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Resumé 
I Klimaændringerne er en global udfordring med stor betydning for vores liv, og EU har 
sat ambitiøse mål for sin reaktion på denne udfordring. Klimamainstreaming betyder, at 
EU med udgangspunkt i sine mål integrerer klimaindsatsen i sine politikker og fonde og 
forpligter sig til at bruge en procentdel af sit budget på at adressere klimaændringer. 
Overvågning af klimaudgifter indebærer måling af forskellige kilders finansielle bidrag til 
opfyldelse af klimamål. 

II I 2011 bekendtgjorde Kommissionen sit mål om at bruge mindst 20 % af EU-budgettet 
for 2014-2020 på klimaindsatsen. I 2018 opstillede Kommissionen et mere ambitiøst mål i 
sit forslag til EU-budgettet for 2021-2027, nemlig at 25 % af udgifterne skal bidrage til 
opfyldelse af klimamål. I absolutte tal regnes der i forslaget med 320 milliarder euro til 
klimaindsatsen i 2021-2027, en forventet stigning på 114 milliarder euro i forhold til 2014-
2020. Den grønne pagt, der blev offentliggjort i december 2019, fornyede EU's klima- og 
miljørelaterede målsætninger og bekræftede målet på 25 %. Målet er at mobilisere 
mindst 1 billion euro i bæredygtige investeringer over de næste ti år, finansieret med 
midler fra EU-budgettet og andre offentlige og private kilder. I maj 2020 ændrede 
Kommissionen sine forslag vedrørende 2021-2027 i lyset af covid-19-krisen. 

III Denne analyse er ikke en revisionsberetning. Den tager sigte på at ajourføre 
Revisionsrettens tidligere redegørelse for overvågningen af klimaudgifter i EU-budgettet, 
som anbefalet af Europa-Parlamentet og Rådet. Vores tidligere arbejde vedrørende EU's 
klimaudgifter (særberetning nr. 31/2016) bekræftede, at der var sat ambitiøse tiltag i 
værk, og at Kommissionen samlet set havde gjort fremskridt i retning af at nå målet for 
perioden 2014-2020. Det pegede imidlertid også på en risiko for, at målet ikke ville blive 
nået, og på nogle metodologiske mangler, som førte til, at de klimarelaterede udgifter 
blev sat for højt. 

IV Vi har et dobbelt sigte med denne analyse: dels at følge op på vores tidligere 
beretning ved at undersøge Kommissionens tiltag og rapportering vedrørende 
overvågningen af klimaudgifterne i 2014-2020, dels at undersøge den mere ambitiøse 
forpligtelse til at bruge mindst 25 % af det fremtidige EU-budget på klimaindsatsen. Vi 
fokuserer på politikområderne landbrug, samhørighed og forskning, som skal bidrage 
mest til at opfylde denne forpligtelse i 2021-2027. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
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V Til at overvåge klimaudgifterne bruger Kommissionen en metode baseret på følgende 
tre koefficienter, som bygger på markører udarbejdet af Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling (OECD): 100 % anvendes for EU-midler, der bidrager væsentligt 
til at opfylde klimamål, 40 % anvendes for midler med et moderat bidrag, og 0 % 
anvendes for midler, der ikke bidrager eller kun bidrager i ubetydeligt omfang. Denne 
metode har den fordel, at den er enkel og pragmatisk, men den kan føre til for høje skøn. 

VI I 2019 rapporterede Kommissionen, at EU var på vej til at bruge 19,7 % af budgettets 
udgifter på klima i programperioden 2014-2020. Metoden til overvågning af 
klimaudgifterne har stort set ikke ændret sig siden offentliggørelsen af vores 2016-
beretning. Bidraget fra nogle af de ordninger under den fælles landbrugspolitik, der skal 
adressere klimaændringer, bliver derfor stadig overvurderet. I den forbindelse påpeger vi 
en risiko for, at nogle udgifter under landbrugspolitikken og samhørighedspolitikken kan 
fremskynde klimaændringer. Forskningssektoren halter bagefter med hensyn til at nå sit 
ambitiøse mål om 35 % klimaudgifter. 

VII Medio 2020 drøftes budgettet for programperioden 2021-2027 af Rådet og Europa-
Parlamentet, og det samme gælder den fælles landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken. Klimaindsatsen er fortsat en nøgleprioritet for Kommissionen i 
2021-2027. Ifølge en række publikationer er nogle landbrugsordningers forventede bidrag 
til de klimarelaterede udgifter ansat for højt. Forfatterne mener, at Kommissionens 
metode til overvågning af klimaudgifterne bør genovervejes med henblik på at gøre den 
mere pålidelig. De nævner også muligheden for at modregne EU-investeringer med en 
negativ indvirkning på klimaet og kompensere for disse med yderligere klimarelaterede 
udgifter. Samlet set er der indikationer på, at det med Kommissionens aktuelle forslag vil 
blive en udfordring at få forhøjet EU-budgettets klimarelaterede udgifter til 25 %. 

  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
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Indledning 

Klimaudgifter i EU-budgettet 

01 Klimaændringerne er en af de største udfordringer med betydning for vores liv i dag. 
De udmønter sig bl.a. i temperaturstigninger, ændringer i nedbørsmønstre, flere tørker og 
ekstreme vejrfænomener, stigende vandstande i havene og smeltende is. 
Klimaændringerne har konsekvenser for vores sundhed, men også for vilde dyr og 
planter, økonomien og meget mere (jf. figur 1). 

Figur 1 - Klimaændringerne har konsekvenser 

 
Kilde: Revisionsretten. 

02 EU har ambitiøse målsætninger for adressering af klimaændringer, både gennem 
sine egne politikker og via samarbejde med internationale partnere. Bl.a. har EU sat sig 
mål for reduktion af drivhusgasemissioner, forbedring af energieffektivitet og øget 
anvendelse af vedvarende energikilder. 

03 I stedet for at oprette et specifikt finansieringsinstrument til adressering af 
klimaændringer valgte Kommissionen en såkaldt klimamainstreaming af EU-budgettet. 
Dette betød, at den integrerede klimaindsatsen i EU's politikker og fonde og forpligtede 
sig til at bruge en procentdel af sit budget på klimaindsatsen. I denne forbindelse 
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indebærer overvågning af klimaudgifterne (eller klimafinansieringen) måling af forskellige 
kilders finansielle bidrag til opfyldelse af klimamål. 

04 Med udgangspunkt i EU's mål for adressering af klimaændringer (jf. punkt 02), 
bekendtgjorde Kommissionen i 2011 sit mål om at bruge mindst 20 % af EU-budgettet for 
2014-2020 på klimaindsatsen(én euro ud af fem)1. Kommissionen rapporterer hvert år 
om de samlede klimarelaterede udgifter i sin årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 
vedrørende EU-budgettet, i sit forslag til det almindelige budget, og siden 2019 i sin 
programgennemførelsesoversigt. 

05 I 2018 opstillede Kommissionen i sit forslag til den næste flerårige finansielle ramme 
(FFR) et mere ambitiøst mål for klimamainstreaming på tværs af alle EU-programmer. Det 
nye mål var at bruge 25 % af EU-udgifterne på klimaindsatsen2, dvs. én euro ud af fire. I 
absolutte tal regnedes der i dette 2018-forslag med 320 milliarder euro (i løbende priser) 
til klimaindsatsen mellem 2021 og 2027, svarende til en stigning på 114 milliarder euro i 
forhold til 2014-2020 (jf. figur 2). I maj 2020 ændrede Kommissionen sine forslag 
vedrørende 2021-2027 i lyset af covid-19-krisen. Pr. maj 2020 var der ikke offentliggjort et 
ajourført tal for klimaudgifterne. FFR'en var endnu ikke vedtaget, da vi gennemførte vores 
analyse. 

                                                      
1 KOM(2011) 500 endelig: "Et budget for Europa 2020", del II, s. 13. 

2 COM(2018) 321 final: "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer - 
Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027". 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-general-budget-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/programmes-performance-overview-2018_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f-8e30-3472afbc7a7e.0011.02/DOC_4&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may2018_en.pdf
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Figur 2 - Mål for de klimarelaterede udgifter (pr. april 2020) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på COM(2018) 321, maj 2018: "Et moderne budget for en Union, der 
beskytter, styrker og forsvarer - Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027", s. 22. 

Den grønne pagt 

06 Med den grønne pagt3, der blev offentliggjort i december 2019, ønskede 
Kommissionen at forny sit tilsagn om at tackle de klima- og miljørelaterede udfordringer. 
Pagten skal støtte omstillingen til en forandret EU-økonomi, der imødegår de 
udfordringer, der er forbundet med klimaændringer og miljøforringelse. Den grønne pagt 
bekræftede Kommissionens mål om, at 25 % af udgifterne skal være klimarelaterede på 
tværs af alle EU-programmer. 

07 Kommissionen fremlagde den grønne pagt som en del af sin strategi for 
gennemførelse af De Forenede Nationers 2030-dagsorden og målene for bæredygtig 
udvikling (SDG'erne). SDG 13 om klimaindsatsen omhandler tilpasning, integrering af 
foranstaltninger vedrørende klimaændringer i nationale politikker, oplysning, 
udgiftsforpligtelser og tiltag til bekæmpelse af klimaændringer (jf. figur 3). 

                                                      
3 COM(2019) 640 final: Den europæiske grønne pagt. 

2014-2020
EU-28

2021-2027
EU-27

Klimarelaterede EU-udgifter Andre EU-udgifterKlimarelaterede EU-udgifter

Mål: 206 mia. euro

2014-2020

(20 % - én ud af fem euro)
Mål: 320 mia. euro

2021-2027

(25 % - én ud af fire euro)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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Figur 3 - SDG 13 - Klimaindsats 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13. 

08 Den grønne pagt omtaler behovet for at gøre de nationale budgetter grønnere og 
lægger særlig vægt på at fremme forskning og innovation med henblik på at nå 
klimamålene. I den grønne pagt forpligter Kommissionen sig til at øge sin indsats for at 
sikre pålidelig klimarapportering ("tackle falske grønne anprisninger") i forbindelse med 
forbrugerprodukter - "grønne anprisninger" bør underbygges ved anvendelse af en 
standardmetode til vurdering af miljøvirkninger. 

09 Adressering af klimaændringer kræver betydelige investeringer, så i januar 2020 
offentliggjorde Kommissionen investeringsplanen for den europæiske grønne pagt. Målet 
er at mobilisere mindst 1 billion euro i bæredygtige investeringer over de næste ti år til 
klimaindsatsen - og også miljøindsatsen - i EU. Planen skal delvis finansieres af EU-
budgettet, men der skal også være national medfinansiering og investeringer mobiliseret 
fra den private sektor. Planens mekanisme for retfærdig omstilling skal yde målrettet 
støtte til de regioner og sektorer, der er mest berørt af omstillingen til en grøn økonomi4. 

                                                      
4 Nærmere oplysninger kan findes i Kommissionens meddelelse "Finansiering af den grønne 

omstilling", januar 2020. Jf. også punkt 9, "Performancerammen for Fonden for Retfærdig 
Omstilling", i Revisionsrettens udtalelse nr. 2/2020 om Kommissionens forslag af 14. januar 
2020 til forordning om fælles bestemmelser. 
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Denne støtte vil kunne ydes til den generelle økonomiske udvikling og ikke være 
begrænset til reduktion af CO2-emissioner. 

10 Covid-19-krisen kan ændre de politiske prioriteter og flytte fokus over på håndtering 
af folkesundhedstrusler, styrkelse af økonomien eller skabelse af job -og muligvis ændre 
modellerne for politikgennemførelse. Ikke desto mindre vil klimaændringerne fortsat 
være en global udfordring og en stor bekymring for borgere, politiske beslutningstagere 
og interessenter. 

Revisionsrettens tidligere arbejde vedrørende klimaudgifter 

11 I vores særberetning nr. 17/2013 om EU's klimafinansiering inden for rammerne af 
ekstern bistand undersøgte vi Kommissionens forvaltning af klimarelaterede udgifter fra 
EU-budgettet og Den Europæiske Udviklingsfond. Vi anerkendte, at de klimarelaterede 
udgifter i specifikke partnerlande var steget støt, og fremsatte anbefalinger om at 
forbedre rapporteringen om klimarelaterede udgifter i forbindelse med EU's 
udviklingsbistand, at forbedre overvågningen og sporingen af disse udgifter og at 
forbedre samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne på dette område. 

12 I vores særberetning nr. 31/2016 undersøgte vi EU's politiske forpligtelse til at 
integrere klimaindsatsen i alle EU's budgetudgifter under FFR for 2014-2020 og sikre, at 
mindst 20 % af EU-budgettet bruges på klima. Vores revision bekræftede, at der var sat 
ambitiøse tiltag i værk, og at Kommissionen samlet set havde gjort fremskridt med 
hensyn til at opfylde målet. Vi påpegede imidlertid også en alvorlig risiko for, at 20 %-
målet ikke kan nås (jf. figur 4). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/SR13_17_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf


 10 

 

Figur 4 - De vigtigste revisionsresultater fra Revisionsrettens særberetning 
nr. 31/2016 

 
Kilde: Revisionsrettens særberetning nr. 31/2016 

  

Direkte betalinger til 
landbrugere: Ingen solid 

begrundelse for antagelserne om 
deres bidrag til at opfylde 

klimamålet

Den Europæiske 
Socialfond: Der kunne 
opnås mere gennem 

bidrag til klimaindsatsen

Forskningsmidler:
Hurtig handling er 

påkrævet, da bidraget 
halter betydeligt efter

Klimaudgifter under 
landdistriktsudvikling:

Ingen betydelige 
ændringer trods gode 

praksis

EFRU og 
Samhørighedsfonden:
Større klimatildelinger 
viser, at der kan sættes 
mere fokus på klimaet

Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond: Kun 
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klimaindsatsen

→ Fremskridt 
i  retning af målet

→ Rapporteringen delvis pålidelig
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resultater
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=39853
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Omfang og metode 
13 Formålet med denne revision er at give et overblik over, hvordan Kommissionen 
overvåger klimarelaterede udgifter i EU-budgettet. Vi har navnlig fokuseret på 
overvågningen af klimaindsatsen på politikområderne landbrug, samhørighed og 
forskning, som tilsammen tegner sig for langt størstedelen af de klimarelaterede udgifter. 
I det følgende vil vi: 

o gennemgå Kommissionens metode til overvågning af klimarelaterede udgifter i EU-
budgettet 

o undersøge forpligtelsen til at bruge mindst én ud af fem euro fra EU-budgettet for 
2014-2020 (20 %) på klimaindsatsen, gennemgå Kommissionens bestræbelser på at 
leve op til denne forpligtelse og dens rapportering om klimarelaterede udgifter 
under FFR for 2014-2020 samt følge op på vores tidligere beretning om emnet, 
særberetning nr. 31/2016 

o undersøge de mere ambitiøse forslag om at bruge mindst én ud af fire euro fra EU-
budgettet for 2021-2027 (25 %) på klimaindsatsen. 

14 Dette er ikke en revisionsberetning, men en analyse baseret på offentligt 
tilgængelige oplysninger eller materiale, der er indsamlet specifikt til formålet. 
Revisionsretten har valgt at foretage denne analyse nu, fordi dens interessenter har 
udvist stor interesse for området. Analysen tager sigte på at ajourføre Revisionsrettens 
tidligere redegørelse for overvågningen af klimaudgifter i EU-budgettet og sætte den i 
relation til den nye FFR, som anbefalet af Europa-Parlamentet og Rådet. 

15 Denne analyse vedrører EU-budgettets udgiftsside. I den grønne pagt bemærkes 
det, at budgettets indtægtsside også kan bidrage til at nå klimamålene, men dette 
spørgsmål er ikke omfattet af vores analyse. 

16 Vi har under udarbejdelsen af dette dokument drøftet det med Kommissionen og 
taget hensyn til dens feedback. Oplysningerne i denne analyse stammer fra: 

o eksterne rapporter, undersøgelser, oplæg og artikler 

o relevant EU-lovgivning foreslået eller vedtaget mellem 2015 og medio 2020 

o arbejdsdokumenter fra Kommissionen vedrørende klimarelaterede udgifter 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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o spørgeskemaer sendt til følgende generaldirektorater i Kommissionen: GD for 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, GD for Budget, GD for Klima, GD for 
Regionalpolitik og Bypolitik, GD for Forskning og Innovation 

o høring af følgende interessenter: Climate Action Network Europe og Organisationen 
for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). 

  

http://www.caneurope.org/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
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Overvågning af klimaudgifter i EU-
budgettet - en analyse 

Metoden til overvågning af klimaudgifter i EU-budgettet 

17 Siden 1998 har OECD overvåget de finansstrømme, der sigter mod at opfylde 
målene i Riokonventionerne om biodiversitet, klimaændringer og ørkendannelse, ved 
hjælp af de såkaldte "Riomarkører". Med henblik på at overvåge de klimarelaterede 
udgifter i EU-budgettet tilpassede Kommissionen OECD's Riomarkører for klima og 
anvendte dem på de forskellige EU-politikområder, -programmer og -foranstaltninger (jf. 
tabel 1). Kommissionen brugte EU-klimakoefficienterne til at kvantificere de udgifter, der 
bidrog til at opfylde klimamålene. OECD udformede imidlertid ikke Riomarkørerne til at 
beregne nøjagtige tal, men til at indikere graden af mainstreaming af specifikke mål, f.eks. 
vedrørende klimaændringer. 
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Tabel 1 - OECD's Riomarkører og EU's klimakoefficienter 

Riomarkør OECD-finansstrøm/-aktivitet EU-midler/-program/ 
-foranstaltning Klimakoefficient 

2 
En aktivitet, hvor klima er 
hovedmålet; den ville ikke 
blive finansieret uden dette 
mål Midler, der bidrager 

væsentligt til at opfylde 
klimamål 

1 
En aktivitet, hvor klima er et 
væsentligt (udtrykkeligt 
angivet) mål, men ikke 
hovedmålet 

Midler, der bidrager 
moderat til at opfylde 
klimamål 

0 
En aktivitet, der ikke i 
væsentlig grad sigter mod at 
opfylde Riokonventionernes 
klimamålsætninger 

Midler, der ikke eller kun i 
ubetydeligt omfang 
bidrager til at opfylde 
klimamål. 

Kilde: Handbook on the OECD Climate Markers, og Europa-Kommissionen, Funding for Climate Action. 

18 I vores særberetning nr. 31/2016 påpegede vi følgende svagheder i EU's metode til
at overvåge klimaudgifter: 

o På nogle områder blev EU-klimakoefficienterne ikke anvendt under hensyntagen til 
det forsigtighedsprincip5,der skal forhindre overvurderinger med hensyn til 
klimafinansiering. Ifølge dette princip er det bedre at underrapportere end at 
overrapportere klimafinansiering, hvis der er datamangel eller usikkerhed.

o Den højeste kategori i OECD-rammen er forbeholdt aktiviteter, hvis hovedsigte er at 
opfylde klimamål. EU anvender ikke kun 100 %-koefficienten på sådanne politikker, 
men også på EU-politikker, der bidrager væsentligt til at opfylde klimamål - dvs. 
midterkategorien i OECD's klassificering (jf. tabel 1).

5 Jf. "Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking". 

http://www.oecd.org/dac/stats/48785310.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eib.org/attachments/documents/mdb_idfc_mitigation_common_principles_en.pdf
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o Overvågningsmetoden omfatter ikke EU's klimaudgifter via finansielle instrumenter. 

o EU overvåger ikke tilpasnings- og modvirkningsforanstaltninger særskilt. 

19 Kommissionen kommenterede denne metode i sine svar på punkt 34-37 i vores 
særberetning nr. 31/2016 og påpegede behovet for balance mellem dataenes 
pålidelighed og den administrative indsats. I nyligt offentliggjorte undersøgelser med 
fokus på landbrugspolitik gives der også udtryk for betænkeligheder vedrørende den 
metode, Kommissionen anvender. I én undersøgelse foreslås det f.eks., at man ændrer 
anvendelsen af "Riomarkørerne" til at fokusere på modvirkning ved kun at registrere de 
konkrete foranstaltninger til reduktion af drivhusgasemissioner i stedet for de planlagte 
betalinger, hvis indvirkning på emissionerne endnu er ukendt6. 

20 I en anden publikation7 anerkendes det, at Kommissionens metode har den fordel, 
at den er enkel og pragmatisk, men det påpeges også, at den kan være vildledende. Der 
kan f.eks. ikke anvendes en negativ koefficient på udgifter, der fører til en stigning i 
emissionerne og dermed har en negativ indvirkning. Dette ville indebære en yderligere 
afvigelse fra OECD's Riomarkører. Publikationen opfordrer til anvendelse af en mere 
krævende, men mere præcis metode, der tager sigte på at vurdere hvert enkelt 
foranstaltnings CO2-fodaftryk, og dermed bidrager til reelt at gøre EU's budget grønnere. 

21 Kommissionen har fastholdt denne metode til overvågning af klimaudgifter i FFR for 
2021-2027, idet den peger på metodens fordele, men erkender dens udfordringer i 2014-
2020 (jf. figur 5). 

                                                      
6 Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: "Action needed for the EU Common Agricultural Policy 

to address sustainability challenges", People Nat. 2020; 00:1-12. 

7 Claeys, G., Tagliapietra, S. og Zachmann, G.: "How to make the European Green Deal work", 
Bruegel Policy Contribution, Issue No. 13, november 2019. 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf


 16 

 

Figur 5 - Kommissionens oversigt over styrker og udfordringer i forbindelse 
med dens metode til at overvåge klimarelaterede udgifter baseret på 
OECD's Riomarkører - FFR for 2014-2020 

 
Kilde: Kommissionens svar på Revisionsrettens spørgeskema. 

22 I FFR for 2021-2027 planlægger Kommissionen at overvåge de klimarelaterede 
udgifter på projektniveau i alle programmer under direkte forvaltning, også i mindre 
foranstaltninger, som ikke tidligere var omfattet. Den har også planer om at overvåge 
klimarelaterede investeringer finansieret af finansielle instrumenter såsom lån, garantier 
og egenkapitalfinansiering. 

Klimaudgifter - 2014-2020 

23 Med henblik på at bruge mindst 20 % af EU-budgettet i perioden 2014-2020 på 
klimaindsatsen blev der i visse forordninger medtaget specifikke mål for at støtte 
klimarelaterede udgifter (jf. figur 6). 

• Lave administrations-
omkostninger

• Nem at bruge 
• Effektiv overvågning af klimaudgifter 

(idet programmer, der ikke primært 
fokuserer på klimaændringer, kan 
udformes, så de opfylder klimamål i 
nogen grad og opnår anvendelse af 
40 %-koefficienten)

• Anvendelsen af klimakoefficienter er 
inkonsekvent (f.eks. på budgetpost-, 
projekt- og interventionsområdenivau)

• Små programmer og bidragydere er ikke 
nødvendigvis omfattet af overvågningen

• Finansielle instrumenter overvåges ikke 
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Figur 6 - Klimaudgiftsmål i EU-lovgivningen (FFR 2014-2020) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på EU-forordningerne. 

24 Som vist i figur 2 anslår Kommissionen, at 206 milliarder euro eller 20 % af FFR for 
2014-2020 vil bidrage til at opfylde klimamålene. Ifølge Kommissionens seneste 
rapportering om klimarelaterede udgifter i FFR for 2014-20208 er EU i gennemsnit på vej 
til at bruge 19,7 % i perioden. Denne procentdel ajourføres årligt, og det samlede beløb, 
der registreres som brugt på klimaet i denne FFR-periode, vil først blive bekræftet efter 
2023, det sidste år hvor der kan udbetales finansiering fra programmer under delt 
forvaltning for perioden 2014-2020. 

Den fælles landbrugspolitik 

25 Kommissionen anslår, at det største bidrag til at nå EU-budgettets klimaudgiftsmål 
vil komme fra landbrugssektoren i form af både direkte betalinger og udgifter til udvikling 
af landdistrikter. Kommissionen kvantificerer bidraget til 102,8 milliarder euro i FFR for 
2014-20209, hvilket svarer til 50 % af udgifterne til klimatiltag i denne periode. 

26 Kommissionen har beregnet, at de direkte betalingers bidrag til de klimarelaterede 
udgifter samlet set bør ligge lige under 20 %. I denne beregning skelnes der mellem de tre 
landbrugsmetoder, som er dækket af de direkte betalinger, der er grønne, og den 

                                                      
8 COM(2019) 400, juni 2019: "Programmes Performance Overview, EU Budget 2014-2020", s. 7. 

9 Jf."Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2019", s. 110. 

Mindst 25 %
Ikkebindende mål

Betragtning 20 i 
forordning 
233/2014

25 %

Artikel 4, stk. 2 i 
forordning 
1293/2013

Mindst 30 %

Artikel 59, stk. 6 i 
forordning 
1305/2013

Note: Dette mål 
omfatter også miljø 
ud over klima.

Mindst 35 %
Ikkebindende mål

Betragtning 10 i 
forordning 
1291/2013

Horisont 
2020 ELFUL

LIFE
Instrumentet 
til finansiering 
af udviklings-
samarbejde

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2019-statement-of-estimates-sec-2018-250_2018_en.pdf
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omfatter en justering på 20 % for bidraget fra de direkte betalinger, der ikke er grønne (jf. 
figur 7). 

Figur 7 - Kommissionens metode til beregning af de direkte 
landbrugsbetalingers bidrag til klimaindsatsen 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på Kommissionens metode i 2014-2020 for overvågning af klimarelaterede 
udgifter i form af direkte betalinger. Jf. også figur 7 i særberetning nr. 31/2016. 

27 I sin særberetning nr. 31/2016 satte Revisionsretten spørgsmålstegn ved de 
antagelser, der anvendes i denne model, og påpegede, at der ikke var nogen reel 
begrundelse for 20 %-justeringen vedrørende de direkte betalinger, der ikke er grønne. 
Kommissionen begrundede hovedsagelig denne praksis med henvisning til det forventede 
bidrag fra krydsoverensstemmelsesnormerne10, men kun nogle 
krydsoverensstemmelseskrav har potentielle klimamæssige fordele, og de gælder ikke for 
alle modtagere af direkte betalinger. En anden procentsats i bedre overensstemmelse 
med forsigtighedsprincippet ville have reduceret det samlede bidrag betydeligt (f.eks. 
ville en ændring af procentsatsen fra 20 % til 10 % have resulteret i et fald på 
9 milliarder euro). Andre undersøgelser og artikler bekræfter disse betænkeligheder11. 

                                                      
10 Jf. Kommissionens svar til punkt 53 og 54 i særberetning nr. 31/2016. 

11 Jf. Matthews, A.: "Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction", 2020; 
Kelleher, L.: "Commission's Dodgy Calculations Improve CAP's Climate Impact", 2020; og 
Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: "Action needed for the EU Common Agricultural Policy 
to address sustainability challenges", People Nat. 2020; 00:1-12. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://www.arc2020.eu/double-trouble-how-are-cap-direct-payments-suddenly-twice-as-effective-at-combating-climate-change/
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
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28 Vi konstaterede også, at nogle af de koefficienter, der blev anvendt på udgifter til 
foranstaltninger og aktiviteter vedrørende udvikling af landdistrikter, ikke var i 
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, hvilket førte til overvurderinger. 
Hovedparten af betalingerne til "områder med naturbetingede begrænsninger", hvis mål 
er at forhindre afvandring, vægtes f.eks. med 100 %. Disse betalinger har ingen 
forbindelse til miljø- og klimamål. 

29 I samme særberetning viste vores analyse af medlemsstaternes programmer for 
landdistriktsudvikling, at Kommissionen overvurderede deres bidrag til klimaindsatsen 
med mere end 40 %, næsten 24 milliarder euro. Dette skyldtes, at Kommissionen ikke 
skelnede tilstrækkeligt mellem forskellige aktiviteters klimabidrag. Kommissionen 
begrundede denne metode med behovet for at ramme en balance mellem at minimere 
den administrative byrde og omkostningerne og at levere et rimeligt pålideligt skøn over 
de klimarelaterede udgifter under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) (jf. punkt 43). 

30 Vi konkluderede i vores 2016-beretning, at der i forhold 2007-2013 ikke var sket 
nogen betydelig omlægning i retning af en øget klimaindsats inden for 
landbrugspolitikken og politikken for udvikling af landdistrikter. Vi konstaterede heller 
ingen væsentlige ændringer i forvaltningsprocesserne vedrørende landdistriktsudvikling, 
f.eks. ændrede klimarelevante krav eller støtte- og udvælgelseskriterier. Vi identificerede 
imidlertid flere eksempler på god praksis i nogle mindre væsentlige foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikter, hvis ændrede udformning gjorde dem mere klimavenlige. 

31 I maj 2019 offentliggjorde Kommissionen en undersøgelse12 med en vurdering af 
den fælles landbrugspolitiks indvirkning på klimaændringer og drivhusgasemissioner. 
Undersøgelsen viste bl.a., at den fælles landbrugspolitik indvirkede både positivt og 
negativt på drivhusgasemissionerne. 

32 Den metode, der anvendes til at overvåge den fælles landbrugspolitiks bidrag til 
adressering af klimaændringer, tager imidlertid ikke højde for støtte til 
landbrugsaktiviteter med en potentielt negativ indvirkning på klimaændringerne. Disse 
aktiviteter fører til øget husdyravl og gødningsanvendelse, som frigiver yderligere 
drivhusgasser i atmosfæren, men ikke udløser en negativ klimamarkør. Kommissionen er 
enig i, at nogle medlemsstater kan forbedre deres klimapåvirkning gennem bedre 

                                                      
12 "Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions", 

Alliance Environnement, 2018. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions
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udvælgelse eller gennemførelse af nogle projekter til landdistriktsudvikling, men har ikke 
anslået deres samlede effekt. 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden 

33 Kommissionen vurderer, at EFRU og Samhørighedsfonden bidrager betydeligt til at 
opfylde EU's samlede klimaudgiftsmål. Med hensyn til programperioden 2014-2020 
forventer den, at disse to fonde leverer mere end 55 milliarder euro af EU-budgettets 
investeringer i klimaindsatsen13. Dette beløb afspejler de planlagte EU-investeringer efter 
anvendelsen af de vægtninger på 100 %, 40 % og 0 %, der er knyttet til specifikke 
"interventionsområder". Figur 8 viser eksempler på de mest relevante 
interventionsområder for klimaudgifter i 2014-2020. 

Figur 8 - De mest relevante interventionsområder for klimaudgifter under 
EFRU og Samhørighedsfonden i 2014-2020 med angivelse af 
klimakoefficienter 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på Kommissionens Open Data Platform og Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EF) nr. 215/2014, bilag I. 

                                                      
13 Kommissionens Open Data Platform for de europæiske struktur- og investeringsfonde pr. 

15. april 2020. 
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34 Samhørighedspolitikken for 2014-2020 tillader under visse omstændigheder udgifter 
med en potentielt skadelig indvirkning på klimaet. F.eks. kan der gives mulighed for 
begrænset støtte til fossile brændstoffer, hvis støtten betinges af reduktioner i 
drivhusgasemissionerne. Disse interventioner har en klimavægtning på 0 %, selv om de 
fører til emission af drivhusgasser. 

35 I vores særberetning anerkendte vi desuden, at der var sat øget fokus på klimaet 
under EFRU og Samhørighedsfonden for 2014-2020 sammenlignet med den foregående 
FFR, vi gav eksempler på projekter med god praksis, der bidrog til klimarelaterede 
udgifter, og vi identificerede kvalitative forbedringer i forvaltningsprocesserne og kravene 
vedrørende adressering af klimaændringer. 

Forskningspolitikken - Horisont 2020 

36 Forskning og innovation spiller en vigtig rolle med hensyn til at opfylde EU's 
klimamål. Målet for klimarelaterede udgifter i Horisont 2020-budgettet blev fastsat til 
35 % (jf. figur 6). Det indebærer, at over 26 milliarder euro fra Horisont 2020 skal bruges 
på klima i programperioden 2014-2020. 

37 I vores særberetning påpegede vi, at forskningsfinansieringens bidrag haltede 
betydeligt bagefter. Vi anslog, at hvis 35 %-målet for 2014-2020 skulle nås, skulle 47 % af 
Horisont 2020-udgifterne i 2018-2020 være klimarelaterede. For at adressere de 
langsomme fremskridt med hensyn til at opfylde klimamålet udarbejdede Kommissionen 
en handlingsplan, som bl.a. anbefalede klimarelaterede overvejelser i 
projektforslagsskabeloner og tildelingskriterier samt gennemførelse af budgetændringer. 
Vi anerkendte handlingsplanens relevans, men påpegede også, at der manglede 
kvantificerbare mål og modeller for opfyldelsen af 35 %-målet. 

38 Kommissionen har om Horisont 2020's klimarelaterede udgifter rapporteret, at 
forpligtelserne vedrørende klimaindsatsen var nået op på 30 % ved udgangen af 201814, 
og at yderligere tiltag var i gang. Det er fortsat en udfordring at nå målet på 35 %, 
hovedsagelig fordi over en fjerdedel af Horisont 2020-budgettet vedrører 
forskningsforslag, som ikke er knyttet til et specifikt tematisk mål ("bottom up-aktioner"), 
og som evalueres på grundlag af deres videnskabelige kvalitet, ikke deres klimabidrag. 
Disse bottom up-aktioners bidrag til de klimarelaterede udgifter er derfor usikkert på 
planlægningsstadiet. 

                                                      
14 Årsrapport om Den Europæiske Unions indsats inden for forskning og teknologisk udvikling 

samt overvågning af Horisont 2020 i 2018 (COM(2019) 315 final), s. 10. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:EN:PDF
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Opfølgning af særberetning nr. 31/2016 

39 I vores særberetning nr. 31/2016 undersøgte vi EU's politiske forpligtelse til at 
integrere klimaindsatsen i alle EU's budgetudgifter under FFR for 2014-2020. Beretningen 
indeholdt syv overordnede anbefalinger opdelt i 12 underanbefalinger, hvoraf tre blev 
accepteret af Kommissionen, seks blev delvis accepteret, og tre ikke blev accepteret. Vi 
fulgte op på disse anbefalinger, og resultaterne af opfølgningen er sammenfattet i tabel 2 
(jf. bilaget for yderligere oplysninger). 

Tabel 2 - Oversigt over anbefalingerne i særberetning nr. 31/2016 og 
resultaterne af det opfølgende arbejde 

 

Anbefalinger i 
særberetning nr. 31/2016 

Kommissionens 
svar 

 

Revisionsrettens  
opfølgning 

 

1) En solid flerårig konsolidering med henblik på at 
overvåge 20 %-målet [Kommissionen]   

2) En omfattende rapporteringsramme for klimaudgifterne og 20 %-målet 

a) årlig forvaltnings- og effektivitetsrapportering, 
handlingsplaner, finansielle instrumenters 
klimabidrag [Kommissionen]   

b) områder under delt forvaltning med potentiale 
for klimaindsats [medlemsstaterne]   

c) skelnen mellem tilpasning og modvirkning 
[Kommissionen og medlemsstaterne]   

3) Vurdering af behov forbundet med 
klimaforandringerne ved planlægningen af 
finansieringsinstrumenters potentielle bidrag 
[Kommissionen] 

  

Kommissionens svar Revisionsrettens 
opfølgning

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
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4) Korrigering af overvurderinger i ELFUL 
[Kommissionen og medlemsstaterne]   

5) Udarbejdelse af handlingsplaner, hvis bidrag fra 
specifikke områder måske ikke vil blive nået 
[Kommissionen]   

6) Udarbejdelse af indikatorer til overvågning af klimaudgifterne og de relaterede resultater 
[Kommissionen] 

a) gennemførelse af klimaaktioner på områder 
med delt forvaltning   

b) resultatindikatorer for områder, der bidrager til 
at opfylde 20 %-målet   

c) udveksling af god praksis vedrørende 
klimarelaterede resultatindikatorer   

7) Undersøgelse af alle potentielle muligheder og sikring af en reel omlægning i retning af en 
øget klimaindsats [Kommissionen] 

a) identificering af områder med underudnyttet 
potentiale og udarbejdelse af handlingsplaner efter 
behov   

b) øget mainstreaming af klimaindsatsen inden for 
landbrug, landdistriktsudvikling og fiskeri   

Kilde: Revisionsretten. 

Klimaudgifter - 2021-2027 

40 I 2018 øgede Kommissionen sine ambitioner om klimamainstreaming på tværs af 
alle EU-programmer i programperioden 2021-2027 med en målsætning om, at 25 % af 
EU's udgifter skal bidrage til opfyldelsen af klimamål (jf. punkt 05). Som vist i figur 9 skal 
de største bidrag komme fra landbrug (46 %), regionalpolitik (26 %) og 
forskningsaktiviteter (10 %). 



 24 

 

Figur 9 - 2018-forslaget vedrørende klimarelaterede udgifter (2021-2027) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på Kommissionens 2018-forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-
2027. 

41 Det endelige budget vil afhænge af resultatet af forhandlingerne om FFR og dennes 
specifikke programmer. I sit svar på vores spørgeskema fremhævede Kommissionen, at 
der er behov for forsigtighed ved behandlingen af forslag vedrørende klimaudgifter, fordi 
der kan ske pludselige og uforudsigelige ændringer i det sociale og økonomiske miljø 
såsom dem, der forårsages af covid-19. 

Den fælles landbrugspolitik 

42 I lovgivningsforslagene om den fælles landbrugspolitik i perioden efter 202015, som 
endnu ikke er vedtaget, hedder det, at "[aktioner] under den fælles landbrugspolitik 
forventes at bidrage med 40 % af den fælles landbrugspolitiks samlede 
finansieringsramme til klimamålsætninger". I absolutte tal skal 146 milliarder euro (46 %) 

                                                      
15 Udkastet til forordning om strategiske planer, betragtning 52. 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_EN.html
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af EU-budgettets forventede udgifter på 320 milliarder euro til klimaindsatsen mobiliseres 
fra den fælles landbrugspolitik. 

43 Kommissionen agter at fortsætte overvågningen af de klimarelaterede udgifter med 
stort set samme metode som i 2014-2020 (tabel 1), men dog med ændrede vægtninger 
for de nye interventioner under den fælles landbrugspolitik, jf. tabel 3. I sit forslag 
vedrørende den fælles landbrugspolitik efter 2020 ændrer Kommissionen vægtningen af 
betalingerne for arealer med naturbetingede begrænsninger fra 100 % til 40 %. 

Tabel 3 - Koefficienter for klimaaktioner under den fælles landbrugspolitik i 
2021-2027 

% Ordninger under den fælles landbrugspolitik 

 

o Grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed - direkte 
betalinger 

o Supplerende indkomststøtte - direkte betalinger 
o Landdistriktsudvikling: betalinger for områder med naturbetingede 

begrænsninger 

 

o Miljø- og klimaordninger ("økoordninger") - direkte betalinger 
o Landdistriktsudvikling: interventioner vedrørende klimaændringer og 

vedvarende energi 
o Landdistriktsudvikling: interventioner til at fremme bæredygtig udvikling 

og forvaltning af naturressourcerne 
o Landdistriktsudvikling: interventioner med henblik på at bidrage til 

beskyttelsen af biodiversitet, forbedre økosystemtjenesterne og bevare 
levesteder og landskaber 

Kilde: COM(2018) 392 final, forslag til forordning om regler for støtte til strategiske planer, artikel 87. 

44 Den fælles landbrugspolitiks forventede bidrag til klimaindsatsen er forhøjet fra 
28 % i 2014-2020 til 40 % i 2021-2027. Det skyldes, at det anslåede bidrag fra ordningerne 
med direkte betalinger er hævet fra lige under 20 % til 40 %, mens koblede betalinger og 
indkomststøtte til unge landbrugere til gengæld er udelukket fra beregningen og trækker 
lidt den anden vej. Kommissionen begrunder det forhøjede bidrag med henvisning til den 
nye "øgede konditionalitet", som kombinerer den tidligere krydsoverensstemmelse med 
strømlinede forgrønnelsesmetoder og nye krav. Revisionsretten kommenterede dette i 
sin udtalelse om forslagene til forordninger om den fælles landbrugspolitik efter 2020 (jf. 
tekstboks 1). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cap-strategic-plans_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_DA.pdf
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Tekstboks 1 

Revisionsrettens vurdering af den fælles landbrugspolitiks 
forventede bidrag til klimaindsatsen i udtalelse nr. 7/2018 om 
Kommissionens forslag til forordninger om den fælles 
landbrugspolitik efter 2020 

"Det største bidrag til [klimaudgiftsmålet] er vægtningen på 40 % for udgifter til 
grundlæggende indkomststøtte. […] Vi finder […], at det skønnede bidrag fra den 
fælles landbrugspolitik til målsætninger for klimaforandringer er urealistisk. En 
overvurdering af den fælles landbrugspolitiks bidrag vil kunne give anledning til 
lavere finansielle bidrag fra andre politiske områder og dermed reducere det 
samlede bidrag fra EU-udgifterne til modvirkning af og tilpasning til 
klimaforandringer. I stedet for at bruge vægtningen på 40 % for al direkte 
indkomststøtte vil en mere pålidelig metode til at vurdere bidraget være kun at 
bruge denne vægtning for direkte indkomststøtte til områder, hvor landbrugere 
rent faktisk anvender metoder til modvirkning af klimaforandringer". 

45 Det fremføres også i nogle artikler om emnet, at den fælles landbrugspolitiks bidrag 
til de klimarelaterede udgifter kan være overvurderet. I én sådan artikel lyder 
konklusionen, at den eneste begrundelse for at øge vægtningen yderligere fra 19,5 % til 
40 % er at give medlemsstaterne mulighed for at massere tallene og få det til at se ud, 
som om de gør mere for klimaet, end de faktisk gør. Ifølge artiklen har Kommissionen ikke 
givet nogen begrundelse for, at den øgede konditionalitet, der er knyttet til den 
grundlæggende indkomststøtte og omfordelingsbetalingerne, skulle berettige til en 
klimamarkør på 40 %. Der er ifølge artiklens forfatter ingen andre argumenter end det 
rent formalistiske, at en markør på mere end 0 % er berettiget, fordi nogle af 
betingelserne kan bidrage til at mindske emissionerne eller forbedre 
modstandsdygtigheden, og det næste trin er 40 %16. 

46 En anden undersøgelse17 giver udtryk for de samme betænkeligheder og fremfører 
bl.a., at selv om forslagene om grundlæggende indkomststøtte i 2021-2027 måske virker 
lidt mere ambitiøse på papiret, forekommer dette ikke tilstrækkeligt til at berettige en 
fordobling af den eksisterende klimamarkør, som allerede i den aktuelle periode er blevet 
kritiseret for sandsynligvis at være overvurderet. For så vidt angår den øgede 
konditionalitet er der ifølge Institute of European Environmental Policy (IEEP) ikke meget, 
der tyder på, at indkomststøttebetalinger og regler for støtteberettigelse som sådan 
                                                      
16 Matthews, A.: "Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction", 2020. 

17 Bas-Defossez, F., Hart, K. og Mottershead, D.: "Keeping track of climate delivery in the CAP?", 
rapport for NABU udarbejdet af IEEP, 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_DA.pdf
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
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gavner klimaet, men tværtimod tegn på, at de i nogle tilfælde kan virke mod hensigten. 
IEEP mener derfor ikke, at betalingernes karakter i sig selv udgør en begrundelse for den 
foreslåede fordobling af klimamarkøren. 

47 Nogle oplæg indeholder relevante anbefalinger vedrørende forbedring af metoden 
til overvågning af klimarelaterede udgifter under den fælles landbrugspolitik (jf. 
tekstboks 2). 

Tekstboks 2 

Anbefalinger om overvågning af klimaudgifter under den fælles 
landbrugspolitik 

Baseret på: 
(A) "Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy", 
Discussion Paper af Bastian Lotz, Yannick Monschauer og Moritz Schäfer 
(B) "Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction" af Alan 
Matthews og 
(C) "Climate-friendly design of the overall EU budget, Discussion Paper" af 
Moritz Schäfer, Yannick Monschauer og Finn-Rasmus Hingst 

o Vægtningsfaktoren på 40 % bør kun anvendes på nogle direkte betalinger, 
enten i områder, hvor sådanne betalinger fører til faktiske ændringer i 
landbrugspraksis, som fremmer modvirkning af klimaforandringer, f.eks. ved 
at beskytte vådområder og tørveområder, eller i områder, hvor betalinger er 
nødvendige for at opretholde sådanne landbrugspraksis. Dette vil imidlertid 
kræve en mere kompleks behandling fra sag til sag og sandsynligvis medføre 
en større administrativ byrde. (A) 

o Der bør fastsættes en mere beskeden faktor før klimakoefficienten på 40 % 
for at undgå overvurdering af klimabidragene. Den kunne f.eks. anvendes 
vedrørende: 

- de klimarelevante normer for god landbrugs- og miljømæssig stand 

- en risikofaktor til afspejling af inkonsekvente ambitioner i nationale 
standarder 

- andelen af landbrugsarealer med en forventet ændring i retning af mere 
klimavenlige landbrugspraksis. (A) 

https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/2climatefriendly-design-of-the-overall-eu-budgetfi.pdf?la=en
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o Vægtningsfaktoren på 100 % bør anvendes forsigtigt og kun i relevante 
tilfælde, f.eks.: 

- på økoordninger under den fælles landbrugspolitik, men kun hvis de 
omfatter klimarelevante interventioner (f.eks. ikke på økoordninger til 
beskyttelse af biodiversiteten) 

- på forpligtelser vedrørende udvikling af landdistrikter, men kun hvis den 
finansierede intervention hovedsagelig bidrager til modvirkning af 
klimaændringer frem for andre miljømål. Dette bør primært vurderes fra 
sag til sag i overensstemmelse med interventionerne på nationalt plan. 
(A) 

o Hvis Kommissionens tre klimavægtninger på 0 %, 40 % og 100 % fastholdes, 
bør de anvendes på et så detaljeret interventionsniveau som muligt. (B) 

o Det kunne være en mulighed at forsøge at kvantificere klimaeffekten af de 
skærpede konditionalitetskrav på en stikprøve af lokaliteter, som sikrer 
dækning af forskellige landbrugssystemer, jordbundstyper og klimazoner i 
hele EU. (B) 

o I forbindelse med overvågningen af klimaudgifterne bør det overvejes at 
modregne betalinger under den fælles landbrugspolitik, som har en negativ 
klimaeffekt, f.eks. koblet husdyrstøtte eller investeringsstøtte til 
ikkebæredygtige kunstvandingsmetoder. (B) 

o Klimakvoter bør defineres som et nettomål, dvs. at yderligere 
klimarelaterede udgifter bør kompensere for alle investeringer, der har en 
negativ klimaeffekt. (C) 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden 

48 På samhørighedsområdet har Kommissionen fastsat, at EFRU skal bidrage med 30 % 
(68 milliarder euro) og Samhørighedsfonden med 37 % (17 milliarder euro) til opfyldelsen 
af klimamål i perioden 2021-2027 (jf. figur 9). Ligesom i den foregående FFR er udgifterne 
fordelt på såkaldte "interventionsområder", der hver er tildelt en af de tre 
klimakoefficienter. De vigtigste ændringer vedrørende klimakoefficienternes anvendelse 
på interventionsområder i forhold til 2014-2020 er sammenfattet i tabel 4. 
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Tabel 4 - Ændringer i interventionsområder og koefficienter vedrørende 
klimarelaterede udgifter i 2021-2027 

Interventionsområde 2014-2020 2021-2027 

Jernbaner 

Nyanlagte 

 

 

Ombyggede eller forbedrede 
 

Ren bytransportinfrastruktur og rullende materiel 
  

Infrastruktur for alternative brændstoffer - 
 

Digitalisering af transporten (jernbane, vej, bytrafik, andet) - 
 

Forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel 
og samarbejde mellem virksomheder med fokus på 
cirkulær økonomi 

- 
 

Intelligente systemer til distribution af energi ved lav- og 
mellemspændingsniveauer - 

 

Støtte til virksomheder, hvis tjenester bidrager til en 
lavemissionsøkonomi - 

 

Produktive investeringer i store virksomheder forbundet 
med en lavemissionsøkonomi - 

 
Kilde: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for EFRU, ESF Plus, 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond - COM(2018) 375 final, bilag I, og 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EF) nr. 215/2014, bilag I. 

49 I forslaget til forordning om EFRU og Samhørighedsfonden fastsættes det 
udtrykkeligt, at investeringer i forbindelse med produktion, forarbejdning, distribution, 
oplagring og forbrænding af fossile brændstoffer skal være udelukket fra forordningens 
anvendelsesområde, med undtagelse af investeringer i forbindelse med renere køretøjer. 
I én publikation18 bemærkes det, at der er uoverensstemmelser mellem visse 

                                                      
18 Climate Action Network Europe: "Climate Mainstreaming and Climate Proofing: The Horizontal 

Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and Recommendations", 
august 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:372:FIN
http://www.caneurope.org/


 30 

 

procentsatser, der anvendes til overvågning af klimaindsatsen, og klimamålene for 2021-
2027 (jf. også tabel 4 og figur 8): 

o Koefficienten på 100 % for tilskud til "højeffektiv kraftvarmeproduktion, fjernvarme 
og fjernkøling" gør det i praksis muligt at forlænge levetiden for anlæg til fossile 
brændstoffer. 

o Koefficienten på 100 % for finansiering af "infrastruktur for alternative brændstoffer" 
fremmer anvendelsen af fossile brændstoffer i transportsektoren og hæmmer 
dermed overgangen til nulemissionsmobilitet. 

o Koefficienten på 100 % for finansiering af nye jernbaner afviger fra 
investeringsfokusset på overgangen til nulemissionsmobilitet. 

Kommissionen er uenig i de synspunkter, der fremføres i publikationen, og hævder, at 
disse investeringer yder et væsentligt bidrag til at opfylde klimamålene. 

Forskningspolitikken - Horisont Europa 

50 Horisont Europa er EU's forskningsprogram for 2021-2027. Dets forventede bidrag til 
at opfylde klimamålene er fortsat 35 %. I Kommissionens første forslag svarer dette til 
33 milliarder euro i 2021-2027 (jf. figur 9). 

51 I den grønne pagt anerkendes det, at fremme af forskning og innovation spiller en 
afgørende rolle for opfyldelsen af målene. Fire "indsatsområder i den grønne pagt" skal 
derfor bidrage til, at Horisont Europa skaber ambitiøse forandringer inden for områderne 
klimatilpasning, have, byer og jord. Kommissionen forventer, at disse indsatsområder vil 
samle en lang række interessenter, herunder lokale myndigheder, regionale myndigheder 
og borgere. 

52 I sit svar på vores spørgeskema erkendte Kommissionen, at opfyldelse af målet på 
35 % vil være realistisk, men udfordrende, og den understregede behovet for en klar top-
down-fastsættelse af prioriteter og forventninger som modvægt til programmets mange 
bottom-up-aktioner, hvis resultater er uforudsigelige (jf. punkt 38). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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53 EU fremmer lavemissionsteknologiers overgang fra forskning til markedet. 
Forskere19 har rejst tvivl om, hvorvidt disse ambitiøse planer kan gennemføres på kort til 
mellemlang sigt. De peger på den udfordring, der ligger i at bringe innovative 
lavemissionsteknologier på markedet - f.eks. CO2-opsamling og -lagring20 eller brint - og i 
mange tilfælde er de lovgivningsmæssige rammer endnu ikke blevet tilpasset. De 
nuværende CO2-priser betyder, at nye teknologier ofte ikke kan blive rentable på kort 
eller mellemlang sigt, og den nødvendige infrastruktur mangler ofte stadig. 
  

                                                      
19 Delbeke, J. og Vis, P.: "Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend", 2019. 

20 Jf. også Revisionsrettens særberetning nr. 24/2018 "Demonstration af CO2-opsamling og -
lagring og innovative vedvarende energikilder i kommerciel skala i EU: De ønskede fremskridt 
er ikke opnået i det seneste årti". 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_DA.pdf
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Overvågning af klimaudgifter i EU-
budgettet- Sammenfatning 
54 Adressering af klimaændringer prioriteres højt af EU. Fastsættelse af et mål for den
procentdel af EU-budgettet, der skal bruges på klimaindsatsen, kan være et effektivt 
skridt i retning af at opfylde klimamålene. De centrale spørgsmål, der behandles i denne 
gennemgang, er sammenfattet nedenfor. 

Metode til overvågning af 
klimarelaterede udgifter i 

EU-budgettet - inspireret af 
OECD's Riomarkører 

+ Lave administrationsomkostninger
+ Nem at bruge
- Ikke forsigtig
- Maksimal (100 %) anerkendelse af aktiviteter, hvor klima er et
væsentligt mål, men ikke hovedmålet
- Der skelnes ikke mellem modvirkning og tilpasning
- Der tages ikke højde for udgifter med en negativ indvirkning på
klimaet

Den fælles landbrugspolitiks 
bidrag til klimaudgifterne 

+ Det største forventede bidrag til klimaudgifterne
+ Større bidrag forventet i 2021-2027
- Direkte betalinger: ubegrundede antagelser om deres bidrag til at
opfylde klimamålet; bidraget anslås fordoblet i 2021-2027
sammenlignet med 2014-2020
- Udvikling af landdistrikter: overvurderet bidrag, trods
forbedringer i 2021-2027
- Der tages ikke højde for landbrugsaktiviteter med en potentielt
negativ indvirkning på klimaet

EFRU og 
Samhørighedsfondens 

bidrag til klimaudgifterne 

+ Øget fokus på klimaet i 2014-2020 sammenlignet med den
foregående periode; gode praksis identificeret
- Aktiviteter med begrænset støtte til fossile brændstoffer: Der
tages ikke højde for en potentielt negativ indvirkning på klimaet

Forskningspolitikkens bidrag 
til klimaudgifterne 

+ Handlingsplan til at øge forskningsområdets klimaudgifter

- Udfordringer med hensyn til at nå målet på grund af begrænsede
muligheder for at planlægge forskningsforslag med forbindelse til
klimaindsatsen

2014-2020 
EU-28 

Mål: 206 mia. euro 
(20 % - én ud af fem euro) 

2021-2027 
EU-27 

Mål: 320 mia. euro 
(25 % - én ud af fire euro) 
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55 Med hensyn til de fremtidige udfordringer har vi identificeret følgende centrale 
tiltag, der bør danne grundlag for pålidelig og relevant rapportering om 
klimaudgiftsmålet: 

o sikring af en solid metode til overvågning af klimaudgifter 

o konsekvent anvendelse af metoden på alle politikområder 

o modregning af udgifter, der sandsynligvis fremskynder klimaændringer. 

 

Vedtaget af Afdeling I, der ledes af Samo Jereb, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg 
på mødet den 17. juni 2020. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Formand 

 



34 

 

Bilag - Revisionsrettens opfølgning på særberetning nr. 31/2016 

Anbefalinger Kommissionens svar Revisionsrettens opfølgning 

Anbefaling 1 - En solid flerårig konsolidering Accepteret  Gennemført  

Kommissionen bør hvert år udarbejde en solid 
flerårig konsolidering for at vurdere, om 
klimaudgifterne er på rette vej mod at nå 20 %-
målet. 

Kommissionen planlægger at fortsætte med at 
overvåge fremskridtene årligt i forbindelse med den 
årlige udarbejdelse af budgetforslag. 

Kommissionen udarbejder hvert år en konsolidering for at 
vurdere, om de programmerede klimaudgifter er på rette 
vej mod at nå 20 %-målet. Kommissionen offentliggør denne 
konsolidering i sin årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 
vedrørende EU-budgettet og i sit årlige forslag til det 
almindelige budget. Siden 2019 har den også offentliggjort 
klimatal i sin programgennemførelsesoversigt. 

Anbefaling 2 - En omfattende rapporteringsramme 

Anbefaling 2 a) Delvis accepteret  Gennemført i nogle henseender  

Kommissionen bør hvert år i sin årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport og i hver af 
de relevante årlige aktivitetsrapporter give 
konsoliderede oplysninger om fremskridtene 
med hensyn til at opfylde det samlede 20 %-
mål. Den bør bl.a. rapportere om fremskridt 
med hensyn til gennemførelse af 
handlingsplaner, hvor sådanne findes. Endvidere 
bør der gives oplysninger om de finansielle 
instrumenters klimabidrag. 

Kommissionen accepterer at vise relevante aspekter af 
og fremskridt med klimaindsatsen i de relevante årlige 
aktivitetsrapporter i relevant omfang. 
Kommissionen kan ikke acceptere anbefalingen om at 
rapportere om finansielle instrumenter i forbindelse 
med overvågning af den budgetmæssige indsats for at 
nå 20 %-målet. 

Kommissionen rapporterer om klimarelaterede udgifter i sin 
årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport vedrørende EU-
budgettet, i sit forslag til det almindelige budget og i sin 
programgennemførelsesoversigt. Nogle årlige 
aktivitetsrapporter indeholder kun begrænsede oplysninger 
om de fremskridt, der er gjort i retning af at nå 
programspecifikke klimamål. 
Der er ingen nye handlingsplaner ud over den Horisont 
2020-handlingsplan, som er nævnt i særberetning 
nr. 31/2016. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_DA.pdf
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Anbefalinger Kommissionens svar Revisionsrettens opfølgning 

I den nuværende FFR foretages der ikke overvågning af 
finansielle instrumenters klimaudgifter, men det vil blive 
ændret i den næste FFR. 

Anbefaling 2 b) Rettet til medlemsstaterne  Ikke omfattet  

Medlemsstaterne bør rapportere om de 
områder under delt forvaltning, hvor der 
potentielt er muligheder for klimaaktioner. 

Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er 
rettet til medlemsstaterne. 

Revisionsrettens opfølgning omfatter kun anbefalingerne til 
Kommissionen. 

Anbefaling 2 c) Ikke accepteret  Ikke gennemført  

Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre, 
at der i deres dataindsamling skelnes mellem 
modvirkning og tilpasning. 

Virkningerne af sådanne yderligere administrative 
byrder for både Kommissionen og medlemsstaterne er 
uklare. 

Kommissionen har ikke taget skridt til gennemførelse. 

Anbefaling 3 - En vurdering af de behov, der er 
forbundet med klimaforandringerne Delvis accepteret  Gennemført i nogle henseender  

I forbindelse med planlægningen af de enkelte 
budgetposters eller finansieringsinstrumenters 
potentielle bidrag til klimaindsatsen bør 
Kommissionen sikre, at dens planer er baseret 
på en realistisk og solid vurdering af de behov, 
der er forbundet med klimaforandringerne, og 
af de enkelte områders potentiale for at bidrage 
til opfyldelsen af det samlede mål. 

Kommissionen accepterer at overveje de behov, der er 
forbundet med klimaforandringerne, og forskellige 
områders potentiale til bidrag, når den foreslår et nyt 
overordnet politisk mål. Kommissionen kan ikke 
acceptere at planlægge specifikke bidrag for hvert 
område eller program. 

Kommissionen finansierede en ekstern undersøgelse af 
finansieringsbehovene for at få en analyse af de aktuelle 
ordninger for klimamainstreaming og overvågning af 
klimarelaterede udgifter. Undersøgelsen fokuserer på 
finansieringsbehovene med hensyn til at nå målet om 
klimamainstreaming snarere end på de behov, der er 
forbundet med klimaforandringerne. Det er uklart, om de 
forventede procentdele af klimarelaterede udgifter under 
de enkelte programmer er baseret på realistiske antagelser. 
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Anbefalinger Kommissionens svar Revisionsrettens opfølgning 

Forhandlingerne om den kommende FFR er stadig i gang. 

Anbefaling 4 - Korrigering af overvurderinger Delvis accepteret  Gennemført i nogle henseender  

Kommissionen og medlemsstaterne bør 
anvende forsigtighedsprincippet og korrigere 
overvurderingerne i ELFUL ved at gennemgå de 
fastsatte EU-klimakoefficienter. 

Overvågningsmetodologien skal forblive stabil under 
den nuværende flerårige finansielle ramme af hensyn 
til forudsigelighed, konsekvens og gennemsigtighed. 
Imidlertid vil Kommissionen overveje måder at 
finjustere overvågningsmetodologien på for ELFUL 
med hensyn til programmeringsperioden efter 2020. 

I forslaget til den fælles landbrugspolitik efter 2020 er 
koefficienten for betalinger til kompensation for 
naturbetingede eller andre områdespecifikke 
begrænsninger reduceret fra 100 % til 40 %. 
Den foreslåede koefficient på 100 % for miljø‑ og 
klimaforpligtelser er ikke i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet. 
Forslaget til den fremtidige landbrugspolitik behandles 
stadig i Rådet. 

Anbefaling 5 - Udarbejdelse af handlingsplaner Delvis accepteret  Ikke gennemført  

Når der i forbindelse med den årlige 
konsolidering konstateres en risiko for, at de 
forventede bidrag fra et bestemt område måske 
ikke vil blive nået, bør Kommissionen udarbejde 
en handlingsplan for dette område. 

Kommissionen vil vurdere mulighederne for at øge 
klimarelevansen i forbindelse med midtvejsrevisionen 
af de enkelte programmer og politikker. Indtil 
resultatet af disse revisioner foreligger, vil 
Kommissionen overveje korrigerende foranstaltninger. 
Indførelse af individuelle handlingsplaner ville ikke 
være hensigtsmæssigt, idet de enkelte programmer 
allerede rummer mulighed for at fastlægge prioriteter 
afhængigt af forvaltningsmetoden. 

Kommissionen satte særligt fokus på klimaindsatsen i 
Horisont 2020-arbejdsprogrammet for 2018-2020 og afsatte 
et betydeligt budget til formålet. Dette tiltag var allerede 
begyndt før offentliggørelsen af særberetning nr. 31/2016. 
Kommissionen udarbejdede ingen andre handlingsplaner. I 
stedet valgte Kommissionen at kontrollere 
budgetproceduren hvert år for at sikre, at de 
klimarelaterede udgifter er på rette vej mod at nå målet. 
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Anbefalinger Kommissionens svar Revisionsrettens opfølgning 

Anbefaling 6 - Udarbejdelse af indikatorer til overvågning af de faktiske klimaudgifter og de relaterede resultater 

Anbefaling 6 a) Ikke accepteret  Ikke gennemført  

Kommissionen bør i samarbejde med 
medlemsstaterne udarbejde et harmoniseret og 
hensigtsmæssigt system til overvågning af den 
faktiske gennemførelse af klimaaktioner på 
området med delt forvaltning. 

Denne anbefaling ville medføre en øget administrativ 
byrde for medlemsstaterne, hvilket ikke var planen 
med den nuværende lovgivning og ikke indgik i 
partnerskabsaftalerne og de operationelle 
programmer. 

Kommissionen har ikke taget skridt til gennemførelse. 

Anbefaling 6 b) Accepteret  Gennemført i nogle henseender  

Kommissionen bør i overensstemmelse med sit 
initiativ om et "resultatorienteret budget" 
opstille klimarelaterede resultatindikatorer på 
alle de områder, der bidrager til opfyldelsen af 
målet. 

Kommissionen vil styrke og forbedre 
sammenligneligheden mellem klimarelaterede 
resultatindikatorer på alle EU-budgetområder og 
overveje mulighederne i forbindelse med den næste 
flerårige finansielle ramme for at opstille 
klimarelaterede resultatindikatorer for at måle EU-
budgettets bidrag til klimaindsatsen. 

Kommissionen har inkluderet klimarelaterede 
resultatindikatorer i sine forslag vedrørende den fælles 
landbrugspolitik efter 2020 og EFRU/Samhørighedsfonden, 
men ikke på alle områder. Forslagene vedrørende den 
fælles landbrugspolitik efter 2020 og 
EFRU/Samhørighedsfonden er under behandling og derfor 
endnu ikke vedtaget. 
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Anbefalinger Kommissionens svar Revisionsrettens opfølgning 

Anbefaling 6 c) Accepteret  Gennemført  

Kommissionen bør fremme udvekslingen af god 
praksis vedrørende klimarelaterede 
resultatindikatorer mellem medlemsstaterne. 

Kommissionen vil fortsat aktivt fremme udveksling af 
god praksis, også på det specifikke område for 
klimarelaterede resultatindikatorer. 

Kommissionen har via ekspertmøder, undersøgelser, 
workshops og platforme taget skridt til at sikre udveksling af 
gode praksis vedrørende klimarelaterede resultatindikatorer 
mellem medlemsstaterne. 

Anbefaling 7 - Undersøgelse af alle potentielle muligheder og sikring af en reel omlægning i retning af en øget klimaindsats 

Anbefaling 7 a) Delvis accepteret  Ikke gennemført  

Kommissionen bør identificere områder med et 
underudnyttet potentiale for klimaaktioner, 
f.eks. Den Europæiske Socialfond, og udarbejde 
handlingsplaner for at styrke disse områders 
klimabidrag. 

Kommissionen accepterer delvist denne anbefaling på 
samme måde som anbefaling 5, dvs. at den vil udpege 
områder med underudnyttet potentiale og overveje 
muligheder og tiltag til at øge klimarelevansen i deres 
udgiftsprogrammer i forbindelse med deres 
individuelle midtvejsrevisioner. Men den vil ikke 
udarbejde specifikke handlingsplaner for klimaudgifter 
for de enkelte programmer. 

Kommissionen har ikke udarbejdet handlingsplaner 
vedrørende klimaindsatsen for andre specifikke områder, 
med undtagelse af Horisont 2020-arbejdsprogrammet for 
2018-2020, jf. særberetning nr. 31/2016. 
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Anbefalinger Kommissionens svar Revisionsrettens opfølgning 

Anbefaling 7 b) Ikke accepteret  Gennemført i nogle henseender  

Kommissionen og medlemsstaterne bør øge 
mainstreamingen af klimaindsatsen inden for 
landbrug, udvikling af landdistrikter og fiskeri. 

Ændring af den flerårige finansielle programmering på 
dette tidspunkt i ESIF-programmer, der forvaltes ved 
delt forvaltning, er ikke muligt. Samtidig vil 
Kommissionen overveje muligheder for at styrke 
klimamainstreaming i forbindelse med 
midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme. 

Kommissionen har foreslået at forhøje 
klimamainstreamingmålet i den fælles landbrugspolitik efter 
2020. Trods Kommissionens stærke engagement med 
hensyn til at adressere klimaændringer er det på 
nuværende tidspunkt uklart, om dette vil bidrage til at øge 
udgifterne til klimaindsatsen. 
Forslagene vedrørende den fælles landbrugspolitik efter 
2020 er under behandling og derfor endnu ikke vedtaget. 
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Termer og forkortelser 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU): En EU-fond, der styrker den 
økonomiske og sociale samhørighed i EU ved at finansiere investeringer, der mindsker 
ubalancerne mellem regionerne. 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): En EU-
fond, der finansierer EU's bidrag til programmer for udvikling af landdistrikter. 

Den Europæiske Socialfond (ESF): En EU-fond, der skal skabe uddannelses- og 
beskæftigelsesmuligheder og forbedre situationen for personer, der trues af 
fattigdom. 

Den fælles landbrugspolitik: En EU-politik med subsidier og en række andre 
foranstaltninger, som har til formål at garantere fødevaresikkerheden, sikre EU's 
landbrugere en rimelig levestandard, fremme udvikling af landdistrikter og beskytte 
miljøet. 

Direkte betalinger: Landbrugsstøttebetalinger, der foretages direkte til landbrugere, 
f.eks. vedrørende arealrelateret støtte. 

Drivhusgasser: Gasser i atmosfæren - f.eks. kuldioxid og methan - der ved at absorbere 
og frigive stråling fastholder varme og dermed opvarmer jordens overflade ved den 
såkaldte "drivhuseffekt". 

Flerårig finansiel ramme (FFR): EU's udgiftsplan, som fastsætter prioriteter (baseret på 
politikmål) og lofter på de seks største udgiftsområder, normalt for en periode på syv 
år. Den fastlægger rammerne for EU's årlige budgetter, idet den begrænser udgifterne 
under hver udgiftskategori. Den nuværende FFR dækker perioden 2014-2020. 

Forgrønnelse: Indførelse af landbrugspraksis, der er til gavn for klimaet og miljøet. 
Udtrykket bruges også ofte om den tilhørende EU-støtteordning (grønne betalinger). 

God landbrugs- og miljømæssig stand: Den stand, landbrugerne skal holde al 
landbrugsjord i - især arealer, der ikke aktuelt anvendes til produktion - med henblik på 
at modtage visse betalinger under den fælles landbrugspolitik. Omfatter f.eks. forhold 
med relation til vand- og jordforvaltning. 

Horisont 2020: EU's forsknings- og innovationsprogram for 2014-2020. 

Horisont Europa: EU's forsknings- og innovationsprogram for 2021-2027. 
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Klimaindsats: Handling med henblik på at adressere klimaændringer og deres 
konsekvenser - ét af FN's 17 mål for bæredygtig udvikling. 

Klimamainstreaming: Integrering af klimarelaterede hensyn i alle politikker, 
instrumenter, programmer og fonde. 

Konditionalitet: Et system, som erstatter krydsoverensstemmelse og forgrønnelse i 
den fælles landbrugspolitik efter 2020 med hensyn til at fremme landbrugsmetoder, 
der er til gavn for klimaet og miljøet, og fremme dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. 

Krydsoverensstemmelse: En mekanisme, der indebærer, at landbrugere for at 
modtage betalinger skal opfylde krav vedrørende miljø, fødevaresikkerhed, 
dyresundhed, dyrevelfærd og arealforvaltning. 

Mål for bæredygtig udvikling (SDG'er): De 17 mål, som blev fastsat i FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling for at tilskynde alle lande til at gøre en indsats på 
områder af afgørende betydning for menneskeheden og planeten. 

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) 

Overvågning af klimarelaterede udgifter: Måling af forskellige kilders finansielle 
bidrag til opfyldelse af klimamål. 

Samhørighedsfonden: En EU-fond, der har til formål at mindske de økonomiske og 
sociale forskelle i EU ved at finansiere investeringer i medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst pr. indbygger er lavere end 90 % af gennemsnittet i EU. 
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Kommissionen forpligtede sig til i perioden 
2014-2020 at bruge mindst 20 % af EU-
budgettet på klimaindsatsen ved at integrere 
klimarelaterede udgifter i alle EU-politikker. Dette 
mål er sat op til 25 % for perioden 2021-2027. 
Overvågning af klimaudgifterne gør det muligt 
for Kommissionen at vurdere, om den opfylder 
målet. Dette dokument bygger på vores tidligere 
arbejde vedrørende dette emne og omfatter 
en gennemgang af metoden til overvågning af 
klimaudgifterne i EU-budgettet, en undersøgelse 
af de fremskridt, der er gjort i retning af målet, 
og et blik frem mod perioden efter 2020. I vores 
analyse sætter vi spørgsmålstegn ved nogle 
af Kommissionens antagelser og påpeger en 
risiko for, at klimaudgifterne ansættes for 
højt. Vi skitserer forbedringerne i de aktuelle 
lovgivningsforslag, men konstaterer, at der fortsat 
er metodologiske mangler og udfordringer.
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