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Luxemburg den 20 september 2021

EU gör inte tillräckligt för att
stimulera hållbara investeringar
Omställningen till en ekonomi med nettonollutsläpp kommer att kräva betydande privata och
offentliga investeringar, men EU gör inte tillräckligt för att kanalisera pengar till hållbara
verksamheter. Det är slutsatsen i en särskild rapport från Europeiska revisionsrätten som
efterlyser mer konsekventa åtgärder från EU:s sida. Europeiska kommissionen har på ett bra sätt
arbetat för ökad öppenhet på marknaden, men revisorerna kritiserar bristen på kompletterande
åtgärder inriktade på de miljö- och samhällskostnader som ohållbara ekonomiska verksamheter
orsakar. Enligt rapporten behöver kommissionen tillämpa enhetliga kriterier för att bedöma
hållbarheten i EU:s budgetinvesteringar och bli bättre på att rikta insatserna för att få fram
hållbara investeringsmöjligheter.
”EU:s åtgärder för hållbar finansiering kommer inte att få full effekt om inte ytterligare åtgärder
vidtas för att väga in de miljö- och samhällskostnader som ohållbara verksamheter orsakar”, säger
Eva Lindström, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Ohållbara
verksamheter är fortfarande alltför lönsamma. Kommissionen har gjort mycket för att öka
öppenheten kring denna ohållbarhet, men det underliggande problemet måste fortfarande
åtgärdas.”
De största problemen är att marknaden inte tar hänsyn till de negativa miljömässiga och sociala
effekterna av ohållbara verksamheter och att det råder en allmän brist på insyn i vad som är
hållbart. Kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt från 2018 åtgärdade bara
delvis de här problemen, säger revisorerna. Många åtgärder har försenats och behöver
kompletteras för att bli tillämpliga. Revisorerna framhåller behovet av att genomföra
handlingsplanen fullt ut och understryker vikten av att färdigställa det gemensamma
klassificeringssystemet för hållbara verksamheter (EU:s taxonomi) grundat på vetenskapliga
kriterier. De rekommenderar ytterligare åtgärder för att se till att prissättningen av
växthusgasutsläpp bättre återspeglar kostnaderna för miljön.
I rapporten betonas också den viktiga roll som EIB spelar för hållbar finansiering. När det gäller
EU:s ekonomiska stöd som förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB) konstaterade
revisorerna att stödet från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) inte var inriktat
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på de områden där hållbara investeringar behövdes som mest, särskilt i Central- och Östeuropa.
Dessutom gick endast en mycket liten del av stödet till klimatanpassning. För att ändra detta
rekommenderar de kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna bygga upp en reserv av
hållbara projekt som kan bli aktuella för finansiering.
Slutligen konstaterade revisorerna också att EU:s budget inte fullt ut följer god praxis för hållbar
finansiering och saknar enhetliga vetenskapsbaserade kriterier för att undvika betydande skador
på miljön. Det är bara inom programmet InvestEU som investeringar bedöms mot samhälls- och
miljöstandarder jämförbara med de som EIB använder. Det innebär en risk för att otillräckliga eller
inkonsekventa kriterier kan användas för att avgöra hållbarheten ur miljö- och samhällssynpunkt
för liknande åtgärder som finansieras genom olika EU-program, däribland EU:s återhämtningsfond.
Många av de kriterier som används för att spåra EU-budgetens bidrag till klimatmålen är inte heller
så strikta och vetenskapligt grundade som de som tagits fram för EU-taxonomin. Revisorerna
rekommenderar därför att principen om att inte orsaka betydande skada ska tillämpas konsekvent
över hela EU-budgeten, liksom kriterierna i EU-taxonomin.
Granskningsrapporten ger underlag för genomförandet av 2021 års strategi för att finansiera
omställningen till en hållbar ekonomi som kommissionen offentliggjorde i början av juli.
Bakgrundsinformation
Många ekonomiska verksamheter i EU är fortfarande koldioxidintensiva. För att nå målet att
minska utsläppen av växthusgaser med 55 % till 2030 kommer det enligt kommissionen att krävas
ytterligare investeringar på omkring 350 miljarder euro per år enbart i energisystemet. För att nå
nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 skulle EU enligt expertuppskattningar sammanlagt
behöva investera runt en biljon euro om året under perioden 2021–2050. Av detta belopp skulle
EU:s ekonomiska stöd för närvarande kunna bidra med drygt 200 miljarder euro per år under
perioden 2021–2027. Det visar hur stort investeringsgapet är och att enbart offentliga medel inte
kommer att räcka för att nå ovannämnda mål.
Under den fleråriga budgetramen för 2021–2027 planerar EU att stödja offentliga och privata
investeringar genom att avsätta minst 30 % av EU-budgeten till klimatåtgärder. Därutöver måste
medlemsstaterna avsätta minst 37 % av de medel som de får från faciliteten för återhämtning och
resiliens (EU:s återhämtningsfond) till klimatåtgärder.
InvestEU, som ersätter Efsi, är EIB:s mekanism för investeringsstöd för att mobilisera privata
investeringar i projekt av strategisk betydelse för EU. Inom ramen för InvestEU redovisas för
närvarande inte de faktiska klimat- och miljöresultaten av de projekt som ligger till grund för
finansiella transaktioner, och ingen information ges om hur stora belopp av InvestEUfinansieringen som spåras i enlighet med kriterierna i EU-taxonomin.
Särskild rapport 22/2021 Hållbar finansiering: EU måste vidta mer konsekventa åtgärder för att
styra om finansiering mot hållbara investeringar finns på revisionsrättens webbplats
(eca.europa.eu).
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