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EU gør ikke nok for at stimulere 
bæredygtige investeringer 
Omstillingen til en emissionsneutral økonomi vil kræve betydelige private og offentlige 
investeringer, men EU gør ikke nok for at kanalisere penge i retning af bæredygtige aktiviteter. 
Sådan lyder konklusionen i en særberetning fra Den Europæiske Revisionsret, som efterlyser en 
mere konsekvent EU-indsats. Europa-Kommissionen har med rette fokuseret på at øge 
gennemsigtigheden på markedet, men revisorerne kritiserer manglen på ledsageforanstaltninger 
til at adressere de miljømæssige og sociale omkostninger ved ikkebæredygtige økonomiske 
aktiviteter. Ifølge beretningen bør Kommissionen anvende konsekvente kriterier til at vurdere 
bæredygtigheden af EU-budgettets investeringer og sikre en bedre målretning af bestræbelserne 
på at generere bæredygtige investeringsmuligheder. 

"EU's foranstaltninger vedrørende bæredygtig finansiering vil ikke være fuldt effektive, medmindre 
der træffes yderligere foranstaltninger for at indkalkulere de miljømæssige og sociale omkostninger 
ved ikkebæredygtige aktiviteter," siger Eva Lindström, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, 
der er ansvarligt for beretningen. "Ikkebæredygtige aktiviteter er stadig alt for indbringende. 
Kommissionen har gjort meget for at gøre den manglende bæredygtighed synlig, men den 
underliggende problemstilling mangler stadig at blive adresseret." 

De væsentligste problemer er, at markedet ikke indkalkulerer de negative miljømæssige og sociale 
virkninger af ikkebæredygtige økonomiske aktiviteter, og at der generelt mangler gennemsigtighed 
om, hvad der er bæredygtigt. Kommissionens handlingsplanen for bæredygtig finansiering fra 2018 
adresserede kun delvis disse problemer, siger revisorerne; mange foranstaltninger blev ramt af 
forsinkelser og kræver yderlige skridt for at blive operationelle. Revisorerne fremhæver behovet for 
at gennemføre handlingsplanen fuldt ud og understreger vigtigheden af at færdiggøre det fælles 
klassificeringssystem for bæredygtige aktiviteter (EU-klassificeringssystemet), som er baseret på 
videnskabelige kriterier. De anbefaler supplerende foranstaltninger til at sikre, at prissætningen af 
drivhusgasemissioner i højere grad afspejler deres miljømæssige omkostninger. 

Beretningen fremhæver også den vigtige rolle, som EIB spiller med hensyn til bæredygtig finansiering. 
For så vidt angår den EU-støtte, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank (EIB), konstaterede 
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revisorerne, at støtten fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) ikke var rettet 
mod de områder, hvor der er størst behov for bæredygtige investeringer, navnlig i Central- og 
Østeuropa. Endvidere blev gik kun en meget lille andel til klimatilpasning. For at ændre dette 
anbefaler revisorerne, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne udvikler en pipeline af 
bæredygtige projekter. 

Endelig konstaterede revisorerne, at man ved anvendelsen af EU-budgettet ikke fuldt ud har fulgt 
god praksis for bæredygtig finansiering, og at der mangler konsekvente videnskabeligt baserede 
kriterier til at forhindre, at der gøres væsentlig skade på miljøet. Kun i InvestEU-programmet vurderes 
investeringer ud fra sociale standarder og miljøstandarder, som er sammenlignelige med dem, der 
anvendes af EIB. Det medfører en risiko for, at aktiviteters miljømæssige og sociale bæredygtighed 
kan blive vurderet ud fra kriterier, som ikke er stringente eller ensartede nok, når aktiviteterne 
finansieres under forskellige EU-programmer. Desuden er mange af de kriterier, der anvendes til at 
overvåge EU-budgettets bidrag til klimamålene, ikke så stringente og videnskabeligt baserede som 
dem, der er udviklet til EU-klassificeringssystemet. Revisorerne anbefaler derfor, at princippet om 
"ikke at gøre væsentlig skade" og EU-klassificeringssystemets kriterier anvendes konsekvent på tværs 
af EU-budgettet. 

Revisionsberetningen vil blive anvendt i forbindelse med gennemførelsen af 2021-strategien for 
finansiering af omstillingen til en bæredygtig økonomi, som Kommissionen offentliggjorde i 
begyndelsen af juli. 

Baggrundsoplysninger 

Der er fortsat mange kulstofintensive økonomiske aktiviteter i EU. Ifølge Kommissionen vil 
opfyldelsen af målet om senest i 2030 at reducere drivhusgasemissionerne med 55 % kræve årlige 
ekstrainvesteringer på omkring 350 milliarder euro alene i energisystemet. Eksperter har anslået, at 
opnåelse af emissionsneutralitet i EU senest i 2050 vil kræve kapitaludgifter på i alt ca. 1 billion euro 
om året i perioden 2021-2050. Af dette beløb kan EU's finansielle støtte i perioden 2021-2027 årligt 
medvirke til at tilvejebringe over 200 milliarder euro. Dette viser, hvor stor manglen på investeringer 
er, og at offentlige investeringer alene ikke vil være tilstrækkelige til at nå ovennævnte mål. 
Under den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 har EU planer om at støtte offentlige og private 
investeringer ved at afsætte mindst 30 % af EU-budgettet til klimaindsatsen. Desuden vil 
medlemsstaterne skulle afsætte mindst 37 % af de midler, de modtager under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten ("EU's genopretningsfond"), til at støtte klimaindsatsen. 
InvestEU, der afløser EFSI, er EIB's nye mekanisme til investeringsstøtte, der har til formål at 
mobilisere private investeringer i projekter af strategisk betydning for EU. På nuværende tidspunkt 
omfatter rapporteringsordningerne vedrørende InvestEU ikke de faktiske klima- og miljøresultater 
for de finansielle operationers underliggende projekter og sikrer ikke oplysninger om omfanget af 
den InvestEU-finansiering, der overvåges i henhold til kriterierne i EU-klassificeringssystemet. 

Særberetning nr. 22/2021: "Bæredygtig finansiering: EU bør gøre en mere konsekvent indsats for at 
omdirigere finansiering i retning af bæredygtige investeringer" er netop blevet offentliggjort 
(eca.europa.eu). 
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