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Sammanfattning
I Klimatförändringar är en global utmaning som har stor påverkan på våra liv, och EU har
satt upp egna ambitiösa mål för att hantera dem. Integrering av klimatåtgärder handlar
om att utifrån dessa mål integrera klimatåtgärder i EU:s politik och fonder och att avsätta
en andel av budgeten för åtgärder mot klimatförändringar. Spårning av klimatutgifter
innebär att man mäter det ekonomiska bidraget till klimatmålen från olika källor.

II År 2011 tillkännagav kommissionen målet att minst 20 % av EU:s budget för 2014–

2020 skulle avsättas till klimatåtgärder. År 2018 fastställde kommissionen ett ambitiösare
mål i förslaget till EU:s budget för 2021–2027 där 25 % av utgifterna ska bidra till
klimatmålen. Detta motsvarar i absoluta tal 320 miljarder euro till klimatåtgärder under
2021–2027, vilket är en beräknad ökning med 114 miljarder euro jämfört med 2014–
2020. Den gröna given, som offentliggjordes i december 2019, syftade till att återställa
EU:s klimat- och miljörelaterade mål och bekräftade målet på 25 %. Syftet var att under
det kommande årtiondet mobilisera minst en biljon euro i hållbara investeringar som
skulle finansieras genom EU:s budget och annan offentlig och privat finansiering. I
maj 2020 ändrade kommissionen sina förslag för 2021–2027 mot bakgrund av covid-19krisen.

III Denna översikt är ingen granskningsrapport. Den är tänkt som en uppdatering av

revisionsrättens tidigare analys av klimatspårning i EU-budgeten enligt
Europaparlamentets och rådets rekommendation. I vårt tidigare arbete om EU:s utgifter
för klimatåtgärder (särskild rapport 31/2016) bekräftades att ett ambitiöst arbete pågick
och att kommissionen generellt sett hade gjort framsteg mot målet för 2014–2020. Men
det flaggades också för en risk att målet inte skulle uppnås, liksom för brister i metodiken
som kunde leda till överskattade klimatrelaterade utgifter.

IV Det finns två syften med denna översikt: att följa upp vår tidigare rapport om hur

kommissionen agerade på och rapporterade om spårning av klimatrelaterade utgifter
under 2014–2020, samt att undersöka det ambitiösare åtagandet att avsätta minst
25 procent från den framtida EU-budgeten till klimatåtgärder. Vårt fokus ligger på
politikområdena jordbruk, sammanhållning och forskning som är de områden som bidrar
mest till åtagandet för 2021–2027.

V För att spåra klimatutgifter använder kommissionen en metod som bygger på följande

tre koefficienter, som anpassats efter de markörer som Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD) har tagit fram: En koefficient på 100 % tillämpas på EUfinansiering som bidrar väsentligt till klimatförändringsmålen, 40 % tillämpas på
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finansiering som bidrar måttligt och 0 % på finansiering som bidrar obetydligt eller inte
alls. Fördelen med denna metod är att den är enkel och pragmatisk, men den kan leda till
överskattade beräkningar.

VI Under 2019 rapporterade kommissionen att andelen klimatrelaterade utgifter i EU-

budgeten var på väg att uppnå 19,7 % för perioden 2014–2020. Metoden för att spåra
klimatutgifter hade i stort sett varit oförändrad sedan vi offentliggjorde vår rapport 2016.
Därför överskattas fortfarande bidraget från vissa av den gemensamma
jordbrukspolitikens stödordningar till hanteringen av klimatpolitiken. Här flaggar vi för
risken att vissa utgifter inom jordbruks- och sammanhållningspolitiken kan påskynda
klimatförändringarna. Forskningssektorn har hamnat på efterkälken när det gäller att
uppnå sitt ambitiösa mål om 35 % i klimatutgifter.

VII Rådet och Europaparlamentet håller vid halvårsskiftet 2020 på att diskutera

budgeten för programperioden 2021–2027 samt ramen för den gemensamma
jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Klimatåtgärder kvarstår som en viktig
prioritering för kommissionen under 2021–2027. Enligt flera publikationer har de
förväntade bidragen från vissa jordbruksstöd till klimatrelaterade utgifter överskattats.
Publikationsförfattarna anser att kommissionens klimatspårningsmetod måste ses över så
att den blir pålitligare. De tar även upp möjligheten att kvitta EU-finansiering av
investeringar som har en negativ inverkan på klimatet genom att kompensera för dessa
med ytterligare klimatrelaterade utgifter. Utifrån kommissionens nuvarande förslag finns
det generellt sett en del som tyder på att det kommer att bli svårt att, på ett tillförlitligt
sätt, öka de klimatrelaterade utgifterna till 25 % av EU-budgeten.
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Inledning
Klimatutgifter i EU-budgeten

01 Klimatförändringar är en av de största utmaningarna som påverkar våra liv i dag. De
orsakar bland annat temperaturhöjningar, förändrade nederbördsmönster, fler fall av
torka och extrema väderhändelser, stigande havsnivåer och smältande isar.
Klimatförändringar får konsekvenser för vår hälsa men även för vilda djur och växter,
ekonomin med mera (se figur 1).

Figur 1 – Klimatförändringar får konsekvenser

Källa: Revisionsrätten.

02 EU har ambitiösa mål för att hantera klimatförändringar, både genom sin egen

politik och genom samarbete med internationella partner. Till målen hör bland annat att
minska växthusgasutsläppen, förbättra energieffektiviteten och öka användningen av
förnybara energikällor.
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03 I stället för att skapa ett finansieringsinstrument som var särskilt avsett att hantera

klimatförändringar valde kommissionen att integrera klimatåtgärder i EU-budgeten. I
detta ingick att integrera klimatåtgärder i EU:s politik, program och fonder samt att
avsätta en andel av budgeten för klimatåtgärder. Spårning av klimatutgifter (eller
spårning av klimatfinansiering) innebär i detta avseende att man mäter hur mycket olika
källor bidrar ekonomiskt till klimatmålen.

04 Mot bakgrund av EU:s mål för att hantera klimatförändringar (se punkt 02)

meddelade kommissionen 2011 att målet var att avsätta minst 20 % (en femtedel) av
EU:s budget för 2014–2020 till klimatåtgärder 1. Kommissionen rapporterar varje år om de
totala klimatrelaterade utgifterna i sin årliga förvaltnings- och resultatrapport för EU:s
budget, i sitt förslag till allmän budget och, från och med 2019, i sin översikt över
programmens resultat.

05 När kommissionen 2018 lade fram förslaget till nästa fleråriga budgetram satte den

upp ett ambitiösare mål för integrering av klimatåtgärder i alla EU-program. Det nya
målet låg på 25 %, eller en fjärdedel, av EU:s utgifter för klimatåtgärder 2. I rena siffror
planerades i förslaget från 2018 utgifter för klimatåtgärder på 320 miljarder euro (med
dagens priser) mellan 2021 och 2027, det vill säga en ökning med 114 miljarder euro
jämfört med 2014–2020 (se figur 2). I maj 2020 ändrade kommissionen sina förslag för
2021–2027 mot bakgrund av covid-19-krisen. I maj 2020 fanns ännu inga uppdaterade
siffror för klimatutgifter. Den fleråriga budgetramen hade inte antagits vid tidpunkten för
vår översikt.

1

KOM(2011) 500 slutlig: KOM(2011) 500 slutlig, En budget för Europa 2020 – Del II, s. 13.

2

COM(2018) 321 final: En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter
medborgarna i centrum Flerårig budgetram 2021–2027.
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Figur 2 – Klimatrelaterade utgiftsmål (april 2020)
2014–2020

EU-28

Mål: 206 miljarder euro
(20 % – en femtedel)

2021–2027

EU-27

Mål: 320 miljarder euro

Klimatrelaterade EU-utgifter

(25 % – en fjärdedel)

Övriga EU-utgifter

Källa: Revisionsrätten på grundval av COM(2018) 321, maj 2018: En modern budget för ett EU som skyddar,
försvarar och sätter medborgarna i centrum Flerårig budgetram 2021–2027, s. 22.

Den gröna given

06 Med den gröna given3 som offentliggjordes i december 2019, vill kommissionen

upprepa sin fasta beslutsamhet att ta itu med klimat- och miljörelaterade utmaningar.
Syftet med den gröna given är att underlätta omställningen av EU:s ekonomi så att den
klarar de utmaningar som klimatförändringar och miljöförstörelse ställer oss inför. Den
gröna given bekräftade kommissionens mål på 25 % för klimatrelaterade utgifter i alla EUprogram.

07 Kommissionen lade fram den gröna given som en del av sin strategi för att

genomföra FN:s Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling. Ett av målen,
hållbarhetsmål 13 – bekämpa klimatförändringarna, är inriktat på anpassning, integrering
av klimatåtgärder i den nationella politiken, informationsspridning och åtgärder för att
motverka klimatförändringar (se figur 3).

3

COM(2019) 640 final: Den europeiska gröna given.
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Figur 3 – Delmål för hållbarhetsmål 13 – bekämpa klimatförändringarna
Hållbarhetsmål 13 – bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade
faror och naturkatastrofer i alla länder
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och institutionella kapaciteten vad gäller
begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av
klimatföräringarnas konsekvenser samt tidig varning
13.A Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta
Nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande, en målsättning att till
2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för
att tillgodose utvecklingsländernas behov
13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och
förvaltning i de minst utvecklade länderna och små östater under utveckling

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13.

08 I den gröna given diskuteras behovet av att miljöanpassa medlemsländernas

budgetar, och särskilt fokus läggs på att främja forskning och innovation i syfte att uppnå
klimatmål. Med den gröna given åtar sig kommissionen att intensifiera sina åtgärder för
att säkerställa en tillförlitlig klimatrapportering (”motverka falska gröna påståenden”) när
det gäller konsumentprodukter. ”Gröna påståenden” bör styrkas med hjälp av en
standardmetod för bedömning av produkternas påverkan.

09 Det krävs betydande investeringar för att motverka klimatförändringar. Därför

offentliggjorde kommissionen i januari 2020 investeringsplanen för den gröna given.
Målet med planen är att mobilisera minst en biljon euro för hållbara investeringar under
de kommande tio åren i klimat- och miljöåtgärder i EU. Planen skulle delvis finansieras
med hjälp av EU-budgeten, men även med hjälp av nationell samfinansiering och
investeringar från den privata sektorn. Här syftar mekanismen för en rättvis omställning
till att ge riktat stöd till de områden och sektorer som påverkas mest av omställningen till

9
en grön ekonomi 4. Stödet kommer att kunna ges för allmän ekonomisk utveckling och
inte enbart för att minska koldioxidutsläppen.

10 De politiska prioriteringarna kan komma att ändras till följd av covid-19-krisen så att

fokus flyttas mot att hantera hot mot folkhälsan, främja ekonomier eller skapa
arbetstillfällen. Eventuellt ändras även genomförandemodellen för politiken.
Klimatförändringar kommer inte desto mindre att fortsätta vara en global utmaning och
en viktig fråga för allmänheten, beslutsfattare och berörda parter.

Revisionsrättens tidigare arbete om klimatutgifter

11 I vår särskilda rapport 17/2013 om EU:s klimatfinansiering inom ramen för bistånd

till tredjeland granskade vi kommissionens förvaltning av klimatrelaterade utgifter från
EU-budgeten och Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Vi såg en stadig ökning av de
klimatrelaterade utgifterna i enskilda partnerländer och rekommenderade att
rapporteringen, övervakningen och spårningen av klimatrelaterade utgifter från EU:s
utvecklingsbistånd liksom samarbetet mellan kommissionen och medlemsstaterna skulle
förbättras.

12 I vår särskilda rapport 31/2016 undersökte vi EU:s politiska åtagande att integrera

klimatåtgärder i alla EU:s budgetutgifter i den fleråriga budgetramen för 2014–2020 för
att se till att minst 20 % av EU:s budget används till klimatåtgärder. I rapporten
konstaterades att ambitiöst arbete pågick och att kommissionen, generellt sett, hade
gjort framsteg för att uppnå målet. Men det flaggades också för en allvarlig risk för att
målet på 20 % inte skulle uppnås se (figur 4).

4

Se kommissionens pressmeddelande Finansiering av den gröna omställningen, januari 2020,
för närmare uppgifter. Se även punkt 9, Prestationsramen för Fonden för en rättvis
omställning, i revisionsrättens yttrande nr 2/2020 över kommissionens ändrade förslag av den
14 januari 2020 till förordning om gemensamma bestämmelser.
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Figur 4 – De viktigaste iakttagelserna i revisionsrättens särskilda
rapport 31/2016

Direktstöd till jordbrukare:
antaganden om bidrag till målet för
klimatåtgärder är inte vederbörligen
motiverade

Europeiska
socialfonden: mer skulle
kunna åstadkommas
genom bidrag till
klimatåtgärder

→ Framsteg har gjorts

Forskningsfinansiering:
snabba åtgärder krävs
eftersom bidraget släpar
efter avsevärt

för att uppnå målet
→ Rapporteringen delvis tillförlitlig
→ Otillräckligt fokus på resultat
→ Brister i kommissionens
spårningsmetod

Eruf och
Sammanhållningsfonden:
ökade klimatanslag visar att
bättre fokus på klimatet är
möjligt

Källa: Revisionsrätten, särskild rapport 31/2016

Klimatutgifter inom
landsbygdsutveckling:
inga betydande
förändringar trots god
praxis inom
landsbygdsutveckling

Europeiska havs- och
fiskerifonden: liten
ökning av fokus på
klimatåtgärder
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Inriktning och omfattning samt metod
13 Syftet med denna översikt är att ge en bild av hur kommissionen spårar

klimatrelaterade utgifter i EU-budgeten. Vi har framför allt fokuserat på att spåra
klimatåtgärder inom politikområdena jordbruk, sammanhållning och forskning, vilka
tillsammans står för merparten av de klimatrelaterade utgifterna. Med denna översikt vill
vi
o

ge en överblick över kommissionens metod för att spåra klimatrelaterade utgifter i
EU-budgeten,

o

diskutera åtagandet att minst en femtedel (20 %) av utgifterna i EU:s budget för
2014–2020 ska gå till klimatåtgärder, se över hur kommissionen har tagit sig an detta
åtagande och rapporterat om klimatrelaterade utgifter i den fleråriga budgetramen
för 2014–2020, samt följa upp vår tidigare rapport om ämnet, särskild
rapport 31/2016,

o

undersöka ett ambitiösare förslag där minst en fjärdedel (25 %) av utgifterna i EUbudgeten för 2021–2027 ska gå till klimatåtgärder.

14 Det här är ingen granskningsrapport utan en översikt som främst baseras på

offentliggjord information eller material som samlats in specifikt för detta syfte.
Revisionsrätten har valt att genomföra denna översikt nu på grund av det stora intresset
hos sina intressenter. Syftet med översikten är att uppdatera revisionsrättens tidigare
analys av klimatspårning i EU-budgeten och sätta den i samband med den nya fleråriga
budgetramen, enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation.

15 Översikten gäller utgiftssidan i EU-budgeten. I den gröna given anges att även
intäktssidan kan bidra till att uppnå klimatmålen, men denna omfattas inte av vår
översikt.

16 Vi diskuterade detta dokument med kommissionen under hela utarbetandet och tog
hänsyn till kommissionens synpunkter. Uppgifterna i översikten har hämtats från
o

externa rapporter, studier, dokument och artiklar,

o

relevant EU-lagstiftning som har antagits eller föreslagits mellan 2015 och mitten av
2020,

o

kommissionens arbetsdokument som rör klimatrelaterade utgifter,

12
o

frågeformulär som skickats till följande av kommissionens generaldirektorat:
jordbruk och landsbygdsutveckling, budget, klimatpolitik, regional- och stadspolitik
samt forskning och innovation,

o

samråd med följande intressenter: Climate Action Network Europe och
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).
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Spårning av klimatutgifter i EU-budgeten
– en översikt
Metod för spårning av klimatutgifter i EU-budgeten

17 OECD har sedan 2018 övervakat finansiella flöden inriktade mot målen i

Riokonventionerna gällande biologisk mångfald, klimatförändringar och ökenspridning
med hjälp av de så kallade Riomarkörerna. Kommissionen har antagit OECD:s Riomarkörer
för att spåra klimatrelaterade utgifter i EU-budgeten och tillämpat dem för alla av
unionens politiska områden, program eller åtgärder (se tabell 1). Kommissionen
tillämpade EU:s klimatkoefficienter i syfte att beräkna hur stora utgifter som bidrog till
klimatmålen. Men OECD utformade inte Riomarkörerna för att ta fram exakta siffror utan
för att ge en indikation om graden av integrering för specifika mål, såsom
klimatförändringsmålen.
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Tabell 1 – OECD:s Riomarkörer kontra EU:s klimatkoefficienter

OECD:s
Riomarkörer

OECD finansiellt
flöde/verksamhet

2

Verksamhet för vilken
klimatet är det huvudsakliga
målet och som finansieras
enbart i det syftet.

1

Verksamhet för vilken
klimatet är ett viktigt (tydligt
angett) mål, men inte det
huvudsakliga målet.

EU-finansiering/EUprogram/EU-åtgärd

EU:s
klimatkoefficient

Finansiering som bidrar
väsentligt till
klimatförändringsmålen.

Finansiering som bidrar
måttligt till
klimatförändringsmålen.

0

Verksamhet som inte på
något betydande sätt är
inriktad på
klimatförändringsmålen i
Riokonventionerna.

Finansiering som bidrar
obetydligt eller inte alls
till
klimatförändringsmålen.

Källa: Handbook on the OECD Climate Markers, och Europeiska kommissionen, Funding for Climate Action.

18 I vår särskilda rapport 31/2016 betonade vi följande brister i EU:s strategi för

spårning av klimatutgifter:
o

Vid tillämpningen av EU:s klimatkoefficienter inom vissa områden iakttogs inte
försiktighetsprincipen5 för att undvika överskattningar inom klimatfinansiering.
Enligt denna princip bör man hellre underskatta än överskatta klimatuppgifter om
sådana saknas eller är osäkra.

o

Den högsta kategorin inom OECD:s ramverk är verksamheter vars huvudsakliga mål
är att uppnå klimatmålen. EU tillämpar inte koefficienten 100 % enbart på dessa
politiska åtgärder utan även på EU-åtgärder som bidrar väsentligt till
klimatförändringsmålen. Detta motsvarar mellannivån i OECD:s klassificering (se
tabell 1).

5

Se Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking.
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o

Spårningsmetoden omfattar inte EU:s utgifter för klimatåtgärder via
finansieringsinstrument.

o

EU spårar inte anpassningsåtgärder och begränsande åtgärder var för sig.

19 Kommissionen kommenterade denna strategi i sina svar till punkterna 34–37 i vår

särskilda rapport 31/2016 och påpekade att det måste göras en lämplig avvägning mellan
uppgifternas tillförlitlighet och de administrativa insatser som krävs. I nya studier med
inriktning på jordbrukspolitik uttrycker man också en oro över den metod som
kommissionen använder. Till exempel föreslås i en studie att tillämpningen av
”Riomarkör-metoden” bör ändras och inriktas mot begränsande åtgärder genom att man
endast registrerar särskilda åtgärder för att minska växthusgasutsläpp, snarare än
planerade betalningar vars effekter på utsläppen ännu är okända 6.

20 I en annan studie7 medges att kommissionens metod har fördelen av att vara enkel

och pragmatisk, men det påpekas även att den kan vara vilseledande. Till exempel finns
det ingen negativ koefficient för negativ inverkan från utgifter som leder till ökade
utsläpp. Detta skulle avvika ytterligare från OECD:s Riomarkörer. I studien efterlyses en
mer krävande men mer exakt metod som beräknar koldioxidavtrycket för varje åtgärd och
bidrar till att göra EU-budgeten genuint grönare.

21 Kommissionen höll fast vid denna strategi för spårning av klimatutgifter i den

fleråriga budgetramen för 2021–2027 och påpekade fördelarna med metoden, men
erkände samtidigt att den varit förenad med vissa problem under 2014–2020 (se figur 5).

6

Pe’er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. m.fl.: ”Action needed for the EU Common Agricultural Policy
to address sustainability challenges”, People Nat. 2020; 00:1–12.

7

Claeys, G., Tagliapietra, S. och Zachmann, G.: ”How to make the European Green Deal work”,
Bruegel Policy Contribution, Issue No˚13, november 2019.
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Figur 5 – Kommissionens översikt över för- och nackdelarna med metoden
för spårning av klimatrelaterade utgifter baserad på OECD:s Riomarkörer –
den fleråriga budgetramen för 2014–2020

• Låga administrativa kostnader
• Lätt att tillämpa och använda
• Effektiv spårning av klimatutgifter
(dvs. program vars främsta mål inte är
inriktat på klimatförändringar kan
utformas så att det följer klimatmålen
till viss del och erhålla
klimatkoefficienten 40 %)

• Klimatkoefficienterna tillämpas
inkonsekvent (t.ex. på nivån för
budgetposter, projekt eller
insatstyper)
• Små program och bidragsgivare
omfattas inte alltid av spårningen
• Finansieringsinstrument spåras inte

Källa: Kommissionens svar på revisionsrättens frågeformulär.

22 I den fleråriga budgetramen för 2021–2027 planerar kommissionen att spåra

klimatrelaterade utgifter på projektnivå för alla direktförvaltade program, inbegripet små
åtgärder som inte omfattats tidigare. Utöver detta planerar den att spåra
klimatrelaterade investeringar som finansieras genom finansieringsinstrument, såsom lån,
garantier eller kapitalinvesteringar.

Klimatutgifter – 2014–2020

23 För att fullgöra åtagandet att minst 20 % av utgifterna i EU-budgeten för 2014–2020
ska avsättas till klimatåtgärder har man fastställt specifika mål i vissa förordningar för att
stödja klimatrelaterade utgifter (se figur 6).
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Figur 6 – Klimatutgiftsmål i EU-lagstiftningen (fleråriga budgetramen 2014–
2020)

Horisont
2020
minst 35 %
Icke bindande mål

Skäl 20 i
förordning
233/2014

Ejflu
minst 30 %

minst 25 %

Artikel 59.6 i
förordning
1305/2013

Icke bindande mål

Skäl 10 i förordning
1291/2013
Finansieringsinstrument för
utvecklingssamarbete

Anm.: I målet ingår
även miljö, utöver
klimatet.

Artikel 4.2 i
förordning
1293/2013

25 %

Life

Källa: Revisionsrätten, baserat på EU:s förordningar.

24 Som framgår av figur 2 uppskattar kommissionen att 206 miljarder euro, eller 20 %

av den fleråriga budgetramen för 2014–2020, bidrar till klimatmålen. Enligt en senare
rapport från kommissionen om klimatrelaterade utgifter i den fleråriga budgetramen för
2014–2020 8 är man på väg att uppnå 19,7 % av EU-budgeten. Denna procentandel
uppdateras årligen och det totala belopp som registrerats för klimatutgifter under denna
fleråriga budgetram kommer inte att kunna bekräftas förrän efter 2023 som är det sista
finansieringsåret inom ramen för program med delad förvaltning 2014–2020.

Den gemensamma jordbrukspolitiken

25 Kommissionen uppskattade att jordbrukssektorn kommer att bidra mest till

klimatutgiftsmålet för EU-budgeten, både genom direktstöd och landsbygdsutveckling.
Kommissionen beräknade att detta bidrag skulle uppgå till 102,8 miljarder euro för den
fleråriga budgetramen 2014–2020 9, vilket motsvarar 50 % av utgifterna för klimatåtgärder
under perioden.

26 Kommissionen beräknade att bidraget till klimatrelaterade utgifter från direktstöd
totalt skulle bli strax under 20 %. I beräkningen görs åtskillnad mellan de tre

8

COM(2019) 400, juni 2019: Programmes Performance Overview, EU Budget 2014–2020, s. 7.

9

Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2019, s. 110.
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jordbruksmetoder som utgör miljöanpassningskomponenten i direktstödet, och bidraget
från den komponent som inte avser miljöanpassning justeras med 20 % (se figur 7).

Figur 7 – Kommissionens beräkning av hur mycket direktstöd inom
jordbruket bidrar till klimatåtgärder

Direktstödets bidrag till klimatåtgärder

19,6 %
Från miljöanpassning (alla tre komponenter) 14 %
Miljöanpassningskomponenten motsvarar 30 %
av direktstödet
1/3

1/3

Diversifiering av
grödor

0%

0%

Ekologiska
fokusarealer

1/3

30 %

10 %

40 %

1/3

30 %

100 %

1/3

x

x

x

x

x

x

Inte från
miljöanpassning
5,6 %

Permanent
betesmark

4%

x

x

1/3

Den komponent
som inte avser
miljöanpassning
motsvarar 70 %
av direktstödet

30 %

40 %

20 %

70 %

Källa: Revisionsrätten, på grundval av kommissionens metod för spårning av klimatrelaterade utgifter för
direktstöd under 2014–2020. Se även figur 7 i särskild rapport 31/2016.

27 I särskild rapport 31/2016 ifrågasatte revisionsrätten de antaganden som användes i

modellen och påpekade att det saknades en tillräcklig motivering för den justering med
20 % som tillämpades på direktstöd som inte avsåg miljöanpassning. Kommissionen
motiverade detta i huvudsak med de fördelar som förväntades genom
tvärvillkorsbestämmelser 10, men det är bara vissa tvärvillkor som ger potentiella fördelar
för klimatet, och dessa gäller inte alla mottagare av direktstöd. Om man hade tillämpat en
annan procentandel, som stämmer bättre överens med försiktighetsprincipen, skulle det
totala bidraget ha minskat avsevärt (en ändring från 20 % till 10 % skulle t.ex. ha minskat
bidraget med 9 miljarder euro). Detta bekräftas även i andra studier och artiklar 11.

10

Se kommissionens svar till punkterna 53–54 i särskild rapport 31/2016.

11

Se Matthews, A., Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020;
Kelleher, L., Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact, 2020; eller
Pe’er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. m.fl., ”Action needed for the EU Common Agricultural Policy
to address sustainability challenges”, People Nat. 2020; 00:1–12.
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28 Vi noterade även att tillämpningen av koefficienter på insatser och verksamheter

inom landsbygdsutveckling i vissa fall inte tog hänsyn till försiktighetsprincipen, vilket
ledde till överskattningar. Till exempel viktades majoriteten av stödet till ”områden med
naturliga begränsningar” som syftade till att förebygga nedläggning av jordbruksmark
med 100 %. Denna typ av stöd är inte kopplat till miljö- och klimatmål.

29 Vår analys av medlemsstaternas landsbygdsprogram i samma rapport visade att

kommissionen överskattade deras bidrag till klimatåtgärder med över 40 %, eller nästan
24 miljarder euro. Detta berodde på att kommissionen inte gjorde tillräcklig åtskillnad
mellan klimatbidragen från olika verksamheter. Kommissionen motiverade denna strategi
med att man behövde eftersträva en balans mellan en minimering av bördan och
kostnaderna i administrativt hänseende och tillhandahållandet av en rimligt tillförlitlig
uppskattning av klimatrelaterade utgifter inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu) (se punkt 43).

30 I vår rapport från 2016 drog vi slutsatsen att det inte hade skett någon betydande

omställning till klimatåtgärder inom vare sig jordbrukspolitiken eller
landsbygdsutvecklingspolitiken jämfört med perioden 2007–2013. Vi fann inte heller
några betydande förändringar i förvaltningsprocessen för landsbygdsutveckling, såsom
revideringar av de klimatrelaterade kraven eller kriterierna för stöd och urval. Men vi fann
flera exempel på god praxis i vissa mindre betydande landsbygdsutvecklingsåtgärder vars
ändrade utformning gjort dem mer klimatrelaterade.

31 I maj 2019 offentliggjorde kommissionen en studie12 där den bedömde den

gemensamma jordbrukspolitikens inverkan på klimatförändringar och växthusgasutsläpp.
Studien visade bland annat att den gemensamma jordbrukspolitiken hade såväl positiva
som negativa effekter på växthusgasutsläppen.

32 Men i den metod som användes för att spåra den gemensamma jordbrukspolitikens

bidrag till hanteringen av klimatförändringar tas inte hänsyn till GJP-stöd till
jordbruksverksamhet med en potentiellt negativ inverkan på klimatförändringar. Dessa
verksamheter resulterar i mer djuruppfödning och gödselspridning som släpper ut ännu
mer växthusgaser i atmosfären, men de tilldelas ingen negativ klimatmarkör.
Kommissionen medger att vissa medlemsstater skulle kunna förbättra sin klimatpåverkan
genom att förbättra urvalet eller genomförandet av vissa landsbygdsutvecklingsprogram,
men den har ingen uppfattning om deras totala effekt.
12

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
Alliance Environnement, 2018.
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Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden

33 Kommissionen bedömer att Eruf och Sammanhållningsfonden bidrar på ett

betydande sätt till EU:s övergripande klimatutgiftsmål. För programperioden 2014–2020
räknar den med att de två fonderna bidrar med över 55 miljarder euro i EU-investeringar i
klimatåtgärder 13. Denna summa återspeglar de planerade EU-investeringarna efter att
viktningarna 100 %, 40 % eller 0 % för specifika ”insatstyper” har tillämpats. Figur 8 visar
exempel på de insatstyper som var mest relevanta för klimatutgifter under 2014–2020.

Figur 8 – Insatstyper som var mest relevanta för klimatåtgärder samt deras
klimatkoefficienter i Eruf och Sammanhållningsfonden under 2014–2020
•
•
•
•
•
•

Upprustning av offentlig infrastruktur för ökad energieffektivitet
Anpassning till klimatförändringar samt förebyggande och
hantering av klimatrelaterade risker
Forsknings- och innovationsinfrastruktur gällande koldioxidsnål
ekonomi och klimatresiliens
Cykel- och gångbanor
Förnybar energi: solenergi, biomassa, annat
Högeffektiv kraftvärmeproduktion och fjärrvärme

• Rena stadstransporter, infrastruktur och främjande
• Järnvägar
• Skydd och ökning av biologisk mångfald, naturskydd samt
grön infrastruktur
• Vattenvård och dricksvattenskydd
Källa: Revisionsrätten, på grundval av kommissionens plattform för öppna data och kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 215/2014, bilaga I.

34 Den sammanhållningspolitiska ramen för 2014–2020 tillåter utgifter som har en

potentiellt skadlig inverkan på klimatet på vissa villkor. Till exempel kan begränsat stöd till
fossila bränslen tillåtas, om stödet är villkorat med minskade växthusgasutsläpp. Dessa
insatser har en klimatkoefficient på 0 %, trots att de fortfarande släpper ut växthusgaser.

35 I vår särskilda rapport noterade vi även att fokus på klimatet hade förbättrats i Eruf
och Sammanhållningsfonden för 2014–2020 jämfört med föregående fleråriga
budgetram. Vi gav också exempel på projekt som utgjorde god praxis och bidrog till

13

Kommissionens plattform för öppna data för europeiska struktur- och investeringsfonderna,
per den 15 april 2020.

21
klimatrelaterade utgifter samt identifierade kvalitativa förbättringar av
förvaltningsprocesser och krav på att hantera klimatförändringar.

Forskningspolitik – Horisont 2020

36 Forskning och innovation spelar en viktig roll i insatserna för att uppnå EU:s

klimatmål. Målet för klimatrelaterade utgifter i Horisont 2020 fastställdes till 35 % (se
figur 6). Detta innebär att mer än 26 miljarder euro av utgifterna för Horisont 2020 ska
vara klimatrelaterade under programperioden 2014–2020.

37 I vår särskilda rapport påpekade vi att bidraget från forskningsfinansiering släpade

efter avsevärt. Vi bedömde att 47 % av utgifterna för Horisont 2020 behövde vara
klimatrelaterade för att uppnå målet på 35 % för 2014–2020. Kommissionen utformade
en handlingsplan för att avhjälpa den långsamma utvecklingen mot klimatmålet där den
föreslog åtgärder som att inbegripa klimathänsyn i standardmallarna för projektförslag
och i tilldelningskriterierna, alternativt budgetändringar. Vi ansåg att handlingsplanen var
användbar, men betonade också avsaknaden av kvantifierbara mål eller modeller för att
visa hur målet på 35 % skulle uppnås.

38 Kommissionen rapporterade att de klimatrelaterade utgifterna från Horisont 2020 i

slutet av 2018 hade nått 30 % i åtaganden för klimatåtgärder 14 och att ytterligare insatser
pågick. Det kommer fortfarande att bli svårt att uppnå målet på 35 %, främst på grund av
att över en fjärdedel av budgeten för Horisont 2020 består av forskningsförslag som inte
är kopplade till något specifikt tematiskt mål (”bottom-up-åtgärder”) och som bedöms
uteslutande utifrån vetenskaplig kvalitet och inte utifrån klimateffekter. Därför är det
osäkert i planeringsstadiet hur mycket dessa bottom-up-åtgärder bidrar till
klimatrelaterade utgifter.

Uppföljning av särskild rapport 31/2016

39 I vår särskilda rapport 31/2016 undersökte vi EU:s politiska åtagande att integrera

klimatåtgärder i alla EU:s budgetutgifter i den fleråriga budgetramen för 2014–2020.
Rapporten innehöll sju rekommendationer uppdelade i tolv delrekommendationer. Av
dessa godtogs tre av kommissionen, sex godtogs delvis och tre godtogs inte. Vi följde upp
dessa rekommendationer och våra iakttagelser sammanfattas i tabell 2 nedan (se bilaga
för fler uppgifter).

14

Årsrapport om EU:s verksamhet inom forskning och teknisk utveckling samt övervakningen av
Horisont 2020 under 2018 (COM(2019) 315 final), s. 10.
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Tabell 2 – Sammanfattning av rekommendationerna i särskild
rapport 31/2016 och resultatet av uppföljningen
Kommissionens svar

Rekommendationer i
särskild rapport 31/2016

Revisionsrättens
uppföljning

Kommissionens
svar

1. En solid flerårig konsolidering för att övervaka
20 %-målet [kommissionen]
2.

En omfattande ram för rapportering om klimatutgifter och 20 %-målet
a) inom årliga resultatrapporter, handlingsplaner,
klimatbidrag från finansieringsinstrument
[kommissionen]
b) inom områden med delad förvaltning med
potentiella möjligheter till klimatåtgärder
[medlemsstaterna]
c) åtskillnad mellan anpassning och begränsning
[kommissionen och medlemsstaterna]

3. Bedömning av klimatförändringsbehov vid
planeringen av finansieringsinstruments potentiella
bidrag [kommissionen]
4. Korrigera överskattningar inom Ejflu
[kommissionen och medlemsstaterna]
5. Utarbeta handlingsplaner om det finns risk för att
bidragen från ett visst område inte kommer att
realiseras [kommissionen]

Revisionsrättens
uppföljning
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6. Utarbeta indikatorer för övervakning av utgifter för klimatåtgärder och därmed
sammanhängande resultat [kommissionen]
a) för genomförandet av klimatåtgärder inom
områden för delad förvaltning
b) resultatindikatorer inom alla områden som
bidrar till 20 %-målet
c) utbyte av god praxis avseende klimatrelaterade
resultatindikatorer
7. Utforska alla potentiella möjligheter och säkerställ en faktisk omställning till
klimatåtgärder [kommissionen]
a) fastställa vilka områden som har underutnyttjad
potential och, vid behov, utarbeta handlingsplaner
b) öka integreringen av klimatåtgärder i politiken
för jordbruk, landsbygdsutveckling och fiskeri
Källa: Revisionsrätten.

Klimatutgifter – 2021–2027

40 Under 2018 höjde kommissionen sina ambitioner för integrering av klimatåtgärder

inom alla EU-program för programperioden 2021–2027 och angav målet att 25 % av EU:s
utgifter ska bidra till klimatmålen (se punkt 05). Enligt figur 9 ska de största bidragen
komma från jordbruket (46 %), regionalpolitiken (26 %) och forskningsverksamhet (10 %).
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Figur 9 – Förslag från 2018 för klimatrelaterade utgifter (2021–2027)
Horisont Europa:
33 miljarder euro
10 %

Sammanhållningsfonden
17 miljarder euro
5%

Europeiska regionala
utvecklingsfonden
68 miljarder euro
21 %

2021–2027
Förväntade
klimatutgifter:

320 miljarder euro

Den gemensamma
jordbrukspolitiken
146 miljarder euro
46 %

Instrumentet för
internationellt
samarbete
22 miljarder euro
7%
Fonden för ett
sammanlänkat Europa
15 miljarder euro
5%
Övrigt
19 miljarder euro
6%
Övriga EUpolitikområden/EU-fonder
56 miljarder euro
18 %

Källa: Revisionsrätten, baserat på kommissionens förslag från 2018 till flerårig budgetram för 2021–2027.

41 Den slutliga budgeten beror på hur det går i förhandlingarna om den fleråriga

budgetramen och de särskilda programmen i denna. I svaret på vårt frågeformulär
betonade kommissionen att man måste vara försiktig när man bedömer förslag om
klimatutgifter eftersom det kan inträffa plötsliga och oförutsedda förändringar av de
sociala och ekonomiska förhållandena, såsom har skett på grund av covid-19.

Den gemensamma jordbrukspolitiken

42 I sina förslag till GJP-lagstiftning för perioden efter 202015, som ännu inte har

antagits, anges att ”[v]erksamheter inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken
förväntas bidra till klimatmål med 40 % av den totala GJP-finansieringsramen”. I absoluta

15

Förslag till förordning om strategiska planer, skäl 52.
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termer ska 146 miljarder euro (46 %) av de 320 miljarder euro som planeras i
klimatutgifter från EU-budgeten mobiliseras från den gemensamma jordbrukspolitiken.

43 Kommissionen har för avsikt att fortsätta spåra klimatrelaterade utgifter med

samma grundmetod som för 2014–2020 (tabell 1) men med reviderade viktningar för de
nya GJP-interventionerna, enligt tabell 3. I sitt förslag till den gemensamma
jordbrukspolitiken efter 2020 har kommissionen ändrat viktningen för betalningar till
områden med naturliga begränsningar från 100 % till 40 %.

Tabell 3 – Koefficienter för klimatåtgärder inom GJP under 2021–2027
%

GJP-stödordningar
•
•
•

Grundläggande inkomststöd för hållbarhet – direktstöd
Kompletterande inkomststöd – direktstöd
Landsbygdsutvecklingsstöd till områden med naturliga begränsningar

•
•

Direktstöd till klimatet och miljön (”miljösystem”)
Landsbygdsutvecklingsinterventioner för klimatförändringar och
förnybar energi
Landsbygdsutvecklingsinterventioner för att främja hållbar utveckling
och effektiv förvaltning av naturresurser
Landsbygdsutvecklingsinterventioner som bidrar till att skydda den
biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer
och landskap

•
•

Källa: COM(2018) 392 final, förslag till förordning om fastställande av regler om stöd för strategiska planer,
artikel 87.

44 Det förväntade bidraget från den gemensamma jordbrukspolitiken till

klimatåtgärder höjdes från 28 % för 2014–2020 till 40 % för 2021–2027. Detta beror på
att bidraget från direktstöd förväntas öka från strax under 20 % till 40 %, vilket delvis
motverkas av att kopplade stöd och inkomststöd för unga jordbrukare inte tas med i
beräkningen. Kommissionen motiverar det ökade bidraget med den nya ”utvidgade
villkorligheten”, där tidigare tvärvillkor kombineras med samordnade
miljöanpassningsmetoder, och nya krav. Revisionsrätten har kommenterat detta i sitt
yttrande över förslagen till förordningar om den gemensamma jordbrukspolitiken för
perioden efter 2020 (se ruta 1).
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Ruta 1
Revisionsrättens bedömning av bidraget till klimatutgifter från den
gemensamma jordbrukspolitiken i yttrande nr 7/2018 över
kommissionens förslag till förordningar om den gemensamma
jordbrukspolitiken för perioden efter 2020
”Viktningen på 40 % för grundläggande inkomststöd är det största bidraget till
[klimat]utgiftsmålet. […][Vi] anser […] att det beräknade bidraget till
klimatförändringsmål från den gemensamma jordbrukspolitiken är orealistiskt.
En överskattning av den gemensamma jordbrukspolitikens bidrag kan leda till
lägre ekonomiska bidrag till andra politikområden, och därigenom minska EUutgifternas sammanlagda bidrag till begränsning av och anpassning till
klimatförändringar. I stället för att använda viktningen på 40 % för allt direktstöd
skulle ett mer tillförlitligt sätt att beräkna bidraget vara att enbart använda denna
viktning för direktstöd för områden där jordbrukarna faktiskt tillämpar metoder
för att begränsa klimatförändringarna”.

45 Även i vissa artiklar om ämnet noteras att den gemensamma jordbrukspolitikens

bidrag till klimatrelaterade utgifter kan ha överskattats. I en artikel dras slutsatsen att
ingenting motiverar en ytterligare ökning av viktningen från 19,5 till 40 % förutom att det
skulle ge medlemsstaterna möjlighet att bearbeta siffrorna och få det att se ut som att de
gör mer för klimatet än vad de egentligen gör. Kommissionen har inte på något sätt
lyckats motivera varför den utvidgade villkorligheten för det grundläggande
inkomststödet och omfördelningsstödet skulle rättfärdiga en klimatmarkör på 40 %. Det
rent formalistiska argumentet är att eftersom vissa av villkoren kan bidra till att minska
utsläppen eller öka motståndskraften så är en markör större än 0 % berättigad, och då är
nästa steg 40 %16.

46 Samma problem presenterades i en annan studie17 där man ansåg att även om

förslagen om grundläggande inkomststöd för 2021–2027 kan uppfattas som lite
ambitiösare på papperet motiverar det inte en fördubbling av den nuvarande
klimatmarkören, som i sig redan under den innevarande perioden har kritiserats för att
troligen vara en överskattning. När det gäller utvidgad villkorlighet finns det, enligt
Institutet för europeisk miljöpolitik (IEEP), få belägg för att inkomststöd och
stödberättigande regler i sig gynnar klimatet. I stället finns det belägg för att de i vissa fall

16

Matthews, A., Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020.

17

Bas-Defossez, F., Hart K. och Mottershead, D., Keeping track of climate delivery in the CAP?
Report for NABU by the IEEP, 2020.
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kan vara kontraproduktiva. Det finns därför ingenting hos själva stöden som motiverar
förslaget om att fördubbla klimatmarkören.

47 Vissa artiklar innehåller rekommendationer om hur metoden för spårning av

klimatrelaterade utgifter inom den gemensamma jordbrukspolitiken kan förbättras (se
ruta 2).

Ruta 2
Rekommendationer om spårning av klimatutgifter inom den
gemensamma jordbrukspolitiken
Baserade på
(A) Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy, Discussion
Paper, av Bastian Lotz, Yannick Monschauer och Moritz Schäfer,
(B) Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, av Alan
Matthews,
(C) Climate-friendly design of the overall EU budget, Discussion Paper, av
Moritz Schäfer, Yannick Monschauer och Finn-Rasmus Hingst
o

Använd viktningsfaktorn 40 % enbart för vissa direktstöd, antingen inom
områden där sådant stöd leder till faktiska förändringar av jordbruksmetoder
som främjar begränsning av klimatförändringar, till exempel skydd av våt- och
torvmark, eller där stödet är nödvändigt för att bibehålla sådana
jordbruksmetoder. Detta skulle dock kräva en mer komplex strategi från fall
till fall och skulle troligtvis öka den administrativa bördan. (A)

o

Använd ytterligare en faktor, som har ett lägre värde än klimatkoefficienten
40 %, för att undvika överskattning av klimatbidragen. Detta värde skulle till
exempel kunna användas för
—

den klimatrelaterade delen av god jordbrukshävd och goda
miljöförhållanden (GAEC),

—

en riskfaktor för att återspegla inkonsekventa ambitionsnivåer i
nationella standarder,

—

den andel av jordbruksmarken där man förväntas övergå till mer
klimatvänliga jordbruksmetoder. (A)
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o

Använd viktningsfaktorn 100 % försiktigt och enbart när det är relevant, till
exempel
—

för miljösystem inom den gemensamma jordbrukspolitiken, men enbart
om de omfattar klimatrelaterade interventioner (inte för t.ex.
miljösystem som syftar till att skydda den biologiska mångfalden),

—

för landsbygdsutvecklingsåtaganden, men enbart om den finansierade
interventionen huvudsakligen bidrar till att begränsa
klimatförändringarna snarare än till andra miljömål. Detta bör i första
hand bedömas från fall till fall i enlighet med de interventioner som
utformats på nationell nivå. (A)

o

Om kommissionen behåller de tre klimatviktningsfaktorerna 0 %, 40 % och
100 % bör de till tillämpas på en så detaljerad interventionsnivå som möjligt.
(B)

o

En möjlig strategi skulle vara att försöka kvantifiera klimatpåverkan från
kraven i den utvidgade villkorligheten på ett urval av platser som omfattar
olika jordbrukssystem, jordmånstyper och klimatzoner i hela EU. (B)

o

Vid klimatspårning bör man överväga kvittning av GJP-stöd som har en
negativ inverkan på klimatet, såsom kopplat djurbidrag eller investeringsstöd
till ohållbara bevattningsmetoder. (B)

o

Klimatkvoter bör definieras som ett nettomål, det vill säga att investeringar
som har en negativ inverkan på klimatet ska kompenseras för med extra
klimatrelaterade utgifter. (C)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden

48 På det sammanhållningspolitiska området fastställde kommissionen målen för

klimatbidrag till 30 % för Eruf (68 miljarder euro) och 37 % för Sammanhållningsfonden
(17 miljarder euro) för perioden 2021–2027 (se figur 9). Liksom i den föregående fleråriga
budgetramen fördelas utgifterna mellan de så kallade insatstyperna, som var och en
tilldelas någon av de tre klimatkoefficienterna. De största förändringarna när det gäller
klimatkoefficienterna för insatstyper jämfört med 2014–2020 sammanfattas i tabell 4.
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Tabell 4 – Förändringar av insatstyper och koefficienter för
klimatrelaterade utgifter 2021–2027
Insatstyp

2014–2020

2021–2027

Järnvägar
nybyggda
ombyggda eller förbättrade
Infrastruktur och rullande materiel för rena
stadstransporter
Infrastruktur för alternativa bränslen

–

Digitalisering av transporter (järnvägar, vägar,
stadstransporter, övriga transportsätt)

–

Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring
och samarbete mellan företag som är inriktade på cirkulär
ekonomi

–

Smarta energidistributionssystem för medel- och
lågspänning

–

Stöd till företag som tillhandahåller tjänster som bidrar till
en koldioxidsnål ekonomi

–

Produktiva investeringar i stora företag kopplade till en
koldioxidsnål ekonomi

–

Källa: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och
fiskerifonden – COM(2018) 375 final, bilaga I, och kommissionens genomförandeförordning (EU)
nr 215/2014, bilaga I.

49 I förslaget om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

undantas uttryckligen investeringar som rör produktion, bearbetning, distribution, lagring
och förbränning av fossila bränslen, utom investeringar som rör rena fordon. I en artikel 18

18

Climate Action Network Europe: Climate Mainstreaming and Climate Proofing: The Horizontal
Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and Recommendations,
augusti 2018.
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noterades följande motstridigheter mellan vissa procenttal som tillämpades för att spåra
klimatåtgärder och klimatmålen för 2021–2027 (se även tabell 4 och figur 8):
o

Koefficienten 100 % för stöd till högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
öppnar i praktiken dörren för en livstidsförlängning av fossilbränslebaserade
anläggningar.

o

Koefficienten 100 % för finansiering av infrastruktur för alternativa bränslen främjar
användning av fossila bränslen inom transportsektorn och hindrar därför
omställningen till utsläppsfri rörlighet.

o

Koefficienten 100 % för finansiering av nya järnvägar avviker från investeringsfokuset
på omställningen till utsläppsfri rörlighet.

Kommissionen delar inte åsikterna i den citerade artikeln och menar att investeringarna
bidrar i betydande omfattning till att klimatmålen uppnås.

Forskningspolitik – Horisont Europa

50 Horisont Europa är EU:s forskningsprogram för 2021–2027. Programmets förväntade

bidrag till klimatmålen ligger kvar på 35 %, vilket enligt kommissionens ursprungliga
förslag kommer att motsvara 33 miljarder euro för 2021–2027 (se figur 9).

51 I den gröna given anges hur viktigt det är att mobilisera forskning och främja

innovation för att uppnå målen. Fyra ”Gröna given-uppdrag” kommer därför att
underlätta för Horisont Europa att bidra till storskaliga förändringar inom områden som
anpassning till klimatförändringar, oceaner, städer och mark. Kommissionen tror att dessa
uppdrag kommer att föra samman en rad olika deltagare, inklusive lokala och regionala
myndigheter och enskilda individer.

52 I svaret på vårt frågeformulär medger kommissionen att det blir en utmaning att

uppnå 35 %-målet, även om det är möjligt. Den betonar även att det behövs en tydlig topdown-prioritering och tydliga förväntningar, vilket går stick i stäv med programmets
tonvikt på bottom-up-åtgärder, där resultatet inte går att förutse (se punkt 38).
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53 EU främjar omställningen till koldioxidsnåla tekniker från forskning till

marknadsintroduktion. Forskare 19 har uttryckt tvivel över om de ambitiösa planerna går
att uppnå på kort till medellång sikt. De betonar hur svårt det är att introducera
innovativa koldioxidsnåla tekniker, som avskiljning och lagring av koldioxid 20 eller väte, på
marknaden, och att regelverket i många fall ännu inte är anpassat för detta. Med de
nuvarande prisnivåerna för koldioxid blir nya tekniker sällan lönsamma på kort eller
medellång sikt, och ofta saknas fortfarande den infrastruktur som krävs.

19

Delbeke, J. och Vis, P., Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend, 2019.

20

Se även revisionsrättens särskilda rapport 24/2018 Demonstration av avskiljning och lagring av
koldioxid och innovativa förnybara energikällor i kommersiell skala i EU: utvecklingen har inte
gått framåt som planerat under det senaste årtiondet.
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Spårning av klimatutgifter i EU-budgeten
– sammanfattning
54 Att hantera klimatförändringar är en viktig prioritering för EU. Att avsätta en viss

andel av EU‐budgeten för klimatåtgärder kan vara ett effektivt steg i arbetet mot att
uppnå klimatmålen. De viktigaste frågor som diskuteras i denna översikt sammanfattas
nedan.
2014–2020
EU-28

2021–2027
EU-27

Mål: 206 miljarder euro
(20 % – en femtedel)

Mål: 320 miljarder euro
(25 % – en fjärdedel)

Metoden för att spåra
klimatutgifter i EU‐budgeten
– baserad på OECD:s
Riomarkörer

+ Låga administrativa kostnader
+ Lätt att tillämpa och använda
- Ej försiktig vid beräkning
- Maximal (100 %) poäng för verksamheter där klimatmålet är
väsentligt men inte är det huvudsakliga målet
- Ingen åtskillnad mellan begränsning och anpassning
- Ingen hänsyn till utgifter som har en negativ inverkan på klimatet

Bidrag till klimatutgifter från
den gemensamma
jordbrukspolitiken

Bidrag till klimatutgifter från
Eruf och
Sammanhållningsfonden

Bidrag till klimatutgifter från
forskningspolitiken

+ Det största förväntade bidraget till klimatutgifter
+ Ökat förväntat bidrag under 2021–2027
- Direktstöd: omotiverade antaganden om bidrag till målet för
klimatåtgärder; bidraget förväntas bli dubbelt så stort under 2021–
2027 jämfört med 2014–2020
- Landsbygdsutveckling: överskattat bidrag trots vissa förbättringar
för 2021–2027
- Jordbruksverksamhet med en potentiellt negativ inverkan på
klimatet: beaktas inte
+ Förbättrat fokus på klimatet under 2014–2020 jämfört med
föregående period; god praxis har identifierats
- Verksamheter med begränsat stöd till fossila bränslen: potentiellt
negativ inverkan på klimatet beaktas inte
+ Handlingsplan för att öka klimatutgifter från forskning
- Svårigheter att uppnå målet på grund av begränsningar när det
gäller att planera forskningsförslag kopplade till klimatåtgärder
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55 Om vi blickar framåt ser vi följande centrala utmaningar för en tillförlitlig och
relevant rapportering om klimatutgiftsmålet:
o

Att säkerställa en solid metod för spårning av klimatutgifter.

o

Att konsekvent tillämpa metoden inom alla politiska områden.

o

Att kompensera för utgifter som troligtvis kan påskynda klimatförändringar.

Denna översikt antogs av revisionsrättens avdelning I, där ledamoten Samo Jereb är
ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 17 juni 2020.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande
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Bilaga – Revisionsrättens uppföljning av särskild rapport 31/2016
Rekommendationer

Kommissionens svar

Rekommendation 1 – En solid flerårig
konsolidering
Kommissionen ska varje år genomföra en solid
flerårig konsolidering för att fastställa huruvida
klimatutgifterna är på väg att nå 20 %-målet.

Godtagen
Kommissionen planerar att fortsätta övervaka framstegen
varje år vid utarbetandet av årliga budgetförslag.

Revisionsrättens uppföljning

Har genomförts
Kommissionen genomför årligen en konsolidering för att
fastställa huruvida de planerade klimatutgifterna är på
väg att nå 20 %-målet. Denna offentliggörs i den årliga
förvaltnings- och resultatrapporten och i det årliga
förslaget till Europeiska unionens allmänna budget. Från
och med 2019 presenteras klimatsiffror även i
översikten över programmens resultat.

Rekommendation 2 – En omfattande ram för rapportering
Rekommendation 2 a

Delvis godtagen

Kommissionen bör varje år rapportera
konsoliderad information om framstegen mot
uppnåendet av det övergripande 20 %-målet i
sin årliga förvaltnings- och resultatrapport och
även rapportera heltäckande information om
framstegen i varje relevant årlig
verksamhetsrapport. Detta bör inbegripa
rapportering om framsteg vad gäller
handlingsplaner där sådana finns. Dessutom bör

Kommissionen godtar att rapportera om relevanta
aspekter och framsteg som gjorts vad gäller
klimatåtgärder i de relevanta årliga
verksamhetsrapporterna, i lämpliga fall.
Kommissionen godtar inte rekommendationen om att
rapportera om finansieringsinstrument när det gäller att
spåra det budgetmässiga arbetet med att nå 20procentmålet.

Har genomförts i vissa avseenden
Rapporteringen om de klimatrelaterade utgifterna görs
via den årliga förvaltnings- och resultatrapporten för
EU:s budget, förslaget till allmän budget och, från och
med 2019, översikten över programmens resultat. Vissa
årliga verksamhetsrapporter innehåller begränsad
information om de framsteg som gjorts mot att uppnå
programspecifika klimatmål.
Det finns inga nya handlingsplaner, förutom den i
Horisont 2020 som nämns i särskild rapport 31/2016.
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Rekommendationer

Kommissionens svar

information om klimatbidraget från
finansieringsinstrument rapporteras.

Rekommendation 2 b
Medlemsstaterna bör rapportera om de
områden med delad förvaltning där det finns
potentiella möjligheter till klimatåtgärder.
Rekommendation 2 c
Kommissionen och medlemsstaterna bör
säkerställa att det vid datainsamlingen görs
åtskillnad mellan begränsning och anpassning.
Rekommendation 3 – Bedömning av
klimatförändringsbehov
Vid planeringen av enskilda budgetposters eller
finansieringsinstruments potentiella bidrag till
klimatåtgärder bör kommissionen säkerställa
att sådana planer är grundade på en realistisk
och tillförlitlig bedömning av
klimatförändringsbehoven samt på respektive
områdes potential att bidra till det övergripande
målet.

Revisionsrättens uppföljning
I den nuvarande fleråriga budgetramen spåras inte
finansieringsinstrument för klimat, vilket dock kommer
att ändras i nästa fleråriga budgetram.

Riktad till medlemsstaterna
Kommissionen noterar att denna rekommendation riktar
sig till medlemsstaterna.

Ej godtagen
Det är osäkert vilka effekter en sådan ytterligare
administrativ börda kommer att innebära för såväl
kommissionen som medlemsstaterna.
Delvis godtagen
Kommissionen godtar att ta hänsyn till
klimatförändringsbehoven och olika områdens
bidragspotential när kommissionen föreslår ett nytt
övergripande politiskt mål. Kommissionen godtar inte att
planera specifika bidrag för respektive område eller
program.

Omfattas inte
Revisionsrättens uppföljning omfattar de
rekommendationer som gjorts till kommissionen.

Har inte genomförts
Kommissionen vidtog inga åtgärder för att genomföra
detta.

Har genomförts i vissa avseenden
Kommissionen finansierade den externa studien om
finansieringsbehov för att ge en översikt över de
nuvarande systemen för integrering av klimatåtgärder
och spårning av klimatrelaterade utgifter. I studien
diskuteras behovet av finansiering för att uppnå målet
för integrering av klimatåtgärder snarare än behovet av
klimatåtgärder. Det framgår inte riktigt om den
förväntade andelen klimatrelaterade utgifter inom
enskilda program baserades på realistiska antaganden.
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Rekommendationer

Kommissionens svar

Revisionsrättens uppföljning
Förhandlingarna om den kommande fleråriga
budgetramen pågår fortfarande.

Rekommendation 4 – Korrigera
överskattningar
Kommissionen och medlemsstaterna bör
tillämpa försiktighetsprincipen och korrigera
överskattningarna inom Ejflu genom en översyn
av EU:s fastställda klimatkoefficienter.

Rekommendation 5 – Utarbeta handlingsplaner
Närhelst den årliga konsolideringen visar på en
risk för att de förväntade bidragen från ett visst
område inte kommer att realiseras bör
kommissionen utarbeta en handlingsplan för
det området.

Delvis godtagen
Spårningsmetoden måste vara densamma under den
nuvarande fleråriga budgetramen av skäl som rör
förutsägbarhet, konsekvens och öppenhet. Kommissionen
kommer dock att undersöka möjligheter till att finslipa
spårningsmetoden för Ejflu för programperioden efter
2020.

Delvis godtagen
Kommissionen kommer att undersöka möjligheter att öka
klimatrelevansen vid halvtidsöversynen av individuella
program och strategier. I väntan på resultatet av dessa
översyner kommer kommissionen att överväga
korrigerande åtgärder. Det vore inte lämpligt att upprätta
individuella handlingsplaner eftersom det redan finns
prioriteringsförfaranden i individuella program, beroende
på förvaltningstyp.

Har genomförts i vissa avseenden
I förslaget till den gemensamma jordbrukspolitiken efter
2020 har koefficienten sänkts från 100 % till 40 % för
ersättningsstöd för naturliga eller andra
områdesspecifika begränsningar.
Den föreslagna koefficienten 100 % för miljö- och
klimatåtaganden stämmer inte överens med
försiktighetsprincipen.
Förslaget till den framtida gemensamma
jordbrukspolitiken håller fortfarande på att granskas av
rådet.
Har inte genomförts
Kommissionen ägnade särskild uppmärksamhet åt och
avsatte en stor del av budgeten för klimatåtgärder i
arbetsprogrammet för Horisont 2020 för 2018–2020.
Detta arbete hade redan påbörjats före
offentliggörandet av särskild rapport 31/2016.
Kommissionen utarbetade inga andra handlingsplaner.
Den valde i stället att kontrollera budgetförfarandet
årligen för att säkerställa att klimatrelaterade utgifter är
på väg att uppnå målet.
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Rekommendationer

Kommissionens svar

Revisionsrättens uppföljning

Rekommendation 6 – Utarbeta indikatorer för övervakning av faktiska utgifter för klimatåtgärder och därmed sammanhängande resultat

Rekommendation 6 a
Kommissionen bör i samarbete med
medlemsstaterna, inom området för delad
förvaltning, utarbeta ett harmoniserat och
proportionerligt system för övervakning av det
faktiska genomförandet av klimatåtgärder.
Rekommendation 6 b
Kommissionen bör i linje med sitt initiativ om
en ”resultatinriktad budget” fastställa
klimatrelaterade resultatindikatorer inom alla
områden som bidrar till uppnående av målet.

Ej godtagen
Rekommendationen skulle leda till att medlemsstaterna
får en större administrativ börda som inte förutses i de
befintliga bestämmelserna eller ingår i
partnerskapsavtalen eller de operativa programmen.

Godtagen
Kommissionen kommer att stärka och förbättra
jämförbarheten av de klimatrelaterade
resultatindikatorerna på alla EU-budgetområden och
kommer att överväga olika alternativ i samband med
nästa fleråriga budgetram för fastställande av
klimatrelaterade resultatindikatorer för att utvärdera EUbudgetens bidrag till klimatåtgärder.

Har inte genomförts
Kommissionen vidtog inga åtgärder för att genomföra
detta.

Har genomförts i vissa avseenden
Kommissionen har inkluderat klimatrelaterade
resultatindikatorer i förslagen till den gemensamma
jordbrukspolitiken efter 2020 och Eruf och
Sammanhållningsfonden, men inte inom alla områden.
Förslagen till den gemensamma jordbrukspolitiken efter
2020 är under behandling och har inte antagits ännu.
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Rekommendationer

Rekommendation 6 c
Kommissionen bör underlätta utbytet av god
praxis avseende klimatrelaterade
resultatindikatorer mellan medlemsstaterna.

Kommissionens svar

Revisionsrättens uppföljning

Godtagen
Kommissionen kommer att fortsätta att aktivt underlätta
utbytet av god praxis även på det specifika området för
klimatrelaterade resultatindikatorer.

Har genomförts
Kommissionen har vidtagit åtgärder, med hjälp av
expertmöten, studier, workshoppar och plattformar, för
att dela god praxis om klimatrelaterade
resultatindikatorer mellan medlemsländer.

Rekommendation 7 – Utforska alla potentiella möjligheter och säkerställ en faktisk omställning till klimatåtgärder

Rekommendation 7 a
Kommissionen bör fastställa vilka områden som
har underutnyttjad potential för klimatåtgärder,
till exempel Europeiska socialfonden, och
utarbeta handlingsplaner för att öka dessa
områdens bidrag till klimatåtgärder.

Rekommendation 7 b
Kommissionen och medlemsstaterna bör öka
integreringen av klimatåtgärder i politiken för
jordbruk, landsbygdsutveckling och fiskeri.

Delvis godtagen
På samma sätt som när det gäller rekommendation 5, dvs.
att kommissionen kommer att fastställa vilka områden
som har underutnyttjad potential och undersöka olika
möjligheter och åtgärder för att öka utgiftsprogrammens
klimatrelevans vid respektive halvtidsöversyn.
Kommissionen kommer dock inte att utarbeta några
specifika handlingsplaner för de individuella programmen
i fråga om klimatutgifter.
Ej godtagen
Det är vare sig möjligt eller genomförbart att förändra den
fleråriga budgetplaneringen i detta skede när det gäller
ESI-fondprogram med delad förvaltning. Samtidigt

Har inte genomförts
Kommissionen har inte utarbetat handlingsplaner om
klimatåtgärder för andra specifika områden, med
undantag av arbetsprogrammet för Horisont 2020 för
2018–2020, som noteras i särskild rapport 31/2016.

Har genomförts i vissa avseenden
Kommissionen föreslog att öka målet för integrering av
klimatåtgärder i den gemensamma jordbrukspolitiken
efter 2020. Trots kommissionens starka engagemang för
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Rekommendationer

Kommissionens svar
kommer kommissionen att undersöka olika alternativ för
att främja integreringen av klimatåtgärder vid
halvtidsöversynen av de individuella programmen.

Revisionsrättens uppföljning
att motverka klimatförändringar är det i nuläget
fortfarande oklart om detta kommer att bidra till att öka
klimatutgifterna.
Förslagen om den gemensamma jordbrukspolitiken efter
2020 är under utvärdering och har således inte antagits
ännu.
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Termer och förkortningar
den fleråriga budgetramen (FBR): EU:s utgiftsplan där prioriteringar (baserade på
politiska mål) och tak fastställs under sex huvudrubriker för i regel sju år; inom ramen
för den fastställs årliga EU-budgetar, med utgiftsgränser för varje utgiftskategori; den
nuvarande fleråriga budgetramen omfattar 2014–2020.
den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP): en EU-politik som omfattar bidrag och en
rad andra åtgärder som ska garantera livsmedelssäkerhet, tillförsäkra EU:s jordbrukare
en skälig levnadsstandard, främja landsbygdsutveckling och skydda miljön.
direktstöd: betalning av jordbruksstöd, till exempel arealrelaterat stöd, som görs
direkt till jordbrukarna.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu): en EU-fond som
finansierar EU:s bidrag till landsbygdsprogram.
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf): en EU-fond som stärker den
ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU genom att finansiera investeringar
som minskar obalanser mellan regioner.
Europeiska socialfonden (ESF): en EU-fond som ska skapa utbildnings- och
sysselsättningsmöjligheter och förbättra situationen för personer som riskerar
fattigdom.
god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (GAEC): det skick i vilket jordbrukare
måste hålla all jordbruksmark, i synnerhet mark som för tillfället inte används för
produktion, för att få vissa GJP-stöd; rör även vatten- och markförvaltning.
Horisont Europa: EU:s forsknings- och innovationsprogram för perioden 2021–2027.
Horisont 2020: EU:s forsknings- och innovationsprogram för perioden 2014–2020.
integrering av klimatåtgärder: införlivandet av klimathänsyn i all politik och i alla
instrument, program och fonder.
klimatåtgärd: åtgärd för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser;
ett av FN:s 17 mål för hållbar utveckling.
miljöanpassning: tillämpning av jordbruksmetoder som har en gynnsam inverkan på
klimatet och miljön; används också ofta som benämning på EU:s stödordning på
området.
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målen för hållbar utveckling: de 17 målen i Förenta nationernas Agenda 2030 för
hållbar utveckling som ska stimulera insatser från alla länder på områden som är
avgörande för mänskligheten och planeten.
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).
Sammanhållningsfonden: en EU-fond som syftar till att minska ekonomiska och sociala
skillnader i EU genom att finansiera investeringar i medlemsstater där
bruttonationalinkomsten per invånare är mindre än 90 % av genomsnittet i EU.
spårning av klimatutgifter: mätning av hur mycket olika källor bidrar ekonomiskt till
klimatmålen.
tvärvillkor: en mekanism som innebär att stödet till jordbrukare är beroende av att de
uppfyller krav i fråga om miljö, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och djurskydd samt
markförvaltning.
villkorlighet: ett system som ersätter tvärvillkor och miljöanpassning i den
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 och som ska främja jordbruksmetoder
som gynnar klimatet och miljön samt främja djurs välbefinnande och
livsmedelssäkerhet.
växthusgas: en gas i atmosfären, såsom koldioxid eller metan, som absorberar och
avger strålning och stänger inne värme så att jordens yta värms upp genom den så
kallade växthuseffekten.
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Kommissionen har gjort åtagandet att
minst 20 % av utgifterna i EU:s budget för
2014–2020 ska gå till klimatåtgärder genom
att integrera klimatrelaterade utgifter i alla
EU:s politikområden. Målet har höjts till 25 %
för perioden 2021–2027. Genom att spåra
klimatutgifter kan kommissionen bedöma om den
uppfyller målet. Med denna översikt vill vi, med
utgångspunkt i vårt tidigare arbete om ämnet,
se över metoden för spårning av klimatutgifter
i EU-budgeten, diskutera vilka framsteg som
gjorts mot målet och blicka framåt mot perioden
efter 2020. I översikten ifrågasätts några av
kommissionens antaganden och flaggas för risken
att klimatutgifterna överskattas. Här ges en bild
över vilka förbättringar som gjorts i nuvarande
lagstiftningsförslag, men även en indikation på att
det kvarstår såväl brister i metodiken som andra
utmaningar.
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