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Luxemburg den 22 juli 2020 

EU:s klimatambitioner kräver  
en mer prestationsbaserad fond  
för en rättvis omställning, råder EU:s revisorer 
Det nyligen ändrade förslaget om Fonden för en rättvis omställning (FRO) behöver ha en tydligare koppling till 
EU:s klimat- och miljömål, enligt ett yttrande som offentliggörs i dag av Europeiska revisionsrätten. 
Tilldelningen av de betydligt större ytterligare medel som ställs till förfogande för att underlätta 
omställningen till en klimatneutral ekonomi till 2050 bör vara mer behovsbaserad och prestationsinriktad. 
Annars finns det risk för att den nödvändiga strukturförändringen inte äger rum och att omställningen till en 
grön ekonomi behöver finansieras igen, varnar revisorerna.  

Syftet med lagförslagen om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (FRO) är att stödja EU:s omställning 
till en klimatneutral ekonomi till 2050 och hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna i de 
sektorer och områden som påverkas. Ursprungligen anslogs en budget på 7,5 miljarder euro (2018 års priser). 
Efter utbrottet av covid-19 ändrade Europeiska kommissionen sitt förslag genom att betydligt höja anslagen 
med 32,5 miljarder euro, främst från det europeiska återhämtningsinstrumentet. Den nya budgetplan som 
antogs i går innebär dock att FRO minskas med 20 miljarder euro. 

Revisorerna påpekar att kommissionen inte på förhand gjort en konsekvensbedömning som stöd för det 
ändrade beloppet. En grundlig behovsanalys är nödvändig, både som garanti för att EU:s medel ska fördelas 
bättre och för att identifiera och kvantifiera de mål som ska uppnås. Det är extra viktigt eftersom det föreslås att 
regioner som redan har fått särskilda medel för energimodernisering ska få ytterligare medel. 

”Fonden för en rättvis omställning är ett centralt verktyg i EU:s gröna giv och ska säkerställa att omställningen 
till en klimatneutral ekonomi genomförs rättvist och att ingen hamnar på efterkälken”, sade Nikolaos Milionis, 
den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”Kommissionen bör dock se till att det nya 
lagförslaget, liksom de territoriella planer för en rättvis omställning som den ska godkänna, har en stabil 
prestationsram så att EU:s ambitiösa mål kan uppnås”. 
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Revisorerna noterar även att kopplingen mellan prestation och finansiering är relativt svag. Den föreslagna 
fördelningsmetoden ger svaga incitament för de genomgripande och markanta strukturförändringar som krävs 
för att EU:s klimatmål ska uppnås. Förslaget innehåller gemensamma output- och resultatindikatorer, men 
dessa återspeglar inte tydligt målet om omställning bort från koldioxidintensiva sektorer. Det finns därför stor 
risk för att FRO inte kommer att bryta det stora beroendet av koldioxidintensiva verksamheter i vissa regioner. 

 

Meddelande till redaktörer  
I december 2019 offentliggjorde Europeiska kommissionen ”den europeiska gröna given”, där FRO ingår. I 
förslaget från 2020 var det tänkt att FRO skulle få cirka 7,5 miljarder euro i färska EU-pengar. I maj 2020, efter 
utbrottet av covid-19, ändrade kommissionen sitt förslag och höjde stödet till 40 miljarder euro. I slutsatserna 
från Europeiska rådets möte den 17–21 juli sänktes den budgeten med 20 miljarder euro. 

Det här yttrandet handlar endast om FRO-förslagen och kompletterar i första hand våra nyligen offentliggjorda 
yttranden 02/2020 över kommissionens ändrade förslag av den 14 januari 2020 till förordning om gemensamma 
bestämmelser och 04/2020 över kommissionens ändrade förslag från maj 2020 till förordning om gemensamma 
bestämmelser för programperioden 2021–2027. Därutöver kommer ett yttrande över lånefaciliteten för den 
offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning att offentliggöras senare i år.  

Revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra yttranden över 
förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. I yttrandena gör vi såsom EU:s externa revisor en 
oberoende bedömning av lagstiftningsförslagen. År 2019 offentliggjorde revisorerna en sammanfattning av 
Europeiska revisionsrättens synpunkter på kommissionens lagstiftningsförslag från 2018 om nästa fleråriga 
budgetram. 

Den rättsliga grunden för kommissionens förslag innebär att revisionsrätten ska höras, och rådet och 
Europaparlamentet har därför i separata skrivelser begärt att få revisionsrättens synpunkter.  

Revisionsrättens yttrande 05/2020 över kommissionens förslag av den 14 januari 2020 och den 28 maj 2020 till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning finns för 
närvarande på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på engelska, och inom kort på övriga språk. 

Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här. 
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