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EU-klimaatactie: ernstig risico dat bestedingspercentage van 20 % niet wordt gehaald,
aldus controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer bestaat er een ernstig risico dat het streefdoel van
de EU om tussen 2014 en 2020 ten minste een op de vijf euro van de EU-begroting aan klimaatactie te
besteden niet zal worden gehaald. Hoewel er vooruitgang is geboekt, waarschuwen de controleurs dat er meer
inspanningen nodig zijn om te zorgen voor een “echte verschuiving” in de richting van klimaatactie.
Als antwoord op klimaatverandering heeft de EU toegezegd ten minste 20% van haar begroting voor 2014-2020
te besteden aan klimaatactie. Dit doel moet worden bereikt door klimaatactie te integreren in de verschillende
beleidsterreinen en fondsen van de EU-begroting. De controleurs onderzochten of het streefdoel waarschijnlijk
zou worden gehaald en of de aanpak van de Europese Commissie waarschijnlijk zou leiden tot meer en
doelgerichtere financiering voor klimaatactie.
Ze constateerden dat er ambitieus aan werd gewerkt en dat er vooruitgang was geboekt. Zonder grotere
inspanningen blijft er echter een ernstig risico bestaan dat het streefdoel van 20 % niet zal worden bereikt. De
uitvoering van het streefdoel heeft geleid tot een grotere en betere gerichtheid op klimaatactie bij het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds. Maar op de terreinen landbouw,
plattelandsontwikkeling en visserij en bij het Europees Sociaal Fonds is geen sprake van een significante
verschuiving in de richting van klimaatactie.
“Er bestaat een ernstig risico dat het streefdoel van de EU om tussen 2014 en 2020 ten minste een op de vijf euro
aan klimaatactie te besteden niet zal worden gehaald”, aldus Phil Wynn Owen, het voor het verslag
verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Er is vooruitgang geboekt, maar op belangrijke
uitgavengebieden is het voornamelijk “business as usual”. De Commissie en de lidstaten moeten alle potentiële
mogelijkheden verkennen en zorgen voor een echte verschuiving in de richting van klimaatactie.”
Volgens de Commissie bedroeg het aandeel van de voor klimaatactie bestemde financiering tussen 2014 en 2016
gemiddeld 17,6 %. Om het globale EU-begrotingsstreefdoel eind 2020 te halen schatten de controleurs dat het
klimaatfinancieringspercentage voor 2017-2020 moet worden verhoogd naar gemiddeld 22 %.
De controleurs stelden vast dat de ramingen van de Commissie gebaseerd zijn op veronderstellingen inzake
landbouwuitgaven voor klimaatactie die berusten op overschattingen en niet deugdelijk onderbouwd zijn. De
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controleurs berekenden dat bij toepassing van internationaal erkende methodologieën op uitgaven voor
landbouw en plattelandsontwikkeling de verwachte bijdrage daarvan in de periode 2014-2020 met ongeveer
33 miljard euro zou afnemen. Dit komt overeen met ongeveer 15 % van het globale streefdoel.
Op het gebied van onderzoek loopt het Horizon 2020-programma achter op de verwezenlijking van het
streefdoel om 35% toe te wijzen aan klimaatactie: de huidige bijdrage ervan is 24% voor de periode 2014-2017.
De Commissie beschikt niet over een gedetailleerd actieplan waarin wordt uiteengezet hoe zij die achterstand
denkt in te halen, aldus de controleurs.
De aanbevelingen van de controleurs voor de Commissie betreffen de noodzaak van het verrichten van een
robuuste meerjarige consolidatie om vooruitgang te boeken in de richting van het streefdoel van 20 %, de
noodzaak van alomvattende verslaglegging en monitoring van resultaten en van een realistische en robuuste
beoordeling van de behoeften op het gebied van klimaatverandering. Ze hebben ook aanbevolen om
overschattingen in de uitgaven voor plattelandsontwikkeling te corrigeren en actieplannen op te stellen voor
gebieden die achterop zijn geraakt. Ten slotte bevelen ze aan dat alle potentiële mogelijkheden worden verkend
om te zorgen voor een verdere, daadwerkelijke verschuiving in de richting van klimaatactie.
De Commissie 1 schatte in september 2016 dat tussen 2014-2020 in totaal 18,9 % van de EU-begroting zou
worden besteed aan klimaatactie. Dat zou minder zijn dan de doelstelling van 20 % 2.
Speciaal verslag nr. 31/2016 "Minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan klimaatactie besteden: er wordt
ambitieus aan gewerkt, maar het risico dat het doel niet wordt gehaald, blijft groot” is beschikbaar in 23 EUtalen.
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SWD(2016) 299 van 14 september 2016 bij de tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader, COM(2016) 603 final.
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De cumulatieve geplande EU-uitgaven voor 2014-2020 bedragen 1 062,6 miljard euro. Bij toepassing van de methodologie van
de Commissie zou een tekort van 1,1 % neerkomen op een verlies van meer dan 11 miljard euro (201 miljard euro in plaats van
212,5 miljard euro) voor klimaatactie.
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