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EU's
klimaindsats:
Uden
en
pålidelig
overvågningsmetode risikerer man at ansætte
klimaudgifterne for højt, siger revisorerne
Kommissionen forpligtede sig i perioden 2014-2020 til at bruge mindst én ud af fem euro (20 %)
fra EU-budgettet på klimaindsatsen. Den har nu hævet dette mål til 25 % (én ud af fire euro) i
perioden 2021-2027. Ifølge en ny analyse fra Den Europæiske Revisionsret kan fastsættelsen af
sådanne mål udgøre et effektivt skridt i retning af at opfylde EU's klimamål, så længe metoden til
overvågningen af pengene er solid og anvendes konsekvent på tværs af politikområderne.
Adressering af klimaændringer prioriteres højt af EU. I stedet for at oprette et specifikt
finansieringsinstrument til adressering af klimaændringer valgte Kommissionen at fastsætte et mål
for den procentdel af EU-budgettet, der skal bruges på klimaindsatsen. Overvågning af
klimarelaterede udgifter betyder i denne sammenhæng vurdering af de forskellige EUfinansieringskilders finansielle bidrag til klimamålene og vurdering af, om udgiftsmålene er nået.
"Vi ønsker alle sammen et virkelig grønt EU-budget", siger Joëlle Elvinger, det medlem af Den
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for analysen. "Der er gjort fremskridt, men der er stadig
risiko for, at EU's klimaindsats overvurderes. Ser vi frem mod perioden efter 2020, Kommissionens
grønne pagt og det mere ambitiøse mål på 25 %, har vi et behov for pålidelig rapportering om
klimarelaterede udgifter".
Revisorerne fokuserede på overvågning af klimaindsatsen inden for politikområderne landbrug,
samhørighed og forskning, som tilsammen tegner sig for størstedelen af de klimarelaterede udgifter.
De havde tidligere (særberetning nr. 31/2016) advaret om risikoen for ikke at nå det nuværende mål
på 20 % for så vidt angår EU's udgifter til klimaindsatsen. Den nye analyse bekræfter på ny deres
bekymringer med hensyn til Kommissionens metode til overvågning af klimarelaterede udgifter. Der
var med denne ikke taget hensyn til, at de negative virkninger af udgifterne ville føre til en stigning
i emissionerne. Desuden blev det overvurderet, i hvor høj grad EU's udgifter og især visse ordninger
under den fælles landbrugspolitik kunne bidrage til at bekæmpe klimaændringer.
I maj 2018 øgede Kommissionen i sit første forslag til EU's langsigtede budget eller "flerårige
finansielle ramme" (FFR) for 2021-2027 sit mål for EU's udgifter til klimaændringer fra 20 % til 25 %.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets analyse. Analysen i sin helhed kan
fås på www.eca.europa.eu.
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Denne stigning blev bekræftet i Kommissionens forslag om en europæisk grøn pagt i december
2019.
Covid-19-krisen kan ændre de politiske prioriteter og flytte fokus over på håndtering af
folkesundhedstrusler, styrkelse af økonomien eller skabelse af job. I maj 2020 fremsatte
Kommissionen - efter anmodning fra Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet - et revideret
forslag for FFR-perioden 2021-2027, herunder en gældsfinansieret genopretningsplan til
afhjælpning af covid-19-krisens virkninger. Dette forslag er i øjeblikket under behandling. EU's
samlede klimarelaterede udgifter vil afhænge af resultatet af disse forhandlinger og den type
investeringer, som de yderligere EU-midler reelt vil blive brugt til. I alle tilfælde vil klimaændringerne
fortsat være en global udfordring og en stor bekymring for borgere, politiske beslutningstagere og
interessenter.
Bemærkninger til redaktører
I Revisionsrettens særberetning nr. 31/2016 blev det konstateret, at Kommissionens metode til
overvågning af klimarelaterede udgifter i EU-budgettet var enkel og pragmatisk, men havde flere
svagheder, som f.eks. manglende vurdering af hver aktions CO 2 -fodaftryk.
EU's indsats inden for bæredygtighed og klimaændringer er en central del af Revisionsrettens
arbejde og prioriteres fortsat højt i det reviderede arbejdsprogram for 2020. Vores seneste
publikationer om emnet omfatter en særberetning om biodiversitet på landbrugsarealer og én om
pesticidanvendelse. Klimaændringer er også hovedemnet i den seneste udgave af ECA Journal.
Revisionsrettens analyse "Overvågning af klimaudgifter i EU-budgettet" kan fås på Revisionsrettens
websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. Analysen er ikke en revisionsberetning. Formålet med den
er at ajourføre Revisionsrettens tidligere redegørelse for overvågningen af klimaudgifter i EUbudgettet, jf. anmodning fra Europa-Parlamentet og Rådet.
Oplysninger om de foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-pandemien,
kan fås her.
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