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Klimaatactie van de EU: zonder betrouwbare 
traceringsmethode bestaat het risico dat 
klimaatuitgaven te hoog worden opgegeven, 
aldus controleurs 
De Commissie heeft zich ertoe verbonden minstens een op de vijf euro (20 %) van de EU-begroting 
te besteden aan klimaatactie voor de periode 2014-2020. Zij heeft dit streefdoel nu opgetrokken 
tot 25 % (een op de vier euro) voor de periode 2021-2027. Volgens een nieuwe analyse van de 
Europese Rekenkamer kan het vaststellen van dergelijke streefdoelen een doeltreffende stap zijn 
in de richting van het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen van de EU, op voorwaarde dat 
het geld wordt getraceerd volgens een robuuste methode die consistent wordt toegepast op alle 
beleidsterreinen.  

Het aanpakken van de klimaatverandering is een belangrijke prioriteit voor de EU. In plaats van een 
specifiek financieringsinstrument op te zetten voor het aanpakken van de klimaatverandering heeft 
de Commissie ervoor gekozen een streefdoel vast te stellen voor het percentage van de EU-
begroting dat aan klimaatactie moet worden besteed. In dit verband betekent het traceren van 
klimaatgerelateerde uitgaven dat de financiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen uit 
verschillende EU-financieringsbronnen wordt gemeten, en dat wordt nagegaan of deze streefdoelen 
voor uitgaven zijn behaald.  

“We willen allemaal een EU-begroting die echt groener is”, aldus Joëlle Elvinger, het lid van de 
Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de analyse. “Er is vooruitgang geboekt, maar 
het risico blijft bestaan dat de klimaatactie van de EU wordt overschat. Met het oog op de periode 
na 2020, de Green Deal van de Commissie en het ambitieuzere streefcijfer van 25 % hebben we een 
betrouwbare rapportage over klimaatgerelateerde uitgaven nodig.” 

De controleurs richtten zich op het traceren van klimaatactie op de beleidsterreinen landbouw, 
cohesie en onderzoek, die samen goed zijn voor de meerderheid van de klimaatgerelateerde 
uitgaven. Zij hadden eerder (Speciaal verslag nr. 31/2016) gewaarschuwd voor het risico dat het 
huidige streefdoel om 20 % van de EU-begroting te besteden aan klimaatactie, niet zou worden 
gehaald. De nieuwe analyse bevestigt opnieuw hun bezorgdheid over de methode van de Commissie 
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voor het traceren van klimaatgerelateerde uitgaven. Er is geen rekening gehouden met de negatieve 
gevolgen van uitgaven die tot een toename van de emissies leiden. Bovendien heeft zij overschat in 
welke mate de EU-uitgaven, en met name bepaalde regelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB), kunnen bijdragen tot de aanpak van de klimaatverandering.  
In mei 2018 heeft de Commissie in haar eerste voorstel voor de langetermijnbegroting van de EU 
ofwel het “meerjarig financieel kader” (MFK) voor de periode 2021-2027 haar streefdoel voor EU-
uitgaven voor klimaatverandering verhoogd van 20 % tot 25 %. Deze stijging werd bevestigd in haar 
voorstel voor een Europese Green Deal in december 2019.  

Door de COVID-19-crisis is het mogelijk dat de politieke prioriteiten veranderen en de nadruk 
verschuift naar het aanpakken van bedreigingen voor de volksgezondheid, het stimuleren van de 
economie of het scheppen van banen. In mei 2020 presenteerde de Commissie — op verzoek van 
de Europese Raad en het Europees Parlement — een herzien voorstel voor de periode 2021-2027 
van het MFK, met inbegrip van een schuldgefinancierd herstelplan om de gevolgen van de COVID-
19-crisis aan te pakken. Dit voorstel wordt momenteel besproken. De totale klimaatgerelateerde 
uitgaven van de EU zullen afhangen van het resultaat van deze onderhandelingen en van het soort 
investeringen waaraan de extra EU-middelen daadwerkelijk zullen worden besteed. Hoe dan ook zal 
de klimaatverandering een mondiale uitdaging en een grote zorg voor burgers, beleidsmakers en 
belanghebbenden blijven.  

Noot voor de redactie  

In Speciaal verslag nr. 31/2016 van de ERK werd geconstateerd dat de methode van de Commissie 
voor het traceren van klimaatgerelateerde uitgaven in de EU-begroting eenvoudig en pragmatisch 
was, maar verschillende tekortkomingen vertoonde, zoals het feit dat er geen schatting wordt 
gemaakt van de koolstofvoetafdruk van elke actie.  
Het optreden van de EU op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering staat centraal bij 
de werkzaamheden van de ERK en blijft een hoge prioriteit in het herziene werkprogramma voor 
2020. Onze meest recente publicaties over dit onderwerp zijn onder meer een speciaal verslag over 
biodiversiteit op landbouwgrond en een ander speciaal verslag over het gebruik van pesticiden. De 
klimaatverandering is ook het hoofdthema van het meest recente ECA Journal.  
De analyse van de ERK “Het traceren van klimaatuitgaven in de EU-begroting” is in 23 EU-talen 
beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 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 gevraagd door de Raad en het Europees Parlement. 

 

Hier kunt u informatie vinden over de maatregelen die de ERK heeft genomen naar aanleiding van 
de COVID-19-pandemie. 

Perscontact voor deze analyse 
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