering for perioden 2021-2027, hvor EU's nye
klimaudgiftsmål vil stige til 30 %.
"Tackling af klimaændringer er en central prioritet for EU, idet EU har sat sig selv udfordrende
energi- og klimamål," siger Joëlle Elvinger, det medlem af Revisionsretten, der ledte
revisionsarbejdet. "Vi konstaterede, at det faktisk ikke var alle de rapporterede klimarelaterede
udgifter i EU-budgettet for 2014-2020, der var relevante i forhold til klimaindsatsen. Derfor
fremsætter vi flere anbefalinger, der sigter mod at forbinde EU's udgifter bedre med dets klimaog energimål. For eksempel anbefaler vi, at Kommissionen dokumenterer landbrugsstøttens
klimarelevans."
De vigtigste af de områder i EU's offentlige udgiftsprogrammer, hvor der rapporteres om
klimarelevante udgifter, er landbrug, infrastruktur og samhørighed. Kommissionen tildeler
koefficienter til forskellige programkomponenter efter deres forventede bidrag til
klimaindsatsen. Ifølge revisorerne er rapporteringen om klimaudgifter behæftet med svagheder,
som gør den upålidelig. Den nuværende sporingsmetode er baseret på antagelser og vurderer
ikke det endelige bidrag til opfyldelsen af EU's klimamål. Der er heller ikke indført et system til
overvågning af klimaresultater. Koefficienterne er ikke altid realistiske: I nogle tilfælde anses
udgifterne for at være klimarelevante, selv om de projekter og ordninger, som udgifterne er
knyttet til, næsten eller slet ikke har indvirkning på klimaet (f.eks. infrastruktur i landdistrikter). I
andre tilfælde tages der ikke højde for potentielt negative indvirkninger (f.eks. den negative
indvirkning af CO2-emissioner).
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Overvurderingen af klimaudgifterne er størst på landbrugsområdet, hvor de ifølge revisorerne er
sat næsten 60 milliarder euro for højt. Kommissionen rapporterede, at 26 % af EU's
landbrugsstøtte var klimarelevant og udgjorde ca. halvdelen af EU's samlede klimaudgifter. EU's
drivhusgasemissioner fra landbruget er imidlertid ikke faldet siden 2010. Revisorerne vurderer
ligeledes, at Kommissionen overvurderede klimabidraget fra centrale underområder inden for
finansiering af infrastruktur og samhørighed, f.eks. jernbanetransport, elektricitet og biomasse.
Revisorerne har ved hjælp af mere rimelige koefficienter regnet sig frem til, at andelen af
klimarelevante udgifter i EU-budgettet snarere er ca. 13 % (ca. 144 milliarder euro) end de
rapporterede 20 %. De advarer desuden om, at der er risiko for, at de planlagte eller forpligtede
beløb ikke vil blive anvendt, hvilket kan føre til yderligere oppustning af de rapporterede
klimaudgifter.
Revisorerne gennemgik også de forventede ændringer i sporingen af klimaudgifter efter 2020 for
at hjælpe Kommissionen med at forbedre den fremtidige rapportering om klimaudgifter.
Revisorerne udtrykker bekymring over pålideligheden af klimarapporteringen for 2021-2027.
Trods de foreslåede forbedringer af rapporteringsmetoderne er de fleste af de konstaterede
problemer vedrørende 2014-2020 ikke afhjulpet. Finansieringsinstrumentet Next Generation EU
(NGEU), der blev indført i 2020, omfatter det centrale princip om "ikke at gøre væsentlig skade",
hvilket betyder, at økonomiske aktiviteter ikke bør udgøre en trussel mod miljø- eller
klimamålene. Revisorerne mener dog, at NGEU medfører ekstra udfordringer på grund af uklare
forbindelser mellem betalinger og klimamål.

Baggrundsoplysninger
Særberetning nr. 09/2022 "Klimaudgifter i EU-budgettet for 2014-2020 - Ikke så store som
rapporteret" kan fås på Revisionsrettens websted. Revisionen føjer sig til Revisionsrettens
tidligere arbejde på området, f.eks. særberetning nr. 17/2013, særberetning nr. 31/2016 og
analyse nr. 01/2020. I særberetning nr. 22/2021 pegede vi også på risikoen for, at
klimaudgifterne under genopretnings- og resiliensfaciliteten ikke opfylder standarderne i EU's
klassificeringssystem.
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