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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 22. juli 2020 

EU's grønne ambitioner kræver en mere 
performancebaseret Fond for Retfærdig 
Omstilling, siger revisorerne 
Ifølge en udtalelse, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, skal det nyligt ændrede forslag 
vedrørende Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) etablere en klarere forbindelse til EU's klima- og miljømål. 
Der er fremsat forslag om betydelige supplerende ressourcer for at hjælpe med omstillingen til en 
klimaneutral økonomi inden 2050, men finansieringen bør være mere behovsbaseret og 
performanceorienteret. I modsat fald er der risiko for, at den nødvendige strukturændring ikke finder sted, og 
at det vil være nødvendigt på ny at finansiere omstillingen til en grøn økonomi, advarer revisorerne.  

Lovgivningsforslagene om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) har til formål at støtte EU's 
omstilling til en klimaneutral økonomi inden 2050 ved at håndtere de sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger på de berørte sektorer og regioner. Der blev oprindelig tildelt budgetbevillinger på 7,5 milliarder euro 
(2018-priser). Som følge af covid-19-udbruddet ændrede Europa-Kommissionen sit forslag ved at øge 
finansieringen betydeligt med 32,5 milliarder euro, hovedsagelig fra EU-genopretningsinstrumentet. Den nye 
budgetplan, som blev vedtaget i går, reducerede imidlertid FRO med 20 milliarder euro. 

Revisorerne påpeger, at Kommissionen ikke har foretaget en forudgående konsekvensanalyse for at underbygge 
behovet for det ændrede beløb. En forsvarlig behovsanalyse er afgørende for både at sikre bedre fordeling af 
EU's finansielle ressourcer samt målrette og kvantificere de målsætninger, der skal nås. Dette er så meget desto 
vigtigere, fordi forslaget yder yderligere finansiering til regioner, der allerede har modtaget penge fra andre 
særlige fonde til energiomstillingen. 

"Fonden for Retfærdig Omstilling er et vigtigt redskab i EU's grønne pagt til at sikre, at omstillingen hen imod en 
klimaneutral økonomi sker på en retfærdig måde, så ingen lades i stikken", siger Nikolaos Milionis, det medlem 
af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for udtalelsen. "Kommissionen bør imidlertid sikre, at det nye 
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lovgivningsforslag, sammen med de territoriale planer for retfærdig omstilling, som vil blive forelagt den til 
godkendelse, har en solid performanceramme til at opnå de ambitiøse EU-mål". 

Revisorerne bemærker også, at forbindelsen mellem performance og finansiering er forholdsvis svag. Den 
foreslåede tildelingsmetode giver svage incitamenter til den gennemgribende, vigtige strukturændring, som 
kræves for at nå EU's klimamål. Hertil kommer, at forslaget fastsætter fælles output- og resultatindikatorer, 
men at disse ikke klart tager hensyn til målet om en gradvis omstilling af de kulstofintensive sektorer. Der er 
derfor en betydelig risiko for, at Fonden for Retfærdig Omstilling ikke vil hjælpe med at bringe visse regioners 
store afhængighed af kulstofintensive aktiviteter til ophør, siger revisorerne. 

 

Bemærkninger til redaktører  
I december 2019 offentliggjorde Kommissionen EU's grønne pagt, som FRO er en integreret del af. I forslaget fra 
januar 2020 forventedes det, at FRO ville modtage 7,5 milliarder euro i nye midler fra EU. I maj 2020 ændrede 
Kommissionen sit forslag som følge af covid-19-udbruddet, og supplerede denne støtte, så den nåede 
40 milliarder euro. I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 17.-21. juli blev dette budget reduceret 
med 20 milliarder euro. 

Denne udtalelse er begrænset til forslagene vedrørende Fonden for Retfærdig Omstilling og supplerer især 
vores nyligt offentliggjorte udtalelse nr. 2/2020 om Kommissionens ændrede forslag af 14. januar 2020 til 
forordningen om fælles bestemmelser samt udtalelse nr. 4/2020 om Kommissionens ændrede forslag fra maj 
2020 om forordningen om fælles bestemmelser for programperioden 2021-2027. Endvidere forventes en 
udtalelse om lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling offentliggjort 
senere i år.  

Revisionsretten bidrager til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at offentliggøre udtalelser om forslag til 
ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Revisionsretten er EU's eksterne revisor og giver i sine 
udtalelser en uafhængig vurdering af lovforslagene. I 2019 offentliggjorde revisorerne en "Sammenfatning af 
Revisionsrettens bemærkninger" om Kommissionens 2018-forslag vedrørende den næste FFR. 

I henhold til retsgrundlaget for Kommissionens forslag er høring af Revisionsretten obligatorisk, og Rådet og 
Europa-Parlamentet har derfor i separate skrivelser anmodet Revisionsretten om udtalelse.  

Revisionsrettens udtalelse nr. 5/2020 om Kommissionens forslag af 14. januar 2020 og af 28. maj 2020 til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling foreligger nu på 
engelsk på Revisionsrettens websted eca.europa.eu. De øvrige sprogudgaver vil foreligge snart. 

Oplysninger om de foranstaltninger, Revisionsretten har truffet på baggrund af covid-19-pandemien, kan fås 
her. 
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