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Pressmeddelande 
Luxemburg den 30 maj 2022 

EU-budgetens bidrag till klimatåtgärder har 
överskattats  
EU har missat sitt självpåtagna mål att avsätta minst 20 % av sin budget för 2014–2020 till 
klimatåtgärder, enligt en särskild rapport som offentliggörs i dag av Europeiska revisionsrätten. 
Enligt Europeiska kommissionen har EU uppfyllt målet på 20 % och använt 216 miljarder euro 
till klimatåtgärder. Men revisorerna konstaterar att de rapporterade utgifterna inte alltid avser 
klimatåtgärder och att det belopp som enligt uppgift använts till klimatåtgärder har redovisats 
minst 72 miljarder euro för högt. Revisorerna befarar att problem med tillförlitligheten även 
kan förekomma i kommissionens rapportering för perioden 2021–2027, då EU:s nya 
klimatutgiftsmål kommer att öka till 30 %. 

”Att hantera klimatförändringarna är en central prioritering för EU, som har ställt upp 
utmanande klimat- och energimål”, säger Joëlle Elvinger, den ledamot av revisionsrätten som 
ledde revisionen. ”När det gäller perioden 2014–2020 konstaterade vi att alla utgifter inom EU-
budgeten som rapporterats som klimatrelaterade i själva verket inte avsåg klimatåtgärder. Därför 
lämnar vi flera rekommendationer som syftar till att EU:s utgifter ska kopplas till dess klimat- och 
energimål på ett bättre sätt. Till exempel rekommenderar vi att kommissionen ska motivera 
klimatrelevansen hos jordbruksfinansiering.” 
 
De områden i EU:s offentliga utgiftsprogram som framför allt rapporteras vara klimatrelevanta är 
jordbruk, infrastruktur och sammanhållning. Kommissionen tilldelar olika programkomponenter 
koefficienter beroende på deras förväntade bidrag till klimatåtgärder. Rapporteringen om 
klimatåtgärder är behäftad med brister, säger revisorerna, vilket på det hela taget gör den 
otillförlitlig. Den nuvarande spårningsmetoden bygger på antaganden: det slutliga bidraget till 
EU:s klimatmål utvärderas inte, och det har inte införts något system för övervakning av 
klimatresultat. Koefficienterna är inte alltid realistiska: i vissa fall anses utgifter vara 
klimatrelevanta trots att de projekt och program som de stöder har liten eller ingen effekt på 
klimatet (t.ex. infrastruktur i landsbygdsområden). I andra fall redovisas inte potentiella negativa 
effekter (t.ex. koldioxidutsläpp).  
 
Det är framför allt inom jordbruksfinansieringen som klimatutgifterna har redovisats för högt, 
närmare bestämt med nästan 60 miljarder euro, enligt revisorerna. Kommissionen rapporterade 
att 26 % av EU:s jordbruksfinansiering var klimatrelevant, vilket motsvarar ungefär hälften av 
EU:s totala klimatutgifter. Men utsläppen av växthusgaser från jordbruket i EU har inte minskat 
sedan 2010. På samma sätt anser revisorerna att kommissionen har överskattat klimatbidraget 
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från viktiga delsektorer för infrastruktur- och sammanhållningsstöd, såsom järnvägstransport, el 
och biomassa.  

Genom att tillämpa rimligare koefficienter beräknar revisorerna att EU-budgetens 
klimatrelevanta andel sannolikt ligger på omkring 13 % (cirka 144 miljarder euro) i stället för 20 % 
som rapporterats. De varnar även för risken att planerade eller anslagna belopp eventuellt inte 
används, vilket skulle kunna blåsa upp de rapporterade klimatutgifterna ytterligare.  
 
Revisorerna granskade även de förväntade ändringarna på området spårning av klimatutgifter 
efter 2020 för att hjälpa kommissionen att förbättra den framtida rapporteringen om 
klimatutgifter. 
Revisorerna uttrycker oro över tillförlitligheten i klimatrapporteringen för 2021–2027. Trots de 
föreslagna förbättringarna av rapporteringsmetoderna, kvarstår merparten av de problem som 
identifierades för perioden 2014–2020. Finansieringsinstrumentet NextGenerationEU, som 
infördes 2020, införlivar den viktiga principen om att inte orsaka betydande skada, vilket innebär 
att en ekonomisk verksamhet inte får hota miljö- eller klimatmål. Trots det konstaterar 
revisorerna att NextGenerationEU för med sig ytterligare utmaningar på grund av oklara 
kopplingar mellan stöd och klimatmål. 
 
Bakgrundsinformation  
Särskild rapport 09/2022 Klimatutgifterna i EU:s budget för 2014–2020: inte lika stora som 
rapporterat finns på revisionsrättens webbplats. Revisionen bygger vidare på revisionsrättens 
tidigare arbete på området, till exempel särskild rapport 17/2013, särskild rapport 31/2016 och 
översikt 01/2020. I särskild rapport 22/2021 pekade revisionsrätten även på risken för att 
klimatutgifterna inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens inte uppfyller EU:s 
taxonomistandarder. 
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