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Klimatpolitik: EU har misslyckats med den kommersiella 
spridningen av koldioxidavskiljning och innovativa 
förnybara energikällor, säger revisorerna  

EU:s åtgärder för att stödja avskiljning och lagring av koldioxid och innovativa förnybara 
energikällor har inte lyckats, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Mellan 2008 och 
2017 fastställdes ambitiösa mål, men EU:s stöd till demonstrationsprojekt gav låg utdelning i form 
av levererade projekt och uppnådda resultat, säger revisorerna. För att nå sina mål måste EU 
anpassa sin nya innovationsfond, tillägger de. 

EU lanserade 2009 två stora finansieringsprogram för att stödja dels avskiljning och lagring av 
koldioxid, dels innovativa förnybara energikällor. Programmen kallades det europeiska 
återhämtningsprogrammet för stöd till avskiljning och lagring av koldioxid respektive reserven för nya 
deltagare (NER300). Med ett övergripande utgiftsmål på 3,7 miljarder euro hade båda programmen 
långtgående mål om att leverera koldioxidavskiljning och innovativa förnybara energikällor. Enligt 
Parisavtalet från 2015 har EU åtagit sig att minska växthusgasutsläppen med minst 40 % senast 2030, 
som ett komplement till målet om att åstadkomma ett utsläppssnålt samhälle senast 2050. 

Revisorerna tittade på utformningen, förvaltningen och samordningen av båda programmen, och 
bedömde om de hade bidragit som förväntat till att den kommersiella spridningen av 
koldioxidavskiljning och innovativa förnybara energikällor gått framåt. De besökte projekt i Tyskland, 
Spanien, Nederländerna, Polen och Förenade kungariket. 

De konstaterade att återhämtningsprogrammet bidrog positivt till utvecklingen av sektorn för 
havsbaserad vindkraft men inte lyckades uppfylla sina långtgående mål för koldioxidavskiljning. 
Samtidigt resulterade reserven för nya deltagare inte i några framgångsrika projekt för 
koldioxidavskiljning, och det gjordes få framsteg när det gällde att stödja demonstration av ett 
bredare spektrum av innovativa tekniker för förnybar energi. 

”EU vill spela en världsledande roll i kampen mot klimatförändringar”, sade Samo Jereb, den ledamot 
av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”För att kunna göra det måste EU lära av 
tidigare misslyckanden, utforma bättre stödmekanismer för innovativa, koldioxidsnåla tekniker och 
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säkerställa fullt ansvarsutkrävande för de offentliga resurser som används för att möta denna 
utmaning.” 

Revisorerna noterar att ogynnsamma investeringsvillkor påverkade båda programmen. Osäkerhet 
rörande lagstiftningen och politiken hindrade eller försenade flera projekt för innovativ förnybar 
energi och koldioxidavskiljning så att de inte framskred som planerat. I rapporten pekas även på det 
faktum att marknadspriserna på koldioxid var både instabila och lägre än förväntat efter 2011 och att 
detta hade avgörande betydelse för att spridningen av avskiljning och lagring av koldioxid 
misslyckades. 

Revisorerna fann att utformningen av reserven för nya deltagare begränsade kommissionens och 
medlemsstaternas möjligheter att reagera ändamålsenligt på ändrade förhållanden. Förfarandena för 
projekturval och beslutsfattande var komplexa, och andra inslag i utformningen gjorde programmet 
mindre flexibelt. Samordningen måste förbättras väsentligt för att öka samstämmigheten och 
tydligheten, säger revisorerna. De tar även upp problemen med bristen på tydliga förfarandena för 
ansvarsutkrävande och kontroll av reserven för nya deltagare. Finansieringen av detta program gick 
inte via EU:s budget och är inte bokförd i EU:s balansräkning.  

EU förbereder för närvarande lanseringen av innovationsfonden 2021, som ska hjälpa till att skynda 
på övergången till ett utsläppssnålt samhälle. Mot den bakgrunden rekommenderar revisorerna att 
kommissionen  

• förbättrar möjligheterna för EU att stödja sådana projekt på ett ändamålsenligt sätt,  

• förbättrar den kommande innovationsfondens förfaranden för projekturval och 
 beslutsfattande och ser till att den är flexibel nog att anpassas till yttre händelser,  

• ökar sin interna samordning för att rikta EU-stödet på ett enhetligare sätt,  

• säkerställer ansvarsutkrävandet när det gäller innovationsfonden och reserven för nya 
 deltagare. 

 

Meddelande till redaktörer 

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 våra rapporter genomförs. Det visar att vårt 
arbete gagnar EU:s medborgare. 

Särskild rapport nr 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 finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 

 

 

 


