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Pressmeddelande 
Luxemburg den 15 februari 2023 

EU:s globala klimatförändringsallians nådde 
inte upp till ambitionerna 

• EU gav sammanlagt 729 miljoner euro i stöd till utvecklingsländer som drabbats av 
klimatförändringarna. 

• Initiativet tillgodosåg inte i tillräckligt hög grad behoven hos de mest utsatta 
människorna. 

Den globala klimatförändringsalliansen, det vill säga det initiativ som EU inledde 2007 för att 
hjälpa fattiga utvecklingsländer att hantera klimatförändringarna, har inte levt upp till 
förväntningarna. Det är slutsatsen i en ny rapport som Europeiska revisionsrätten offentliggjort 
i dag. Revisorerna fann få bevis på att initiativet hade ökat ländernas motståndskraft mot 
klimatförändringarna. Åtgärderna var visserligen effektiva på så sätt att de i allmänhet 
uppnådde sin förväntade output, men kostnaderna blev ibland höga. 

”Vi konstaterade att initiativet med den globala klimatförändringsalliansen hade sämre effekt än 
vad man hade hoppats på. Kapacitetsuppbyggande åtgärder övergick inte systematiskt i mer 
konkreta stödåtgärder direkt till människorna, så som man hade förväntat sig”, säger 
Hannu Takkula, den ledamot av revisionsrätten som ledde revisionen. ”Vi anser att kommissionen 
bör rikta in sig på dem som drabbas hårdast av klimatförändringarna och dra nytta av 
lärdomarna inför framtida initiativ för global utveckling och framtida biståndsinitiativ.” 

Den globala klimatförändringsalliansen byggde på två pelare: Den skulle dels främja dialog och 
kunskapsutbyte, dels tillhandahålla tekniskt och ekonomiskt stöd till anpassnings- och 
begränsningsåtgärder samt åtgärder för att minska risken för katastrofer. 

Revisorerna konstaterade att initiativet inte mätte hur stödmottagarnas situation förbättrades. 
Det tillgodosåg inte heller i tillräckligt hög grad behoven hos dem som var hårdast drabbade, och 
stödet nådde inte alltid ut till de mottagare som det var avsett för. Till exempel var det få av 
åtgärderna som särskilt såg till kvinnors behov, och några åtgärder var för dyra för att de fattigaste 
hushållen skulle ha råd med dem. Lyckade pilotprojekt skulle också ha kunnat utökas så att de kom 
fler till del. 

Under den tid som initiativet pågick lyckades man inte locka fram de extra medel som man hade 
förväntat sig få från EU-länderna och den privata sektorn. Trots denna betydande brist på 
finansiering justerade kommissionen aldrig sina ambitiösa mål. De kriterier som kommissionen 
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använde för att dela ut pengar under initiativets andra fas ledde dessutom till att de länder som 
var mest utsatta fick proportionellt mindre stöd. 
I merparten av de fall som revisorerna granskade hade kommissionen inte analyserat tillräckligt 
noggrant om åtgärdernas budgeterade kostnader var rimliga. Till exempel varierade 
förvaltningskostnaderna mycket, och de var särskilt höga i Stillahavsområdet. Revisorerna drar 
slutsatsen att besparingar hade kunnat göras om kostnaderna hade analyserats noggrannare. 
Ett annat problem var att det saknades kännedom om initiativet och att det inte var tillräckligt 
synligt. Trots att det gav stöd till över 80 länder var det inte många i utvecklingsländerna och EU 
som kände till initiativet. Detta berodde delvis på att det inte gick att skilja de finansierade 
åtgärderna från andra EU-åtgärder som skulle hantera klimatförändringar i utvecklingsländer. 
Dessutom påverkades effektiviteten av att organisationen kring initiativet var komplex och 
framför allt av att det hade två olika stödfaciliteter och finansieringsflöden. 

Bakgrundsinformation 

Den globala klimatförändringsalliansen hade ingen egen budgetpost i Europeiska kommissionens 
redovisningssystem utan finansierades genom instrumentet för utvecklingssamarbete och 
Europeiska utvecklingsfonden. Det totala anslaget till initiativet var 728,8 miljoner euro, vilket 
inkluderade bidrag från EU-länderna. Av detta belopp anslogs 308,8 miljoner till den första fasen 
(2007–2013) och 420 miljoner till den andra fasen, den globala klimatförändringsalliansen+ 
(2014–2020). 
Kommissionen beslutade 2020 att inte förlänga initiativet med ytterligare en fas. Under perioden 
2021–2027 kommer kommissionen att finansiera åtgärder för att hantera klimatförändringar i 
utvecklingsländer med hjälp av tematiskt och geografiskt stöd inom ramen för instrumentet för 
grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete. 
Särskild rapport 04/2023 Den globala klimatförändringsalliansen(+): resultaten motsvarade inte 
ambitionerna finns på revisionsrättens webbplats. 
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