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Samenvatting 
I De klimaatverandering is een mondiale uitdaging die grote gevolgen heeft voor ons 
leven en als antwoord hierop heeft de EU ambitieuze doelstellingen voor zichtzelf 
vastgesteld. Klimaatmainstreaming, die hierop voortbouwt, houdt in dat klimaatactie 
wordt geïntegreerd in EU-beleidslijnen en -fondsen en dat wordt toegezegd om een 
percentage van de begroting uit te geven aan de aanpak van de klimaatverandering. Het 
traceren van klimaatuitgaven betekent dat de financiële bijdrage aan de 
klimaatdoelstellingen uit verschillende bronnen wordt gemeten. 

II In 2011 kondigde de Commissie aan dat zij zich tot doel had gesteld ten minste 20 % 
van de EU-begroting voor de periode 2014-2020 uit te geven aan klimaatactie. In 2018 
stelde zij een ambitieuzere doelstelling vast voor de voorgestelde EU-begroting voor de 
periode 2021-2027 — een streefdoel van 25 % van de uitgaven dat bijdraagt tot de 
klimaatdoelstellingen. In absolute cijfers betekende dit 320 miljard EUR voor klimaatactie 
in de periode 2021-2027, een verwachte toename van 114 miljard EUR ten opzichte van 
2014-2020. Met de in december 2019 bekendgemaakte Green Deal werd beoogd de 
klimaat- en milieugerelateerde doelstellingen van de EU opnieuw vast te stellen en werd 
het streefdoel van 25 % bevestigd. Met de Green Deal wordt gestreefd naar het vrijmaken 
van ten minste 1 biljoen EUR aan duurzame investeringen in het komende decennium, 
gefinancierd uit de EU-begroting en andere publieke en private bronnen. In mei 2020 
heeft de Commissie haar voorstellen voor de periode 2021-2027 gewijzigd in het licht van 
de COVID-19-crisis. 

III Deze analyse is geen controleverslag. Zij is erop gericht de eerdere analyse door de 
ERK van het traceren van klimaatuitgaven in de EU-begroting te actualiseren, zoals 
aanbevolen door het Europees Parlement en de Raad. Onze eerdere werkzaamheden op 
het gebied van de klimaatuitgaven van de EU (Speciaal verslag nr. 31/2016) bevestigden 
dat ambitieuze werkzaamheden werden verricht en dat de Commissie over het algemeen 
vooruitgang had geboekt ten aanzien van het behalen van het streefdoel voor de 
periode 2014-2020. In het kader van deze werkzaamheden wezen we echter ook op het 
risico dat dit streefdoel niet zou worden gehaald, evenals op enkele tekortkomingen in de 
methode die leidden tot te hoog opgegeven klimaatgerelateerde uitgaven. 

IV Het doel van deze analyse was tweeledig: een follow-up uitvoeren van ons eerdere 
verslag over de manier waarop de Commissie optrad en verslag uitbracht over de 
tracering van klimaatgerelateerde uitgaven in de periode 2014-2020; en kijken naar de 
ambitieuzere toezegging om ten minste 25 % van de toekomstige EU-begroting uit te 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
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geven aan klimaatactie. We richten ons op het landbouw-, cohesie- en onderzoeksbeleid, 
die de belangrijkste bijdragen leveren aan deze toezegging voor de periode 2021-2027. 

V Om de klimaatuitgaven te traceren, gebruikt de Commissie een methode die is 
gebaseerd op de volgende drie coëfficiënten, die zijn ontleend aan de indicatoren van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO): 100 %, 
toegewezen aan EU-financiering die een aanzienlijke bijdrage levert tot de 
klimaatdoelstellingen; 40 %, toegewezen aan financiering die een bescheiden bijdrage 
levert; en 0 %, voor financiering die geen of een onbeduidende bijdrage levert. Het 
voordeel van deze methode is de eenvoudige en pragmatische aard ervan, maar ze kan 
leiden tot te hoge ramingen. 

VI In 2019 meldde de Commissie dat de EU-begroting goed op weg was om een aandeel 
van 19,7 % van de begrotingsuitgaven voor het klimaat te realiseren voor de 
programmeringsperiode 2014-2020. De methode voor het traceren van klimaatuitgaven 
was grotendeels onveranderd gebleven sinds de publicatie van ons verslag van 2016. Dit 
leidde ertoe dat de bijdrage van bepaalde regelingen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid tot het aanpakken van de klimaatverandering nog 
steeds werd overschat. Wij wijzen hier op het risico dat sommige uitgaven in het kader 
van het landbouw- en cohesiebeleid de klimaatverandering kunnen versnellen. De 
onderzoekssector loopt achter wat betreft het behalen van zijn ambitieuze streefdoel van 
35 % klimaatuitgaven. 

VII Medio 2020 wordt de begroting voor de programmeringsperiode 2021-2027, 
evenals het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleidskader, besproken 
door de Raad en het Europees Parlement. Klimaatactie blijft een belangrijke prioriteit 
voor de Commissie in de periode 2021-2027. De verwachte bijdragen aan de 
klimaatgerelateerde uitgaven van enkele landbouwregelingen zijn volgens een aantal 
publicaties overschat. De auteurs hiervan zijn van mening dat de methode voor het 
traceren van klimaatuitgaven van de Commissie moet worden heroverwogen om deze 
betrouwbaarder te maken. Zij bespreken ook de verrekening van de EU-financiering door 
eventuele investeringen met negatieve gevolgen voor het klimaat te compenseren met 
extra klimaatgerelateerde uitgaven. Over het algemeen zijn er aanwijzingen dat het op 
basis van de huidige voorstellen van de Commissie lastig zal zijn om de 
klimaatgerelateerde uitgaven op betrouwbare wijze op te voeren tot 25 % van de EU-
begroting. 

  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
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Inleiding 

Klimaatuitgaven in de EU-begroting 

01 De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor ons huidige leven. De 
gevolgen ervan omvatten temperatuurstijgingen, veranderingen in neerslagpatronen, 
meer droogte en extreme weersomstandigheden, stijgingen van de zeespiegel en 
smeltend ijs. De klimaatverandering heeft gevolgen voor onze gezondheid, maar ook voor 
wilde dieren en planten, de economie en meer (zie figuur 1). 

Figuur 1 — De klimaatverandering heeft gevolgen 

 
Bron: ERK. 

02 De EU heeft ambitieuze doelstellingen voor het aanpakken van de 
klimaatverandering, in het kader van zowel haar eigen beleid als de samenwerking met 
internationale partners. Deze omvatten streefdoelen voor de vermindering van 
broeikasgasemissies, de verbetering van de energie-efficiëntie en de toename van het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen. 

03 In plaats van een specifiek financieringsinstrument te creëren voor het aanpakken 
van de klimaatverandering, heeft de Commissie ervoor gekozen het klimaat te 
mainstreamen in de EU-begroting. Dit houdt in dat klimaatactie wordt geïntegreerd in EU-
beleidslijnen, -programma’s en -fondsen en dat wordt toegezegd om een percentage van 
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de begroting uit te geven aan klimaatactie. In deze context betekent het traceren van 
klimaatuitgaven (of het traceren van klimaatfinanciering) dat de financiële bijdrage aan 
de klimaatdoelstellingen uit verschillende bronnen wordt gemeten. 

04 Voortbouwend op de EU-doelstellingen voor het aanpakken van de 
klimaatverandering (zie paragraaf 02) heeft de Commissie in 2011 de doelstelling 
aangekondigd om ten minste 20 % (een op de vijf euro) van de EU-begroting voor de 
periode 2014-2020 te besteden aan klimaatactie1. De Commissie brengt jaarlijks verslag 
uit over de totale klimaatgerelateerde uitgaven in haar jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag over de EU-begroting, haar ontwerp van algemene begroting en, vanaf 
2019, in het prestatieoverzicht van programma’s. 

05 In 2018, bij het voorstellen van het volgende meerjarig financieel kader (MFK), 
stelde de Commissie een ambitieuzere doelstelling vast voor de klimaatmainstreaming in 
alle EU-programma’s. Dit nieuwe streefdoel was 25 % van de EU-uitgaven voor 
klimaatactie2, d.w.z. een op de vier euro. In absolute cijfers werd in dit voorstel van 2018 
gepland om 320 miljard EUR (lopende prijzen) uit te geven aan klimaatactie in de 
periode 2021-2027, een verwachte toename van 114 miljard EUR ten opzichte van 
2014-2020 (zie figuur 2). In mei 2020 heeft de Commissie haar voorstellen voor de 
periode 2021-2027 gewijzigd in het licht van de COVID-19-crisis. Een geactualiseerd cijfer 
voor klimaatuitgaven was in mei 2020 nog niet bekendgemaakt. Het MFK was op het 
moment van onze analyse nog niet goedgekeurd. 

                                                      
1 COM(2011) 500 definitief: “Een begroting voor Europa 2020”, deel II, blz. 13. 

2 COM(2018) 321 final: “Een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker 
maakt, en verdedigt — Het meerjarig financieel kader 2021-2027”. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_nl_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_nl_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.0020.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
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Figuur 2 — Streefdoelen voor klimaatgerelateerde uitgaven (per april 2020) 

 
Bron: ERK, op basis van COM(2018) 321, mei 2018: “Een moderne begroting voor een Unie die ons 
beschermt, sterker maakt, en verdedigt — Het meerjarig financieel kader 2021-2027”, blz. 22. 

De Green Deal 

06 Met de Green Deal3, die in december 2019 bekend werd gemaakt, streeft de 
Commissie ernaar uitdrukking te geven aan haar vaste voornemen om de uitdagingen in 
verband met klimaat en milieu aan te gaan. De Green Deal moet de transitie naar een 
getransformeerde EU-economie ondersteunen, die een antwoord biedt op de problemen 
die worden veroorzaakt door de klimaatverandering en de aantasting van het milieu. In 
de Green Deal werd het streefdoel van de Commissie van 25 % klimaatgerelateerde 
uitgaven in alle EU-programma’s bevestigd. 

07 De Commissie heeft de Green Deal voorgesteld als onderdeel van haar strategie om 
de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(Sustainable Development Goals — SDG’s) uit te voeren. Van deze doelstellingen is 
SDG 13 — Klimaatactie gericht op adaptatie, de integratie van maatregelen inzake 
klimaatverandering in nationaal beleid, bewustmaking, toezeggingen voor uitgaven en 
maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering (zie figuur 3). 

                                                      
3 COM(2019) 640 final: De Europese Green Deal. 

2014-2020
EU-28

2021-2027
EU-27

Klimaatgerelateerde EU-uitgaven Overige EU-uitgavenKlimaatgerelateerde EU-uitgaven

Streefdoel: 206 miljard EUR
(20 % — een op de vijf euro)

Streefdoel: 320 miljard EUR
(25 % — een op de vier euro)

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
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Figuur 3 — Streefdoelen van SDG 13 — Klimaatactie 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13. 

08 In de Green Deal wordt de behoefte aan groenere nationale begrotingen besproken 
en wordt bijzondere nadruk gelegd op de bevordering van onderzoek en innovatie om de 
klimaatdoelstellingen te behalen. De Green Deal verbindt de Commissie ertoe haar 
inspanningen op te voeren om te zorgen voor een betrouwbare klimaatverslaglegging 
(“valse milieuclaims” bestrijden) wat betreft consumentenproducten; de “milieuclaims” 
moeten worden onderbouwd aan de hand van een standaardmethode voor de 
beoordeling van het effect ervan. 

09 Het aanpakken van de klimaatverandering vereist aanzienlijke investeringen; 
daarom heeft de Commissie in januari 2020 het investeringsplan voor de Europese Green 
Deal gepubliceerd. Dit is gericht op het vrijmaken van ten minste 1 biljoen EUR aan 
duurzame investeringen in het komende decennium voor klimaat- en milieuactie in de 
EU. Het plan moet gedeeltelijk worden gefinancierd uit de EU-begroting, maar ook door 
middel van nationale cofinanciering en gegenereerde investeringen uit de private sector. 
In dit kader heeft het mechanisme voor een rechtvaardige transitie tot doel gerichte 
steun te verlenen aan regio’s en sectoren die het zwaarst worden getroffen door de 

SDG 13 Klimaatactie 
Dringende maatregelen nemen ter bestrijding van de 

klimaatverandering en de gevolgen hiervan

13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen ten aanzien van klimaatgerelateerde
gevaren en natuurrampen in alle landen versterken

13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering opnemen in nationale beleidslijnen, strategieën 
en planning

13.3 Het onderwijs, de bewustmaking en de menselijke en institutionele capaciteiten op het 
gebied van de mitigatie van, aanpassing aan en beperking van de gevolgen van de 
klimaatverandering en de vroegtijdige waarschuwing verbeteren

13.A De verbintenis nakomen die is aangegaan door de ontwikkelde landen die partij zijn bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering ten aanzien van een 
doelstelling om uiterlijk in 2020 samen 100 miljard USD per jaar vrij te maken uit alle bronnen 
om in de behoeften van ontwikkelingslanden te voorzien

13.B Mechanismen bevorderen voor het vergroten van de capaciteit voor doeltreffende 
planning en het doeltreffende beheer in verband met de klimaatverandering in de minst 
ontwikkelde landen en kleine insulaire ontwikkelingslanden

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
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transitie naar de groene economie4. Deze steun zal beschikbaar zijn voor algemene 
economische ontwikkeling, en niet beperkt zijn tot de vermindering van koolstofemissies. 

10 Door de COVID-19-crisis is het mogelijk dat de politieke prioriteiten veranderen en 
de nadruk verschuift naar het aanpakken van bedreigingen van de volksgezondheid, het 
stimuleren van economieën of het creëren van banen — waarbij mogelijk modellen voor 
de uitvoering van beleid worden gewijzigd. De klimaatverandering zal desalniettemin een 
mondiale uitdaging en een grote zorg voor mensen, beleidsmakers en belanghebbenden 
blijven. 

Eerdere werkzaamheden van de ERK inzake klimaatuitgaven 

11 In Speciaal verslag nr. 17/2013 over EU-klimaatfinanciering in de context van 
externe steun controleerden we het beheer door de Commissie van klimaatgerelateerde 
uitgaven uit de EU-begroting en het Europees Ontwikkelingsfonds. We onderkenden de 
gestage toename van klimaatgerelateerde uitgaven in specifieke partnerlanden en deden 
aanbevelingen gericht op een verbetering van de verslaglegging over klimaatgerelateerde 
uitgaven in het kader van de ontwikkelingshulp van de EU, de monitoring en de tracering 
van deze uitgaven en de samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten in dit 
opzicht. 

12 In ons Speciaal verslag nr. 31/2016 onderzochten we de politieke verbintenis van de 
EU om klimaatactie te mainstreamen in de EU-begrotingsuitgaven voor het 
MFK 2014-2020 en om ten minste 20 % van de EU-begroting uit te geven aan 
klimaatactie. In het verslag bevestigden we dat ambitieuze werkzaamheden werden 
verricht en dat de Commissie over het algemeen vooruitgang had geboekt ten aanzien 
van het behalen van het streefdoel. In het kader van de controle werd echter ook 
gewezen op een ernstig risico dat het streefdoel van 20 % niet zou worden gehaald 
(zie figuur 4). 

                                                      
4 Zie de mededeling van de Commissie getiteld “De groene transitie financieren”, januari 2020, 

voor meer informatie. Zie ook paragraaf 9, “Het prestatiekader voor het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie” van Advies nr. 2/2020 van de ERK over het gewijzigd voorstel van de 
Commissie van 14 januari 2020 voor een verordening houdende gemeenschappelijke 
bepalingen. 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr13_17/qjab13018nlc.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_17
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_NL.pdf
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Figuur 4 — Belangrijkste bevindingen van Speciaal verslag nr. 31/2016 van 
de ERK 

Bron: ERK, Speciaal verslag nr. 31/2016. 

Rechtstreekse betalingen aan
landbouwers: voor aannames inzake 
bijdragen aan het klimaatstreefdoel

ontbreekt een solide
rechtvaardiging

Europees Sociaal Fonds: kan 
meer bereiken door middel 

van bijdragen aan 
klimaatactie

Onderzoeksfinanciering:
onmiddelli jke actie vereist

omdat de bijdrage 
aanzienlijk achterblijft

Klimaatuitgaven op het 
gebied van
plattelandsontwikkeling: 

geen aanzienlijke verandering
ondanks goede praktijken

op het gebied van
plattelandsontwikkeling

EFRO en CF: uit hogere 
klimaattoewijzingen bli jkt dat 

een sterkere nadruk op het 
klimaat mogelijk is

Europees Fonds voor 
maritieme zaken en 

visserij: l ichte toename 
van de nadruk op 

klimaatactie

→ Geboekte vooruitgang 
in de richting van het streefdoel

→ Verslaglegging gedeeltelijk
betrouwbaar

→ Onvoldoende nadruk op resultaten
→ Tekortkomingen in de

traceringsmethode van de Commissie

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=39853
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Reikwijdte en aanpak 
13 De doelstelling van deze analyse is te voorzien in een overzicht van de manier 
waarop de Commissie klimaatgerelateerde uitgaven in de EU-begroting traceert. We 
hebben ons met name gericht op het traceren van klimaatactie in het landbouw-, het 
cohesie- en het onderzoeksbeleid, die samen goed zijn voor de overgrote meerderheid 
van de klimaatgerelateerde uitgaven. In dit document: 

o analyseren we de methode van de Commissie voor het traceren van 
klimaatgerelateerde uitgaven in de EU-begroting; 

o bespreken we de toezegging om ten minste een op de vijf euro (20 %) van de EU-
begroting voor de periode 2014-2020 uit te geven aan klimaatactie en analyseren we 
hoe de Commissie deze toezegging ten uitvoer heeft gelegd en verslag heeft 
uitgebracht over de klimaatgerelateerde uitgaven in het MFK 2014-2020 en geven 
we follow-up aan ons eerdere verslag over het onderwerp, Speciaal verslag 
nr. 31/2016; 

o kijken we naar een ambitieuzer voorstel om ten minste een op de vier euro (25 %) 
van de EU-begroting voor de periode 2021-2027 te besteden aan klimaatactie. 

14 Dit is geen controleverslag; het is een analyse die voornamelijk is gebaseerd op 
openbaar beschikbare informatie die of materiaal dat specifiek voor dit doel is verzameld. 
De ERK heeft ervoor gekozen deze analyse nu uit te voeren omdat de belanghebbenden 
zeer veel interesse tonen in dit gebied. De analyse is erop gericht de eerdere analyse door 
de ERK van het traceren van klimaatuitgaven in de EU-begroting te actualiseren en deze in 
de context van het nieuwe MFK te plaatsen, zoals aanbevolen door het Europees 
Parlement en de Raad. 

15 Deze analyse heeft betrekking op de uitgavenzijde van de EU-begroting. In de 
Green Deal wordt opgemerkt dat de ontvangstenzijde van de begroting ook kan bijdragen 
tot de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen, maar dit valt niet onder de reikwijdte 
van onze analyse. 

16 Tijdens het opstellen hebben we dit document besproken met de Commissie en 
rekening gehouden met haar feedback. De in deze analyse gepresenteerde informatie 
werd verkregen uit: 

o externe verslagen, studies, papers en artikelen; 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
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o relevante EU-wetgeving die tussen 2015 en medio 2020 werd aangenomen of 
voorgesteld; 

o werkdocumenten van de Commissie die relevant waren voor klimaatgerelateerde 
uitgaven; 

o vragenlijsten die werden verstuurd aan de volgende directoraten-generaal van de 
Commissie: Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Begroting, Klimaat, Regionaal 
Beleid en Stadsontwikkeling, en Onderzoek en Innovatie; 

o een raadpleging van de volgende belanghebbenden: Climate Action Network Europe 
en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

  

http://www.caneurope.org/
https://www.oecd.org/
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Het traceren van klimaatuitgaven in de 
EU-begroting — een analyse 

Methode voor het traceren van klimaatuitgaven in de EU-
begroting 

17 Sinds 1998 monitort de OESO de financieringsstromen die gericht zijn op de 
doelstellingen van de Verdragen van Rio inzake biodiversiteit, klimaatverandering en 
woestijnvorming, met gebruikmaking van de zogeheten “Rio-indicatoren”. Om de 
klimaatgerelateerde uitgaven in de EU-begroting te traceren, heeft de Commissie de Rio-
indicatoren van de OESO voor het klimaat aangepast en toegepast op alle 
beleidsgebieden, programma’s en maatregelen van de EU (zie tabel 1). De Commissie 
heeft de EU-klimaatcoëfficiënten toegepast om de uitgaven die bijdragen tot het 
verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen te kwantificeren. De OESO heeft de Rio-
indicatoren echter niet ontworpen om exacte cijfers te genereren, maar om een indicatie 
te verkrijgen van het niveau van mainstreaming van specifieke doelstellingen, zoals ten 
aanzien van de klimaatverandering. 
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Tabel 1 — Rio-indicatoren van de OESO ten opzichte van EU-
klimaatcoëfficiënten 

Rio-
indicator 

van de 
OESO 

Financieringsstroom/activiteit 
van de OESO 

EU-financiering/-
programma/-maatregel 

EU-
klimaatcoëfficiënt 

2 
Activiteit waarbij het klimaat 
de belangrijkste doelstelling is; 
deze zou niet worden 
gefinancierd zonder deze 
doelstelling 

Financiering die een 
aanzienlijke bijdrage 
levert aan de 
klimaatdoelstellingen 

1 
Activiteit waarbij het klimaat 
een belangrijke (nadrukkelijk 
genoemde) doelstelling is, 
maar niet de belangrijkste 
doelstelling 

Financiering met een 
bescheiden bijdrage aan 
de klimaatdoelstellingen 

0 
Activiteit die niet op 
belangrijke wijze gericht is op 
de klimaatdoelstellingen van 
de Verdragen van Rio 

Financiering die geen of 
een onbeduidende 
bijdrage levert aan de 
klimaatdoelstellingen 

Bron: Handbook on the OECD Climate Markers, en Europese Commissie, Funding for Climate Action. 

18 In ons Speciaal verslag nr. 31/2016 wezen we op de volgende tekortkomingen in de
EU-benadering voor het traceren van klimaatuitgaven: 

o bij op bepaalde gebieden toegepaste EU-klimaatcoëfficiënten werd het 
conservativiteitsbeginsel5 ter voorkoming van overschattingen van 
klimaatfinanciering niet in acht genomen. Dit beginsel houdt in dat de voorkeur 
uitgaat naar onderrapportage boven overrapportage van klimaatgegevens ingeval 
deze niet beschikbaar of onzeker zijn;

5 Zie de 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/nl/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eib.org/attachments/documents/mdb_idfc_mitigation_common_principles_en.pdf
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o de hoogste categorie van het OESO-kader is activiteiten die hoofdzakelijk zijn gericht 
op het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen. De EU past niet alleen op deze 
beleidsmaatregelen een coëfficiënt van 100 % toe, maar ook op EU-beleid met een 
aanzienlijke bijdrage aan de doelstellingen inzake klimaatverandering — de 
tussencategorie in de OESO-classificatie (zie tabel 1); 

o de traceringsmethode omvat niet de EU-uitgaven aan klimaatactie via financiële 
instrumenten; 

o de EU traceert aanpassings- en mitigatiemaatregelen niet afzonderlijk. 

19 De Commissie heeft over deze benadering opmerkingen gemaakt in haar 
antwoorden op de paragrafen 34-37 van ons Speciaal verslag nr. 31/2016 en wees erop 
dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de robuustheid van gegevens en de 
administratieve inspanning. In onlangs gepubliceerde studies die gericht zijn op het 
landbouwbeleid worden ook zorgen geuit over de methode die is aangenomen door de 
Commissie. In één studie wordt bijvoorbeeld voorgesteld om de toepassing van de 
“methode op basis van Rio-indicatoren” te herzien om de nadruk te leggen op mitigatie, 
door alleen specifieke maatregelen te registreren voor de vermindering van 
broeikasgasemissies, in plaats van geplande betalingen waarvan de impact op de emissies 
momenteel onbekend is6. 

20 In een andere publicatie7 wordt ermee ingestemd dat de methode van de 
Commissie het voordeel heeft dat deze eenvoudig en pragmatisch is, maar wordt 
opgemerkt dat deze misleidend kan zijn. Uitgaven die leiden tot een toename van de 
emissies hebben bijvoorbeeld geen negatieve coëfficiënt voor negatieve gevolgen. Dit zou 
verder afwijken van de Rio-indicatoren van de OESO. In de publicatie wordt verzocht om 
een veeleisendere, maar nauwkeurigere methode, die gericht is op het schatten van de 
koolstofvoetafdruk van elke maatregel en die ertoe bijdraagt de EU-begroting 
daadwerkelijk groener te maken. 

21 De Commissie hield vast aan deze benadering voor de tracering van de 
klimaatuitgaven in het MFK voor de periode 2021-2027 en wees op de voordelen van de 
methode, maar erkende de uitdagingen ervan in 2014-2020 (zie figuur 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. en Zachmann, G.: How to make the European Green Deal work; 
Bruegel Policy Contribution, editie nr. ˚13, november 2019. 

https://www.eca.europa.eu/nl/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
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Figuur 5 — Overzicht van de Commissie van de sterke punten en 
uitdagingen van haar methode voor het traceren van klimaatgerelateerde 
uitgaven op basis van de Rio-indicatoren van de OESO — MFK 2014-2020 

Bron: Antwoorden van de Commissie op de vragenlijst van de ERK. 

22 In het MFK 2021-2027 wil de Commissie de klimaatgerelateerde uitgaven op
projectniveau traceren voor alle programma’s onder direct beheer, met inbegrip van 
kleine maatregelen die voorheen niet werden opgenomen. Zij wil daarnaast 
klimaatgerelateerde investeringen traceren die worden gefinancierd uit hoofde van 
financiële instrumenten, zoals leningen, garanties of aandelenfinanciering. 

Klimaatuitgaven — 2014-2020 

23 Om te voldoen aan de verbintenis om ten minste 20 % van de EU-begroting voor de
periode 2014-2020 uit te geven aan klimaatactie, werden specifieke streefdoelen 
opgenomen in bepaalde verordeningen om klimaatgerelateerde uitgaven te 
ondersteunen (zie figuur 6). 

• Lage administratieve kosten
• Eenvoudige toepassing en eenvoudig

gebruik
• Doeltreffende tracering van

klimaatuitgaven (d.w.z. programma’s met
primaire doelstellingen die niet gericht 
zijn op klimaatverandering kunnen zijn
ontworpen om klimaatdoelstellingen in 
zekere mate na te streven en hieraan kan
een klimaatcoëfficiënt van 40 % worden 
toegekend)

• Klimaatcoëfficiënten worden op 
inconsistente wijze toegepast (bijv. op het 
niveau van het begrotingsonderdeel, het
project of het interventiegebied)

• Kleine programma’s en contribuanten
worden niet noodzakelijkerwijze
opgenomen in de tracering

• Financiële instrumenten worden niet 
getraceerd



 18 

 

Figuur 6 — Streefdoelen voor klimaatuitgaven in EU-wetgeving 
(MFK 2014-2020) 

 
Bron: ERK, op basis van EU-verordeningen. 

24 Zoals getoond in figuur 2 schat de Commissie dat 206 miljard EUR, ofwel 20 % van 
het MFK 2014-2020, zal bijdragen aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen. 
Volgens de meer recente verslaglegging van de Commissie over klimaatgerelateerde 
uitgaven in het MFK 2014-20208 is de EU-begroting goed op weg om een aandeel van 
19,7 % te realiseren voor het MFK 2014-2020. Dit percentage wordt jaarlijks 
geactualiseerd en het totale bedrag dat wordt geregistreerd als uitgegeven aan het 
klimaat voor deze MFK-periode zal pas na 2023 worden bevestigd, het laatste jaar voor 
financiering in het kader van de programma’s onder gedeeld beheer voor de 
periode 2014-2020. 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid 

25 De Commissie schatte dat de grootste bijdrage tot het streefdoel voor 
klimaatuitgaven uit de EU-begroting zal worden geleverd door de landbouwsector, zowel 
in de vorm van rechtstreekse betalingen als in de vorm van plattelandsontwikkeling. De 

                                                      
8 COM(2019) 400, juni 2019: “Programmes Performance Overview, EU Budget 2014-2020”, 

blz. 7. 

Ten minste 25 %
Niet-bindend streefdoel

Overweging 20 van
Verordening (EU) 

nr. 233/2014

25 %

Ten minste 30 %

Artikel 59, lid 6, van
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013

Opmerking: Dit streefdoel 
omvat naast het klimaat ook 
het milieu.

Ten minste 35 %
Niet-bindend streefdoel

Overweging 10 van 
Verordening (EU) 

nr. 1291/2013

Horizon 202
0 Elfpo

LIFE
Financierings-

instrument voor 
ontwikkelings-
samenwerking

Artikel 4, lid 2, van
Verordening (EU) 

nr. 1293/2013

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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Commissie kwantificeert deze bijdrage op 102,8 miljard EUR voor het MFK 2014-20209, 
50 % van de uitgaven voor klimaatactie in deze periode. 

26 De Commissie berekende dat de bijdrage van rechtstreekse betalingen aan de 
klimaatgerelateerde uitgaven in totaal net onder 20 % ligt. Bij deze berekening wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de drie landbouwpraktijken die samen de 
vergroeningscomponent van rechtstreekse betalingen vormen en wordt een aanpassing 
van 20 % opgenomen voor de bijdrage van de niet-vergroeningscomponent (zie figuur 7). 

Figuur 7 — Berekening door de Commissie van de bijdrage aan klimaatactie 
van rechtstreekse betalingen in de landbouw 

 
Bron: ERK, op basis van de methode van de Commissie voor 2014-2020 voor het traceren van 
klimaatgerelateerde uitgaven voor rechtstreekse betalingen. Zie ook figuur 7 in Speciaal verslag 
nr. 31/2016. 

27 In Speciaal verslag nr. 31/2016 plaatste de ERK vraagtekens bij de aannames die in 
dit model worden gebruikt en wees zij erop dat de aanpassing van 20 % die werd 
toegepast op de niet-vergroeningscomponent van rechtstreekse betalingen niet 
deugdelijk was onderbouwd. De Commissie rechtvaardigde dit grotendeels aan de hand 
van de bijdrage die werd verwacht van de normen inzake randvoorwaarden10, maar 
slechts enkele randvoorwaarden hebben potentiële klimaatvoordelen en deze zijn niet 

                                                      
9 Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2019, blz. 110. 

10 Zie de antwoorden van de Commissie op de paragrafen 53 en 54 van Speciaal verslag 
nr. 31/2016. 

Van vergroening (alle drie de componenten) 14 %
De vergroeningscomponent is goed voor 30 % 

van de rechtstreekse betalingen

Bijdrage van rechtstreekse betalingen aan klimaatactie

19,6 %

Gewasdiversificatie Ecologische
aandachtsgebieden Blijvend grasland 

10 %

De niet-
vergroeningscomponent 
is goed voor 70 % van de 
rechtstreekse betalingen

Niet van 
vergroening 

5,6 %0 %

1/3 30 %0 %

x x
1/3 30 %40 %

x x
1/3 30 %100 %

x x

20 % 70 %40 %

x x

4 %

1/3 1/3 1/3

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.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
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
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van toepassing op alle begunstigden van rechtstreekse betalingen. Een ander percentage, 
dat meer overeenstemt met het conservativiteitsbeginsel, zou de totale bijdrage 
aanzienlijk hebben verlaagd (een verandering van het percentage van bijvoorbeeld 20 
naar 10 % zou hebben geleid tot een verlaging van 9 miljard EUR). In andere studies en 
artikelen worden deze zorgen bevestigd11. 

28 We stelden ook vast dat enkele van de coëfficiënten die waren toegewezen aan 
uitgaven voor maatregelen en activiteiten voor plattelandsontwikkeling niet voldeden aan 
het conservativiteitsbeginsel, wat leidde tot overschattingen. De meerderheid van de 
betalingen voor “gebieden met natuurlijke beperkingen”, die gericht waren op het 
voorkomen van braaklegging, werd gewogen met een klimaatcoëfficiënt van 100 %. 
Dergelijke betalingen houden geen verband met milieu- en klimaatdoelstellingen. 

29 Uit onze analyse van de programma’s voor plattelandsontwikkeling van de lidstaten 
in hetzelfde verslag bleek dat de Commissie de bijdrage hiervan aan klimaatactie met 
meer dan 40 %, of bijna 24 miljard EUR, overschatte. Dit komt doordat de Commissie 
onvoldoende onderscheid maakte tussen klimaatbijdragen die werden geleverd door 
verschillende activiteiten. De Commissie rechtvaardigde deze benadering door te wijzen 
op de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen het tot een minimum beperken van 
de administratieve lasten en kosten en het voorzien in een redelijk betrouwbare schatting 
van de klimaatgerelateerde uitgaven in het kader van het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) (zie paragraaf 43). 

30 In ons verslag van 2016 concludeerden we dat er ten opzichte van de 
periode 2007-2013 geen sprake was van een aanzienlijke verschuiving in de richting van 
klimaatactie in het landbouwbeleid en het plattelandsontwikkelingsbeleid. We troffen 
ook geen aanzienlijke veranderingen aan in de beheersprocessen voor 
plattelandsontwikkeling, zoals herziene klimaatrelevante vereisten of subsidiabiliteits- en 
selectiecriteria. We stelden echter enkele voorbeelden van goede praktijken vast in 
sommige minder materiële maatregelen voor plattelandsontwikkeling, waarvan het 
herziene ontwerp ertoe bijdroeg dat deze klimaatvriendelijker werden. 

                                                      
11 Zie 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; of 
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. 

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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31 In mei 2019 publiceerde de Commissie een studie12 ter beoordeling van de impact 
van het GLB op de klimaatverandering en de broeikasgasemissies. In de studie werd 
onder meer geconcludeerd dat het GLB zowel positieve als negatieve gevolgen had voor 
de broeikasgasemissies. 

32 De methode die werd gebruikt om de bijdrage van het GLB tot de bestrijding van de 
klimaatverandering te traceren, houdt echter geen rekening met de steun ervan voor 
landbouwactiviteiten die mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de 
klimaatverandering. Deze resulteren in meer veeteelt en meer gebruik van meststoffen, 
waarmee extra broeikasgassen in de atmosfeer worden uitgestoten, maar waar geen 
negatieve klimaatindicator aan verbonden is. De Commissie is het ermee eens dat 
sommige lidstaten de impact op het klimaat kunnen verbeteren door middel van een 
betere selectie of uitvoering van enkele projecten voor plattelandsontwikkeling, maar 
beschikt niet over een schatting van de totale effecten hiervan. 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefonds (CF) 

33 De Commissie beschouwt het EFRO en het CF als belangrijke contribuanten aan het 
algemene EU-streefdoel voor klimaatuitgaven. Voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 verwacht zij dat deze twee fondsen meer dan 
55 miljard EUR aan investeringen uit de EU-begroting zullen realiseren voor 
klimaatactie13. Dit bedrag weerspiegelt de geplande EU-investeringen na de toepassing 
van de wegingspercentages van 100, 40 en 0 % die zijn verbonden aan specifieke 
“interventiegebieden”. In figuur 8 worden voorbeelden gegeven van de meest relevante 
interventiegebieden voor klimaatuitgaven in de periode 2014-2020. 

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

Alliance Environnement, 2018. 

13 Opendataplatform van de Commissie voor de Europese structuur- en investeringsfondsen, per 
15 april 2020. 

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
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
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Figuur 8 — Meest relevante interventiegebieden voor klimaatactie en de 
klimaatcoëfficiënten ervan in het EFRO en het CF in de periode 2014-2020 

 
Bron: ERK, op basis van het Opendataplatform van de Commissie en Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 215/2014 van de Commissie, bijlage I. 

34 Het cohesiebeleidskader voor de periode 2014-2020 staat uitgaven met een 
mogelijk schadelijke impact op het klimaat onder specifieke voorwaarden toe. Het beleid 
kan bijvoorbeeld beperkte steun voor fossiele brandstoffen toestaan wanneer de steun 
afhankelijk wordt gesteld van beperkingen van broeikasgasemissies. Aan deze 
interventies wordt een klimaatweging van 0 % toegekend, hoewel deze nog steeds 
broeikasgasemissies veroorzaken. 

35 In ons speciaal verslag onderkenden we ook de sterkere nadruk op het klimaat in het 
EFRO en CF voor de periode 2014-2020 ten opzichte van het vorige MFK, gaven we 
voorbeelden van projecten die goede praktijken vormden voor de bijdrage aan 
klimaatgerelateerde uitgaven en stelden we kwalitatieve verbeteringen vast in 
beheersprocessen en vereisten voor het aanpakken van de klimaatverandering. 

Onderzoeksbeleid — Horizon 2020 

36 Onderzoek en innovatie spelen een belangrijke rol bij het behalen van de EU-
klimaatdoelstellingen. Het streefdoel voor klimaatgerelateerde uitgaven in de begroting 
van Horizon 2020 werd vastgesteld op 35 % (zie figuur 6). Dit houdt in dat in de 
programmeringsperiode 2014-2020 meer dan 26 miljard EUR van Horizon 2020 moet 
worden uitgegeven aan klimaat. 

• Infrastructuur voor en bevordering van schoon stadsvervoer 
• Spoorwegen
• Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, 

natuurbescherming en groene infrastructuur
• Waterbeheer en drinkwaterbehoud

• Op energie-efficiëntie gerichte renovatie 
• Maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering en 

preventie en beheer van klimaatgerelateerde risico’s 
• Infrastructuur voor onderzoek en innovatie met betrekking tot de 

koolstofarme economie en de weerstand tegen de 
klimaatverandering

• Fiets- en voetpaden
• Hernieuwbare energie: zonne-energie, biomassa, overig
• Hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en stadsverwarming

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
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37 In ons speciaal verslag merkten we op dat de bijdrage van onderzoeksfinanciering 
aanzienlijk achterblijft. We schatten dat 47 % van de Horizon 2020-uitgaven in 2018-2020 
klimaatgerelateerd moesten zijn om het streefdoel van 35 % voor 2014-2020 te behalen. 
De Commissie ontwierp een actieplan om de langzame vooruitgang ten aanzien van de 
klimaatdoelstelling aan te pakken, waarin zij maatregelen voorstelde zoals 
klimaatgerelateerde overwegingen in standaardmodellen voor projectvoorstellen en 
gunningscriteria, of wijzigingen van de begroting. We erkenden de relevantie van het 
actieplan, maar wezen ook op het gebrek aan kwantificeerbare streefdoelen en modellen 
om aan te tonen hoe het streefdoel van 35 % moest worden behaald. 

38 De Commissie meldde dat de klimaatgerelateerde uitgaven van Horizon 2020 
eind 2018 de 30 % aan toezeggingen voor klimaatactie hadden bereikt14, waarbij zij 
tevens opmerkte dat aanvullende inspanningen werden geleverd. Het behalen van het 
streefdoel van 35 % blijft een uitdaging, voornamelijk omdat meer dan een kwart van de 
begroting van Horizon 2020 bestaat uit onderzoeksvoorstellen die geen verband houden 
met een specifieke thematische doelstelling (“bottom-upacties”), die worden geëvalueerd 
op grond van hun wetenschappelijke uitmuntendheid en niet op basis van hun bijdrage 
aan het klimaat. De bijdrage van deze bottom-upacties aan klimaatgerelateerde uitgaven 
is dus onzeker in de planningsfase. 

Follow-up van Speciaal verslag nr. 31/2016 

39 In ons Speciaal verslag nr. 31/2016 onderzochten we de politieke verbintenis van de 
EU om klimaatactie te mainstreamen in de EU-begrotingsuitgaven voor het 
MFK 2014-2020. In het verslag werden zeven hoofdaanbevelingen gedaan, die werden 
opgesplitst in twaalf deelaanbevelingen, waarvan de Commissie er drie aanvaardde, zes 
gedeeltelijk aanvaardde en drie niet aanvaardde. We gaven follow-up aan deze 
aanbevelingen en hebben onze bevindingen samengevat in tabel 2 hieronder (zie de 
bijlage voor meer informatie). 

                                                      
14 Activiteiten van de Europese Unie op het gebied van onderzoek en technologische 

ontwikkeling en het toezicht op Horizon 2020 in 2018 (COM(2019) 315 final), blz. 10. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:NL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:NL:PDF
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Tabel 2 — Samenvatting van de aanbevelingen van Speciaal verslag 
nr. 31/2016 en resultaten van de follow-upwerkzaamheden 

 

Aanbevelingen in 
Speciaal verslag nr. 31/2016 

Antwoord van 
de Commissie 

 

Follow-up 
door de ERK 

 

1) Een robuuste meerjarige consolidatie om de 
verwezenlijking van het streefdoel van 20 % te monitoren 
[Commissie]   

2) Alomvattend rapportagekader voor klimaatuitgaven en het streefdoel van 20 % 

a) in jaarlijkse en prestatieverslagen, actieplannen, 
bijdrage van financiële instrumenten [Commissie]   

b) op gebieden onder gedeeld beheer waar 
potentiële mogelijkheden bestaan voor klimaatactie 
[lidstaten]   

c) een onderscheid tussen aanpassing en mitigatie 
[Commissie en lidstaten]   

3) Beoordeling van de behoeften op het gebied van 
klimaatverandering bij het plannen van de potentiële 
bijdrage van financieringsinstrumenten [Commissie]   

4) Corrigeren van overschattingen bij het Elfpo 
[Commissie en lidstaten]   

5) Opstellen van actieplannen wanneer er een risico 
bestaat dat de bijdragen van bepaalde terreinen niet 
zullen worden verwezenlijkt [Commissie]   

Antwoord van de Commissie Follow-up van de ERK

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
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Aanbevelingen in 
Speciaal verslag nr. 31/2016 

Antwoord van 
de Commissie 

 

Follow-up 
door de ERK 

 

6) Ontwikkelen van indicatoren voor het monitoren van uitgaven voor klimaatactie en 
daarmee samenhangende resultaten [Commissie] 

a) voor de uitvoering van klimaatactie op terreinen 
onder gedeeld beheer   

b) resultaatindicatoren op gebieden die bijdragen 
tot het streefdoel van 20 %   

c) uitwisseling van goede praktijken inzake 
klimaatgerelateerde resultaatindicatoren   

7) Verkennen van alle potentiële mogelijkheden en zorgen voor een echte verschuiving in de 
richting van klimaatactie [Commissie] 

a) gebieden met onderbenut potentieel vaststellen 
en, indien nodig, actieplannen ontwikkelen   

b) mainstreaming van klimaatactie bij landbouw, 
plattelandsontwikkeling en visserij verhogen   

Bron: ERK. 

Klimaatuitgaven — 2021-2027 

40 In 2018 verhoogde de Commissie haar ambities voor klimaatmainstreaming in alle 
EU-programma’s voor de programmeringsperiode 2021-2027, met als streefdoel dat 25 % 
van de EU-uitgaven bijdraagt tot klimaatdoelstellingen (zie paragraaf 05). Volgens figuur 9 
moeten de grootste bijdragen worden geleverd door de landbouw (46 %), het regionaal 
beleid (26 %) en onderzoeksactiviteiten (10 %). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
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Figuur 9 — Voorstel van 2018 voor klimaatgerelateerde uitgaven 
(2021-2027) 

Bron: ERK, op basis van de voorstellen van 2018 van de Commissie voor het meerjarig financieel 
kader 2021-2027. 

41 De definitieve begroting zal afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen
over het MFK en de specifieke programma’s ervan. In het antwoord op onze vragenlijst 
wees de Commissie op de noodzaak voorzichtig te zijn bij het overwegen van voorstellen 
inzake klimaatuitgaven, vanwege de potentiële plotselinge en onvoorspelbare 
veranderingen voor de sociale en economische omgeving, zoals de veranderingen die 
werden veroorzaakt door COVID-19. 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid 

42 In de wetgevingsvoorstellen voor het GLB voor de periode na 202015, die nog niet
zijn aangenomen, wordt gesteld dat “de acties in het kader van het GLB [naar 
verwachting] voor 40 % van de totale financiële middelen van het GLB [zullen] bijdragen 
aan de klimaatdoelstellingen”. In absolute termen moet 146 miljard EUR (46 %) van de 

15 Ontwerpverordening strategische plannen, overweging 52. 

Cohesiefonds
17 miljard EUR 
5 %

2021-2027 
Verwachte 

klimaatuitgaven: 
320 miljard EUR

Horizon Europa
33 miljard EUR 
10 %

Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid

146 miljard EUR 
46 %

Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling

68 miljard EUR 
21 %

Overige EU-
beleidsmaatregele
n/-fondsen
56 miljard EUR
18 %

Instrument voor 
internationale 
samenwerking
22 miljard EUR
7 %
Connecting Europe 
Facil ity
15 miljard EUR
5 %

Overig
19 miljard EUR
6 %

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_NL.html
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beoogde 320 miljard EUR voor uitgaven aan klimaatactie uit de EU-begroting worden 
vrijgemaakt uit het GLB. 

43 De Commissie wil de klimaatgerelateerde uitgaven blijven traceren aan de hand van 
dezelfde basismethode die voor 2014-2020 werd gebruikt (tabel 1), maar met herziene 
wegingspercentages voor de nieuwe GLB-interventies, zoals weergegeven in tabel 3. In 
haar voorstel voor het GLB voor de periode na 2020 wijzigt de Commissie de weging van 
de betalingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen van 100 naar 40 %. 

Tabel 3 — Coëfficiënten voor GLB-klimaatacties in 2021-2027 

% GLB-regelingen 

 

• Basisinkomenssteun voor duurzaamheid — rechtstreekse betalingen 
• Aanvullende inkomenssteun — rechtstreekse betalingen 
• Betalingen voor plattelandsontwikkeling voor gebieden met natuurlijke 

beperkingen 

 

• Regelingen voor rechtstreekse betalingen voor klimaat en milieu 
(“ecoregelingen”) 

• Plattelandsontwikkelingsinterventies voor klimaatverandering en 
hernieuwbare energie 

• Plattelandsontwikkelingsinterventies ter bevordering van de duurzame 
ontwikkeling en het efficiënte beheer van natuurlijke hulpbronnen 

• Plattelandsontwikkelingsinterventies die bijdragen tot de bescherming 
van de biodiversiteit, het versterken van ecosysteemdiensten en het in 
stand houden van habitats en landschappen 

Bron: COM(2018) 392 final, “Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften inzake steun 
voor de strategische plannen”, artikel 87. 

44 De verwachte bijdrage van het GLB aan klimaatactie nam toe van 28 % in de 
periode 2014-2020 tot 40 % in de periode 2021-2027. Dit komt door de verhoging van de 
geschatte bijdrage van regelingen voor rechtstreekse betalingen van iets minder dan 20 % 
tot 40 %, die gedeeltelijk ongedaan wordt gemaakt doordat gekoppelde betalingen en 
inkomenssteun voor jonge landbouwers worden uitgesloten van de berekening. De 
Commissie rechtvaardigt de verhoogde bijdrage door middel van de nieuwe “verbeterde 
conditionaliteit”, waarbij de voormalige randvoorwaarden worden gecombineerd met 
gestroomlijnde vergroeningspraktijken, samen met nieuwe vereisten. De ERK maakte hier 
opmerkingen over in haar Advies over voorstellen betreffende het GLB voor de periode 
na 2020 (zie tekstvak 1). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aa85fa9a-65a0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_NL.pdf
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Tekstvak 1 

Beoordeling door de ERK van de bijdrage van het GLB aan de 
klimaatuitgaven in haar Advies nr. 7/2018 over voorstellen van de 
Commissie voor verordeningen betreffende het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid voor de periode na 2020 

“De grootste bijdrage aan het uitgavenstreefdoel [voor het klimaat] is het feit dat 
aan basisinkomenssteun een gewicht van 40 % wordt toegekend. […] Wij vinden 
[…] dat de geraamde bijdrage van het GLB aan de doelstellingen in verband met 
klimaatverandering onrealistisch is. De bijdrage van het GLB overschatten zou tot 
lagere financiële bijdragen voor andere beleidsterreinen kunnen leiden, hetgeen 
de totale bijdrage van de EU-uitgaven aan matiging van en aanpassing aan 
klimaatverandering zou kunnen beperken. In plaats van de weging van 40 % te 
hanteren voor alle steun in de vorm van rechtstreekse betalingen, zou de bijdrage 
op een betrouwbaarder manier kunnen worden geraamd wanneer die weging 
alleen wordt gebruikt voor steun in de vorm van rechtstreekse betalingen voor 
gebieden waar landbouwers daadwerkelijk praktijken ter beperking van de 
klimaatverandering toepassen”. 

45 Ook in enkele artikelen over het onderwerp wordt geconstateerd dat de GLB-
bijdrage aan klimaatgerelateerde uitgaven te hoog kan zijn ingeschat. In één artikel wordt 
het volgende geconcludeerd: er is geen rechtvaardiging voor het verder verhogen van de 
weging van 19,5 tot 40 %, behalve dat de lidstaten de cijfers kunnen verbloemen en de 
schijn kunnen wekken dat zij meer doen voor het klimaat dan dat zij daadwerkelijk doen. 
De Commissie heeft niet gerechtvaardigd waarom de verbeterde conditionaliteit die 
wordt verbonden aan de basisinkomenssteun en herverdelende betalingen een 
klimaatindicator van 40 % zou verdienen. Zij gebruikt het puur formalistische argument 
dat, omdat sommige voorwaarden kunnen bijdragen tot de verlaging van de emissies of 
de verbetering van de veerkracht, een indicator van meer dan 0 % gerechtvaardigd is en 
de volgende stap 40 % is16. 

46 In een andere studie werden dezelfde zorgen geuit17: hoewel de voorstellen voor 
basisinkomenssteun voor 2021-2027 op papier schijnbaar iets ambitieuzer kunnen zijn, 
lijkt dit onvoldoende om een verdubbeling van de huidige klimaatindicator te 
rechtvaardigen, die in de huidige periode reeds werd bekritiseerd als waarschijnlijke 
overschatting. Wat de verbeterde conditionaliteit betreft, zijn er volgens het Instituut 

                                                      
16 Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020. 

17 Bas-Defossez, F., Hart K. en Mottershead, D.: Keeping track of climate delivery in the CAP? 
Report for NABU by the IEEP, 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_NL.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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voor Europees milieubeleid (Institute for European Environmental Policy — IEEP) weinig 
aanwijzingen dat betalingen voor inkomenssteun en subsidiabiliteitsregels per se gunstig 
zijn voor het klimaat en duidt het bewijs er in plaats daarvan op dat deze in sommige 
gevallen contraproductief kunnen zijn. De aard van de betalingen zelf vormt daarom geen 
rechtvaardiging voor de voorgestelde verdubbeling van de klimaatindicator. 

47 In sommige papers werden relevante aanbevelingen gedaan voor de verbetering van 
de methode voor het traceren van klimaatgerelateerde uitgaven binnen het GLB 
(zie tekstvak 2). 

Tekstvak 2 

Aanbevelingen inzake de tracering van GLB-klimaatuitgaven 

Gebaseerd op: 
A) “Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy”, 
Discussion Paper, door Bastian Lotz, Yannick Monschauer en Moritz Schäfer; 
B) “Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction", door 
Alan Matthews; 
C) “Climate-friendly design of the overall EU budget, Discussion Paper", door 
Moritz Schäfer, Yannick Monschauer en Finn-Rasmus Hingst 

o Gebruik het wegingspercentage van 40 % alleen voor enkele rechtstreekse 
betalingen, ofwel op gebieden waarop dergelijke betalingen leiden tot 
daadwerkelijke veranderingen van de landbouwpraktijken die de mitigatie 
van de klimaatverandering bevorderen, bijv. het beschermen van wetlands 
en veengebieden, ofwel wanneer betalingen nodig zijn om dergelijke 
landbouwpraktijken in stand te houden. Dit zou echter een complexere 
benadering per geval vereisen en waarschijnlijk tot meer administratieve 
lasten leiden. A) 

o Gebruik een aanvullend percentage vóór de klimaatcoëfficiënt van 40 %, dat 
conservatief wordt vastgesteld om een te hoge schatting van de 
klimaatbijdragen te voorkomen. Hierbij kan bijvoorbeeld rekening worden 
gehouden met: 

— het aandeel klimaatrelevante goede landbouw- en milieucondities 
(GLMC’s); 

— een risicofactor om inconsistente ambitieniveaus in de nationale 
normen te weerspiegelen; 

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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— het aandeel landbouwgrond waarvoor een verandering in de richting 
van meer klimaatvriendelijke landbouwpraktijken wordt verwacht. A) 

o Gebruik het wegingspercentage van 100 % op terughoudende wijze en alleen 
waar relevant, zoals: 

— voor ecoregelingen van het GLB, maar alleen wanneer deze 
klimaatrelevante interventies omvatten (bijv. niet voor ecoregelingen 
ter bescherming van de biodiversiteit); 

— voor toezeggingen op het gebied van plattelandsontwikkeling, maar 
alleen als de gefinancierde interventie hoofdzakelijk bijdraagt tot 
klimaatmitigatie in plaats van andere milieudoelstellingen. Dit moet 
voornamelijk per geval worden beoordeeld, in lijn met de interventies 
die op nationaal niveau worden ontworpen. A) 

o Wanneer de drie klimaatwegingspercentages van 0, 40 en 100 % van de 
Commissie worden gehandhaafd, moeten deze worden toegepast op het 
meest uitgesplitste niveau van interventies dat mogelijk is. B) 

o Eén mogelijke benadering zou zijn om te proberen de klimaatimpact van de 
vereisten van de verbeterde conditionaliteit te kwantificeren voor een 
steekproef van terreinen met verschillende landbouwsystemen, bodemtypes 
en klimaatzones in de hele EU. B) 

o Bij de klimaattracering moet ook de verrekening van GLB-betalingen met een 
negatieve klimaatimpact in aanmerking worden genomen, zoals gekoppelde 
betalingen voor dieren of investeringssteun voor niet-duurzame 
irrigatiepraktijken. B) 

o De klimaatquota moeten worden gedefinieerd als netto streefdoel, d.w.z. dat 
extra klimaatgerelateerde uitgaven alle investeringen met een negatieve 
klimaatimpact moeten compenseren. C) 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefonds (CF) 

48 Wat het cohesiebeleid betreft, heeft de Commissie het streefdoel voor de bijdrage 
aan de klimaatdoelstellingen vastgesteld op 30 % voor het EFRO (68 miljard EUR) en 37 % 
voor het CF (17 miljard EUR) voor de periode 2021-2027 (zie figuur 9). Net zoals in het 
voorgaande MFK worden de uitgaven opgesplitst aan de hand van zogenaamde 
interventiegebieden, waaraan een van de drie klimaatcoëfficiënten wordt toegekend. De 
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belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de klimaatcoëfficiënten voor de 
interventiegebieden ten opzichte van 2014-2020 zijn samengevat in tabel 4. 

Tabel 4 — Wijzigingen van interventiegebieden en coëfficiënten die 
relevant zijn voor klimaatgerelateerde uitgaven voor de periode 2021-2027 

Interventiegebied 2014-2020 2021-2027 

Spoorwegen 

nieuw aangelegd 

 

 

heraangelegd of verbeterd 
 

Infrastructuur en rollend materieel voor schoon 
stadsvervoer   

Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen - 
 

Digitalisering van het vervoer (spoorwegen, wegen, 
stadsvervoer, overig) - 

 

Onderzoeks- en innovatieprocessen, 
technologieoverdracht en samenwerking tussen 
ondernemingen gericht op de circulaire economie 

- 
 

Slimme energiedistributiesystemen op een laag en 
gemiddeld spanningsniveau - 

 

Steun voor ondernemingen wier diensten bijdragen aan de 
koolstofarme economie - 

 

Productieve investeringen in grote bedrijven die verband 
houden met de koolstofarme economie - 

 
Bron: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het EFRO, het ESF Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij — COM(2018) 375 final, bijlage I, en Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 215/2014 van de Commissie, bijlage I. 

49 In het voorstel voor een verordening inzake het EFRO en het Cohesiefonds worden 
investeringen in verband met de productie, de verwerking, de distributie, de opslag of 
verbranding van fossiele brandstoffen, met uitzondering van schone voertuigen, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0215-20180225&qid=1591958150905&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0215-20180225&qid=1591958150905&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0215-20180225&qid=1591958150905&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2018:372:FIN
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nadrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied. In één publicatie18 werd gewezen op 
inconsistenties tussen bepaalde percentages die worden toegekend aan het traceren van 
klimaatactie en de klimaatdoelstellingen voor de periode 2021-2027 (zie ook tabel 4 en 
figuur 8): 

o de coëfficiënt van 100 % voor subsidies voor “hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, stadsverwarming en -koeling” maakt in de praktijk een 
verlenging van de levensduur van op fossiele brandstoffen gebaseerde installaties 
mogelijk; 

o de coëfficiënt van 100 % voor financiering voor “infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen” bevordert het gebruik van fossiele brandstoffen in de vervoersector 
en belemmert zodoende de transitie naar emissievrije mobiliteit; 

o de coëfficiënt van 100 % voor de financiering van nieuwe spoorwegen wijkt af van de 
nadruk van de investeringen op de transitie naar emissievrije mobiliteit. 

De Commissie is het niet eens met de standpunten in de aangehaalde publicatie en stelt 
dat deze investeringen een aanzienlijke bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen. 

Onderzoeksbeleid — Horizon Europa 

50 Horizon Europa is het EU-brede onderzoeksprogramma voor de periode 2021-2027. 
De verwachte bijdrage ervan aan de klimaatdoelstellingen blijft staan op 35 %; in het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie komt dit overeen met 33 miljard EUR voor de 
periode 2021-2027 (zie figuur 9). 

51 In de Green Deal wordt de cruciale rol van de mobilisering van onderzoek en de 
bevordering van innovatie erkend voor het behalen van de doelstellingen ervan. Vier 
“Green Deal Missions” moeten Horizon Europa derhalve helpen grootschalige 
veranderingen tot stand te brengen op gebieden zoals de aanpassing aan de 
klimaatverandering, oceanen, steden en bodem. De Commissie verwacht dat deze missies 
een breed scala aan deelnemers zullen samenbrengen, waaronder lokale en regionale 
autoriteiten en burgers. 

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

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

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://www.caneurope.org/
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52 In haar antwoord op onze vragenlijst geeft de Commissie toe dat het bereiken van 
het streefdoel van 35 % haalbaar, maar lastig zal zijn en wijst zij op de noodzaak van een 
duidelijke vaststelling van prioriteiten en verwachtingen van bovenaf (top-down), in 
tegenstelling tot het belang van bottom-upacties in het kader van het programma, 
waarvan de uitkomst onvoorspelbaar is (zie paragraaf 38). 

53 De EU bevordert de transitie van koolstofarme technologieën van onderzoek naar 
marktintroductie. Wetenschappers19 hebben twijfels geuit over de vraag of deze 
ambitieuze plannen haalbaar zijn op de korte tot middellange termijn. Zij wijzen op de 
uitdaging van het op de markt brengen van innovatieve koolstofarme technologieën, 
zoals koolstofafvang en -opslag20 of waterstof, en in veel gevallen is het 
regelgevingskader hier nog niet op afgestemd. Het huidige niveau van de koolstofprijzen 
betekent dat nieuwe technologieën vaak niet winstgevend kunnen zijn op de korte of 
middellange termijn en de noodzakelijke infrastructuur ontbreekt vaak nog steeds. 
  

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

20 Zie ook Speciaal verslag nr. 24/2018 van de ERK:Demonstratie van koolstofafvang en -opslag 
en innovatieve hernieuwbare energiebronnen op commerciële schaal in de EU: beoogde 
vooruitgang in het afgelopen decennium niet gerealiseerd. 

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_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_NL.pdf
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Het traceren van klimaatuitgaven in de 
EU-begroting — Samenvatting 
54 Het aanpakken van de klimaatverandering is een belangrijke prioriteit voor de EU.
Het vaststellen van een streefpercentage van de EU-begroting dat moet worden 
uitgegeven aan klimaatactie kan een doeltreffende stap zijn in de richting van het behalen 
van de klimaatdoelstellingen. De belangrijkste kwesties die in deze analyse zijn 
besproken, worden hieronder samengevat. 

Methode voor het traceren 
van klimaatuitgaven in de 

EU-begroting — op basis van 
de Rio-indicatoren van de 

OESO 

+ Lage administratieve kosten
+ Eenvoudige toepassing en eenvoudig gebruik
- Niet conservatief
- Maximaal (100 %) gewicht voor activiteiten met een aanzienlijke,
maar niet primaire doelstelling om bij te dragen tot de
klimaatdoelstellingen
- Geen onderscheid tussen mitigatie en aanpassing
- Geen rekening gehouden met uitgaven met een negatieve impact
op het klimaat

Bijdrage aan de 
klimaatuitgaven van het 

gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 

+ De naar verwachting grootste bijdrage aan de klimaatuitgaven
+ Stijging van de verwachte bijdrage in 2021-2027
- Rechtstreekse betalingen: ongerechtvaardigde aannames inzake
bijdragen aan het klimaatstreefdoel; de geschatte bijdrage is het
dubbele in 2021-2027 ten opzichte van 2014-2020
- Plattelandsontwikkeling: te hoog ingeschatte bijdrage, ondanks
enige verbeteringen in 2021-2027 
- Geen rekening gehouden met landbouwactiviteiten met een
mogelijk negatieve impact op het klimaat 

Bijdrage aan de 
klimaatuitgaven van het 

EFRO en CF 

+ Verbeterde nadruk op het klimaat in 2014-2020 ten opzichte van
de voorgaande periode; goede praktijken vastgesteld 
- Activiteiten met beperkte steun voor fossiele brandstoffen: geen 
rekening gehouden met mogelijk negatieve impact op het klimaat 

2014-2020 
EU-28 

Streefdoel: 206 miljard EUR 
(20 % — een op de vijf euro) 

2021-2027 
EU-27 

Streefdoel: 320 miljard EUR 
(25 % — een op de vier euro) 



 34 

 

Bijdrage aan de 
klimaatuitgaven van het 

onderzoeksbeleid 

 

+ Actieplan om de klimaatuitgaven in het kader van onderzoek te 
bevorderen 
 
- Uitdagingen voor het behalen van het streefdoel als gevolg van 
beperkingen bij het plannen van onderzoeksvoorstellen in verband 
met klimaatactie 

 

55 Met het oog op de toekomst hebben we de volgende belangrijke uitdagingen 
aangemerkt als de basis voor een betrouwbare en relevante verslaglegging over het 
streefdoel voor klimaatuitgaven: 

o het waarborgen van een robuuste methode voor het traceren van klimaatuitgaven; 

o de consistente toepassing van de methode op alle beleidsterreinen; 

o het compenseren van uitgaven die de klimaatverandering waarschijnlijk zullen 
versnellen. 

 

Deze analyse werd door kamer I, onder leiding van de heer Samo Jereb, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 17 juni 2020. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 President 
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Bijlage — Follow-up van de ERK van Speciaal verslag nr. 31/2016 

Aanbevelingen Antwoord van de Commissie Follow-up van de ERK 

Aanbeveling 1 — Een robuuste meerjarige 
consolidatie Aanvaard  Uitgevoerd  

De Commissie moet jaarlijks een robuuste 
meerjarige consolidatie verrichten om vast te 
stellen of de klimaatuitgaven op de juiste koers 
liggen met het oog op de verwezenlijking van 
het streefdoel van 20 %. 

De Commissie is voornemens om in het kader van de 
voorbereiding van de jaarlijkse ontwerpbegroting 
toezicht te blijven houden op de vooruitgang. 

De Commissie verricht jaarlijks een consolidatie om vast te 
stellen of de geprogrammeerde klimaatuitgaven op de juiste 
koers liggen met het oog op de verwezenlijking van het 
streefdoel van 20 %. Deze wordt bekendgemaakt in het 
jaarlijks beheers- en prestatieverslag over de EU-begroting 
en het jaarlijkse ontwerp van algemene begroting. Sinds 
2019 worden de klimaatcijfers ook gepresenteerd in het 
prestatieoverzicht van programma’s. 

Aanbeveling 2 — Alomvattend rapportagekader 

Aanbeveling 2 a) Ten dele aanvaard  In enkele opzichten uitgevoerd  

De Commissie moet in haar jaarlijkse beheers- 
en prestatieverslagen en in alle toepasselijke 
jaarlijkse activiteitenverslagen jaarlijks 
geconsolideerde informatie verstrekken over de 
vooruitgang in de richting van het globale 
streefdoel van 20 %. Dit moet de verslaglegging 
omvatten van de vooruitgang met betrekking 
tot de actieplannen, voor zover die bestaan. 
Daarnaast moet informatie over de 
klimaatbijdrage van financiële instrumenten 
worden gerapporteerd. 

De Commissie stemt ermee in om, in voorkomend 
geval, relevante aspecten van of geboekte vooruitgang 
inzake klimaatactie op te nemen in het toepasselijke 
jaarlijks activiteitenverslag. 
De Commissie verwerpt de aanbeveling om in het 
kader van de tracering van begrotingsinspanningen 
met het oog op het streefdoel van 20 % te rapporteren 
over financiële instrumenten. 

De verslaglegging over klimaatgerelateerde uitgaven vindt 
plaats in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag over de 
EU-begroting, het ontwerp van algemene begroting en het 
prestatieoverzicht van programma’s. In sommige jaarlijkse 
activiteitenverslagen is beperkte informatie opgenomen 
over de geboekte vooruitgang in de richting van het behalen 
van programmaspecifieke klimaatstreefdoelen. 
Er zijn geen andere nieuwe actieplannen dan het actieplan 
voor Horizon 2020 dat wordt genoemd in Speciaal verslag 
nr. 31/2016. 
In het huidige MFK worden geen financiële instrumenten 
getraceerd voor het klimaat, hoewel dit zal veranderen in 
het volgende MFK. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
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Aanbevelingen Antwoord van de Commissie Follow-up van de ERK 

Aanbeveling 2 b) Gericht tot de lidstaten  Valt niet onder de reikwijdte  

De lidstaten moeten verslag uitbrengen over de 
gebieden onder gedeeld beheer waar potentiële 
mogelijkheden bestaan voor klimaatactie. 

De Commissie merkt op dat deze aanbeveling is 
gericht tot de lidstaten. 

De reikwijdte van de follow-up van de ERK beslaat de 
aanbevelingen die gericht zijn tot de Commissie. 

Aanbeveling 2 c) Niet aanvaard  Niet uitgevoerd  

De Commissie en de lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat er bij het verzamelen van gegevens 
onderscheid wordt gemaakt tussen mitigatie en 
aanpassing. 

Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van dergelijke 
extra administratieve lasten voor zowel de Commissie 
als de lidstaten. 

De Commissie heeft geen maatregelen genomen om de 
aanbeveling uit te voeren. 

Aanbeveling 3 — Beoordeling van de 
behoeften op het gebied van 

klimaatverandering 
Ten dele aanvaard  In enkele opzichten uitgevoerd  

Bij het plannen van de potentiële bijdrage van 
afzonderlijke begrotingsonderdelen of 
financieringsinstrumenten aan klimaatactie, 
moet de Commissie ervoor zorgen dat 
dergelijke plannen gebaseerd zijn op een 
realistische en deugdelijke beoordeling van de 
behoeften op het gebied van 
klimaatverandering en op het potentieel van elk 
terrein om bij te dragen tot het globale 
streefdoel. 

De Commissie aanvaardt de behoeften op het gebied 
van klimaatverandering en het potentieel van 
verschillende gebieden om bij te dragen in overweging 
te nemen bij het voorstellen van een nieuwe 
algemene politieke doelstelling. De Commissie stemt 
niet in met het plannen van specifieke bijdragen voor 
elk gebied of programma. 

De Commissie heeft een externe studie gefinancierd over de 
financieringsbehoeften om te voorzien in een evaluatie van 
de huidige regelingen voor klimaatmainstreaming en het 
traceren van klimaatgerelateerde uitgaven. Hierin worden 
de financieringsbehoeften voor het behalen van het 
streefdoel voor klimaatmainstreaming besproken, en niet 
de behoeften ten aanzien van de klimaatverandering. Het is 
onduidelijk of het verwachte percentage aan 
klimaatgerelateerde uitgaven in het kader van de 
afzonderlijke programma’s is gebaseerd op realistische 
aannames. 
Het onderhandelingsproces voor het toekomstige MFK loopt 
nog. 
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Aanbevelingen Antwoord van de Commissie Follow-up van de ERK 

Aanbeveling 4 — Corrigeren van te hoge 
schattingen Ten dele aanvaard  In enkele opzichten uitgevoerd  

De Commissie en de lidstaten moeten het 
conservativiteitsbeginsel toepassen en de 
overschattingen bij het Elfpo corrigeren door de 
vastgelegde EU-klimaatcoëfficiënten te herzien. 

Met het oog op de voorspelbaarheid, de consistentie 
en de transparantie moet de traceringsmethode 
tijdens het huidige MFK stabiel blijven. De Commissie 
zal echter nagaan hoe de traceringsmethode voor het 
Elfpo met het oog op de programmeringsperiode na 
2020 nog kan worden verbeterd. 

In het voorstel voor het GLB voor de periode na 2020 is het 
percentage van de coëfficiënt verlaagd van 100 tot 40 % 
voor betalingen ter compensatie van natuurlijke of andere 
gebiedsspecifieke beperkingen. 
Het voorgestelde percentage van de coëfficiënt van 100 % 
voor milieu- en klimaattoezeggingen is niet in lijn met het 
conservativiteitsbeginsel. 
Het voorstel voor het toekomstige GLB wordt nog steeds 
bestudeerd op het niveau van de Raad. 

Aanbeveling 5 — Opstellen van actieplannen Ten dele aanvaard  Niet uitgevoerd  

Wanneer uit de jaarlijkse consolidatie blijkt dat 
er een risico bestaat dat de verwachte bijdragen 
van een bepaald terrein niet zullen worden 
verwezenlijkt, dient de Commissie een actieplan 
voor dat terrein op te stellen. 

De Commissie zal in het kader van de tussentijdse 
evaluaties van individuele programma’s en 
beleidslijnen de mogelijkheden onderzoeken om de 
klimaatrelevantie te vergroten. In afwachting van de 
uitkomst van die evaluaties zal de Commissie 
corrigerende maatregelen overwegen. Individuele 
actieplannen vaststellen zou niet gepast zijn, 
aangezien individuele programma’s al processen 
omvatten voor het bepalen van prioriteiten, 
afhankelijk van de beheersvorm. 

De Commissie besteedde in het werkprogramma van 
Horizon 2020 voor 2018-2020 bijzondere aandacht aan 
klimaatactie en wees hieraan een aanzienlijke begroting toe. 
Dit was reeds in gang gezet vóór de bekendmaking van 
Speciaal verslag nr. 31/2016. De Commissie stelde geen 
andere actieplannen op. Zij koos er in plaats daarvan voor 
de begrotingsprocedure jaarlijks te controleren om ervoor 
te zorgen dat de klimaatgerelateerde uitgaven goed op weg 
zijn om het streefdoel te behalen. 
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Aanbevelingen Antwoord van de Commissie Follow-up van de ERK 

Aanbeveling 6 — Ontwikkelen van indicatoren voor het monitoren van daadwerkelijke uitgaven voor klimaatactie en daarmee samenhangende resultaten 

Aanbeveling 6 a) Niet aanvaard  Niet uitgevoerd  

De Commissie moet, in samenwerking met de 
lidstaten, op het terrein van gedeeld beheer 
een geharmoniseerd en proportioneel systeem 
voor het monitoren van de daadwerkelijke 
uitvoering van klimaatactie ontwikkelen. 

Deze aanbeveling zou de lidstaten opzadelen met 
bijkomende administratieve lasten, waarin nog niet is 
voorzien in de huidige verordeningen en die geen deel 
uitmaken van de partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma’s. 

De Commissie heeft geen maatregelen genomen om de 
aanbeveling uit te voeren. 

Aanbeveling 6 b) Aanvaard  In enkele opzichten uitgevoerd  

De Commissie moet in overeenstemming met 
het initiatief “Een resultaatgerichte begroting” 
klimaatgerelateerde resultaatindicatoren 
vaststellen op alle gebieden die bijdragen tot de 
verwezenlijking van het streefdoel. 

De Commissie zal de vergelijkbaarheid van de 
klimaatgerelateerde resultaatindicatoren op alle 
gebieden van de EU-begroting versterken en 
verbeteren, en met het oog op het volgende MFK de 
mogelijkheden overwegen voor de vaststelling van 
klimaatgerelateerde resultaatindicatoren om de 
bijdrage uit de EU-begroting aan klimaatactie te 
beoordelen. 

De Commissie heeft klimaatgerelateerde 
resultaatindicatoren opgenomen in de voorstellen voor het 
GLB voor de periode na 2020 en het EFRO/CF, maar niet op 
alle gebieden. De voorstellen voor het GLB voor de periode 
na 2020 en het EFRO/CF worden overwogen en zijn 
derhalve nog niet aangenomen. 
 

Aanbeveling 6 c) Aanvaard  Uitgevoerd  

De Commissie moet de uitwisseling van goede 
praktijken inzake klimaatgerelateerde 
resultaatindicatoren tussen de lidstaten 
vergemakkelijken. 

De Commissie zal actief blijven ijveren voor de 
uitwisseling van goede praktijken, ook op het 
specifieke gebied van klimaatgerelateerde 
resultaatindicatoren. 

De Commissie heeft maatregelen genomen, door middel 
van vergaderingen van deskundigen, studies, workshops en 
platforms, om goede praktijken inzake klimaatgerelateerde 
resultaatindicatoren uit te wisselen tussen de lidstaten. 
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Aanbevelingen Antwoord van de Commissie Follow-up van de ERK 

Aanbeveling 7 — Verkennen van alle potentiële mogelijkheden en zorgen voor een echte verschuiving in de richting van klimaatactie 

Aanbeveling 7 a) Ten dele aanvaard  Niet uitgevoerd  

De Commissie moet de gebieden met 
onderbenut potentieel voor klimaatactie 
vaststellen, zoals het Europees Sociaal Fonds, en 
actieplannen ontwikkelen ter verhoging van de 
bijdrage van deze gebieden aan klimaatactie. 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling ten dele, in 
dezelfde zin als aanbeveling 5, namelijk dat zij de 
gebieden met onderbenut potentieel zal vaststellen en 
mogelijkheden en acties zal overwegen met het oog 
op het vergroten van de klimaatrelevantie van de 
betrokken uitgavenprogramma’s in het kader van de 
individuele tussentijdse evaluaties van die 
programma’s. Zij zal echter geen specifieke 
actieplannen inzake klimaatuitgaven voor individuele 
programma’s ontwikkelen. 

De Commissie heeft geen actieplannen ontwikkeld inzake 
klimaatactie voor andere specifieke gebieden dan het 
werkprogramma van Horizon 2020 voor 2018-2020 dat 
werd genoemd in Speciaal verslag nr. 31/2016. 

Aanbeveling 7 b) Niet aanvaard  In enkele opzichten uitgevoerd  

De Commissie moet samen met de lidstaten de 
mainstreaming van klimaatactie bij landbouw, 
plattelandsontwikkeling en visserij verhogen. 

Een wijziging van de meerjarige financiële 
programmering van ESIF-programma’s onder gedeeld 
beheer is in dit stadium niet praktisch uitvoerbaar. 
Tegelijkertijd zal de Commissie mogelijkheden 
overwegen om de klimaatmainstreaming in het kader 
van de tussentijdse evaluaties van individuele 
programma’s te versterken. 

De Commissie heeft voorgesteld om het streefdoel voor 
klimaatmainstreaming in het GLB voor de periode na 2020 
te verhogen. Ondanks de sterke inzet van de Commissie 
voor het aanpakken van de klimaatverandering, blijft het in 
dit stadium onduidelijk of dit zal bijdragen tot een verhoging 
van de uitgaven voor klimaatactie. 
Over de voorstellen voor het GLB voor de periode na 2020 
wordt onderhandeld en deze zijn dus nog niet aangenomen. 
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Termen en afkortingen 
Broeikasgas: een gas in de atmosfeer — zoals koolstofdioxide en methaan — dat 
straling absorbeert en uitstraalt en warmte tegenhoudt, zodat het oppervlak van de 
aarde wordt verwarmd door wat we ook wel het broeikaseffect noemen. 

Cohesiefonds (CF): een EU-fonds voor het verminderen van economische en sociale 
ongelijkheden in de EU door de financiering van investeringen in lidstaten waar het 
bruto nationaal inkomen per inwoner minder dan 90 % van het EU-gemiddelde 
bedraagt. 

Conditionaliteit: systeem ter vervanging van randvoorwaarden en vergroening in het 
GLB voor de periode na 2020 ter bevordering van landbouwpraktijken die ten goede 
komen aan het klimaat en het milieu en die het dierenwelzijn en de voedselveiligheid 
bevorderen. 

Duurzameontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals — SDG’s): de 
17 doelstellingen die zijn vastgesteld in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties om stimulansen te bieden voor actie van alle landen op 
gebieden die cruciaal zijn voor de mensheid en de planeet. 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO): een EU-fonds dat de 
economische en sociale cohesie in de EU versterkt door de financiering van 
investeringen die ongelijkheden tussen haar regio’s verkleinen. 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo): een EU-fonds 
waaruit de bijdrage van de EU aan programma’s voor plattelandsontwikkeling wordt 
gefinancierd. 

Europees Sociaal Fonds (ESF): een EU-fonds voor het creëren van onderwijs- en 
arbeidskansen en het verbeteren van de situatie van personen die het risico lopen in 
armoede terecht te komen. 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): een EU-beleidsterrein dat subsidies en 
een scala aan andere maatregelen omvat die bedoeld zijn om voedselzekerheid te 
waarborgen, EU-landbouwers een redelijke levensstandaard te verzekeren, 
plattelandsontwikkeling te bevorderen en het milieu te beschermen. 

Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC): de staat waarin landbouwers alle 
landbouwgrond, en met name grond die momenteel niet voor productie wordt 
gebruikt, moeten houden om bepaalde betalingen in het kader van het GLB te 
ontvangen. Hieronder vallen onder meer water- en bodembeheer. 



 42 

 

Horizon Europa: het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU voor 2021-2027. 

Horizon 2020: het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU voor 2014-2020. 

Klimaatactie: maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering en de gevolgen 
ervan; een van de zeventien duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 

Klimaatmainstreaming: de opname van klimaatgerelateerde overwegingen in alle 
beleidsmaatregelen, instrumenten, programma’s en fondsen. 

Meerjarig financieel kader (MFK): het uitgavenplan van de EU waarin in zes 
hoofdrubrieken prioriteiten (op basis van beleidsdoelstellingen) en plafonds worden 
vastgelegd, in het algemeen voor zeven jaar. Het biedt de structuur waarbinnen 
jaarlijkse EU-begrotingen worden vastgelegd en beperkt de uitgaven voor elke 
uitgavencategorie. Het huidige MFK bestrijkt de periode 2014-2020. 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

Randvoorwaarden (cross-compliance): een mechanisme waarbij betalingen aan 
landbouwers afhankelijk zijn gesteld van hun inachtneming van vereisten op het 
gebied van milieu, voedselveiligheid, diergezondheid en -welzijn en landbeheer. 

Rechtstreekse betaling: een landbouwsteunbetaling, zoals areaalgebonden steun, die 
rechtstreeks aan landbouwers wordt gedaan. 

Tracering van klimaatuitgaven: het meten van de financiële bijdrage aan de 
klimaatdoelstellingen van verschillende bronnen. 

Vergroening: de toepassing van landbouwpraktijken die het klimaat en het milieu ten 
goede komen. Wordt ook vaak gebruikt om te verwijzen naar de desbetreffende EU-
steunregeling. 
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ERK-team 
Analyse van de ERK — Het traceren van klimaatuitgaven in de EU-begroting 

Deze analyse werd vastgesteld door kamer I, die onder leiding staat van ERK-lid 
Samo Jereb. De taak werd geleid door ERK-lid Joëlle Elvinger, ondersteund door 
Ildikó Preiss, kabinetschef; Charlotta Törneling, kabinetsattaché; Colm Friel, 
hoofdmanager; Ramona Bortnowschi, taakleider; Jan Huth, adjunct-taakleider; 
Bertrand Tanguy, controleur; en Marika Meisenzahl, grafisch ontwerp. 
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EUROPESE REKENKAMER  
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1

Inlichtingen: eca.europa.eu/nl/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

De Commissie heeft zich ertoe verbonden ten 
minste 20 % van de EU-begroting voor de periode 
2014-2020 uit te geven aan klimaatactie door 
klimaatgerelateerde uitgaven op te nemen in alle 
beleidslijnen van de EU. Dit streefdoel werd voor 
de periode 2021-2027 verhoogd tot 25 %. Het 
traceren van klimaatuitgaven stelt de Commissie in 
staat te beoordelen of zij haar streefdoel behaalt. 
Voortbouwend op onze eerdere werkzaamheden 
met betrekking tot dit onderwerp, analyseren wij 
in dit document de methode voor het traceren van 
klimaatuitgaven in de EU-begroting, bespreken 
wij de vooruitgang die is geboekt ten aanzien 
van het streefdoel en kijken wij vooruit naar de 
periode na 2020. In de analyse worden vraagtekens 
geplaatst bij enkele van de aannames van de 
Commissie en wordt het risico aan de orde gesteld 
dat klimaatuitgaven te hoog worden opgegeven. 
Daarnaast worden verbeteringen in huidige 
wetgevingsvoorstellen uiteengezet, maar wordt 
erop gewezen dat fouten in de methode en 
uitdagingen blijven bestaan.
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