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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 15. februar 2023 

EU's globale klimaalliance: Resultaterne stod 
ikke mål med ambitionsniveauet 

• EU ydede i alt 729 millioner euro i støtte for at hjælpe udviklingslande, der var ramt af 
klimaændringer 

• Initiativet fokuserede ikke tilstrækkeligt på behovene hos de mest sårbare 

Den globale klimaalliance - lanceret af EU i 2007 for at hjælpe udviklingslandene til at reagere på 
klimaændringer - levede ikke op til sine løfter. Sådan lyder konklusionen i en ny beretning, som 
Den Europæiske Revisionsret udsender i dag. Revisorerne fandt stort set ingen dokumentation 
for, at initiativet havde øget landenes modstandsdygtighed over for klimaændringer. De 
gennemførte tiltag havde dog generelt leveret de ønskede output, men undertiden til en høj 
pris. 

"Vi konstaterede, at det globale klimaallianceinitiativ havde haft mindre effekt end håbet, og at 
det ikke lykkedes systematisk at sikre den forventede overgang fra kapacitetsopbygning til mere 
konkrete tiltag, der direkte støttede befolkningen," siger Hannu Takkula, det medlem af 
Revisionsretten, der ledte revisionsarbejdet. "Vi mener, at Europa-Kommissionen bør fokusere på 
dem, der er hårdest ramt af klimaændringer, og indarbejde de indhøstede erfaringer i både 
fremtidige klimatiltag og fremtidige initiativer for global udvikling." 

Den globale klimaalliance baserede sin tilgang på to søjler: fremme af dialog og vidensdeling og 
ydelse af teknisk og finansiel støtte til foranstaltninger til tilpasning, modvirkning og reduktion af 
katastroferisici. 

Revisorerne konstaterede, at initiativet ikke målte forbedringer af støttemodtagernes situation, og 
at det heller ikke fokuserede tilstrækkeligt på behovene hos dem, der var hårdest ramt. Støtten 
nåede ikke altid ud til de tiltænkte sårbare modtagere: Få tiltag omfattede f.eks. aktiviteter, der 
var rettet specifikt mod kvinders behov, og visse andre aktiviteter var for omkostningskrævende 
for de fattigste husholdninger. Vellykkede pilottiltag burde desuden være blevet opskaleret, så 
flere personer kunne have draget fordel af dem. 

Det lykkedes aldrig den globale klimaalliance at tiltrække den forventede yderligere finansiering 
fra EU-landene og den private sektor. Trods den betydelige mangel på finansiering reviderede 
Kommissionen ikke sine oprindelige ambitiøse mål. I initiativets anden fase (den globale 
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klimaalliance +, 2014-2020) medførte Kommissionens kriterier for tildeling af finansiering 
endvidere, at de mest sårbare lande modtog forholdsmæssigt færre midler. 
Kommissionen analyserede ikke tilstrækkeligt rimeligheden af de budgetterede omkostninger til 
de fleste af de tiltag, revisorerne undersøgte. Tiltagenes forvaltningsomkostninger varierede 
f.eks. meget og var særligt høje i Stillehavsområdet. Ifølge revisorerne kunne der være opnået 
besparelser gennem en mere detaljeret analyse af omkostningerne. 
Manglende synlighed var også et problem. Selv om initiativet støttede mere end 80 lande, var det 
ikke særlig kendt i udviklingslandene og i EU. Det skyldtes til dels, at de finansierede tiltag ikke 
kunne skelnes fra andre EU-tiltag til håndtering af klimaændringer i udviklingslandene. Initiativets 
produktivitet var desuden påvirket af dets komplekse struktur, navnlig opdelingen i to 
støttefaciliteter og finansieringsstrømme. 

Baggrundsoplysninger 

Det globale klimaallianceinitiativ havde ikke sin egen budgetpost i Europa-Kommissionens 
regnskabssystem, men blev finansieret via instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde 
og Den Europæiske Udviklingsfond. Den samlede finansiering til initiativet udgjorde 
728,8 millioner euro, herunder bidrag fra EU-landene: 308,8 millioner euro til første fase (2007-
2013) og 420 millioner euro til anden fase, den globale klimaalliance + (2014-2020). 
I 2020 besluttede Kommissionen ikke at videreføre initiativet med en tredje fase. I perioden 
2021-2027 vil Kommissionen finansiere tiltag til håndtering af klimaændringer i udviklingslandene 
gennem tematisk og geografisk støtte under instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde. 
Særberetning 04/2023 "Den globale klimaalliance (+) - Resultaterne stod ikke mål med 
ambitionsniveauet" kan fås på Revisionsrettens websted. 
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