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Sammandrag 
 
Syftet med denna utredning är att göra en kortfattad analys av hur 
EU:s sammanhållningspolitik kan bidra till kampen mot 
klimatförändringen. Analysen bygger på kvantitativa och kvalitativa 
sekundära källor (i synnerhet budgeten för EU:s strukturfonder 2000-2006 
och 2007–2013) samt primära kvalitativa uppgifter (två fallstudier i 
Finland och Italien), och lyfter fram de stora framsteg som gjorts när det 
gäller att utnyttja strukturfonderna för att bekämpa klimatförändringen. 
Rekommendationer ges för hur strukturfondernas betydelse kan förstärkas 
ytterligare inom detta område.  
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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 
Klimatförändringen har fått högsta prioritet på världens och EU:s politiska dagordningar. 
Vetenskapliga bevis och den allmänna opinionen är samstämmiga när det gäller 
uppfattningen att frågan är en av de viktigaste utmaningarna i framtiden, inte bara i ett 
politiskt perspektiv utan också inom det bredare socioekonomiska området. Så ses t.ex. 
klimatförändringen som ett instrument för att få fart på den ekonomiska återhämtningen 
och bereda väg för en omvandling som leder till nya fundament för den socioekonomiska 
utvecklingen.  
 
EU har tagit en tätposition inom området, och antagit ett ambitiöst långsiktigt program som 
syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. I detta sammanhang förväntas EU:s 
sammanhållningspolitik spela en viktig roll för att uppnå målen på gemenskapsnivå, 
eftersom regionerna påverkas av klimatförändringen och således förväntas att på sin 
behörighetsnivå utveckla lämpliga motåtgärder. Förväntningarna på EU:s 
sammanhållningspolitik i detta sammanhang är höga också p.g.a. att denna politik har stött 
sektorer och länder som tidigare har befunnits vara de värsta källorna till 
växthusgasutsläpp. 
 
Syfte 
Syftet med denna utredning är att göra en djupgående analys av hur EU:s 
sammanhållningspolitik kan bidra till kampen mot klimatförändringen. De två målen, som 
hänger samman, är att 

• ge en korrekt bild av vilka huvudsakliga tillvägagångssätt, strategier, särskilda åtgärder 
och instrument som använts för att tackla klimatförändringen under programperioderna 
2000–2006 och 2007–2013, 

• undersöka hur EU:s sammanhållningspolitik i högre grad kan bidra till att tackla 
klimatförändringen samt presentera en rad operativa rekommendationer.  

 
Metod 
Den metod som valts för utredningen innebär en ansats i tre delar: 

• Först har författaren gått igenom klimatförändringsredovisningar och vilka politiska 
reaktioner som dessa har gett upphov till på global nivå och EU-nivå, baserat på 
sekundära källor.  

• Sedan har hon studerat statistiska uppgifter över strukturfondernas budgetar under 
programperioderna 2000–2006 och 2007–2013. Syftet har varit att identifiera vad som 
huvudsakligen har kännetecknat åtgärderna inom de strukturfondsprogram som varit 
avsedda att tackla klimatförändringen (vilka politikområden har prioriterats, vilka 
medlemsstater och regioner är mest aktiva).  

• Slutligen har två fallstudier genomförts i två medlemsstater, Finland och Italien, som 
ansetts vara representativa när det gäller de utmaningar som klimatförändringen 
innebär och de politiska svaren på dessa.  
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Iakttagelser 
Det finns en avsevärd mängd vetenskapliga bevis från många källor för att jordens klimat 
håller på att förändras, och en viss enighet om att denna trend är ett resultat av mänskligt 
agerande. Man har kommit fram till att utsläppet av växthusgaser är den främsta orsaken 
till klimatförändringen. De fem länder i EU-27 som släpper ut mest växthusgaser var alla 
medlemsstater i EU-15: Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien. Offentlig 
energiframställning och vägtransporter är de två verksamheter som svarar för störst andel 
växthusgasutsläpp (80 respektive 21 procent) av de totala utsläppen i EU-15. Växthusgaser 
är inte de enda effekterna av klimatförändringen; riskerna för naturkatastrofer är också 
väsentliga. Känsligheten för naturkatastrofer i Europa tenderar att minska från öst till väst 
p.g.a. sämre kapacitet att bemästra situationen, som i sin tur hänger samman med lägre 
BNP per capita. 
 
Ett antal mycket ambitiösa politiska initiativ har fått stöd på EU-nivå för att bemästra de 
risker som följer av klimatförändringen. I centrum för sådana initiativ står EU:s 
engagemang för drastiskt minskade utsläpp av växthusgaser och för en omvandling av den 
europeiska ekonomin till ett högeffektivt system med låga koldioxidutsläpp. Detta 
kulminerade med paketet från januari 2008 som innehåller ett av de mest ambitiösa 
uppsättningarna klimat- och energimål. System har inrättats med koldioxidtak och handel 
med utsläppsrätter som baseras på Kyotoprotokollets reduktionskvoter på mikronivå 
(företag) och makronivå (medlemsstater). Dock är det en allvarlig brist hos sådana system 
att inga sanktioner finns för dem som inte respekterar de rättsligt bindande åtagandena.  
 
Regionerna i Europa påverkas särskilt starkt av klimatförändringen. Den får direkta och 
indirekta effekter som skiftar mellan regionerna och som bör beaktas när framtidens 
sammanhållningspolitik i EU utformas.  
 
Sammanhållningspolitiken bör spela en nyckelroll i arbetet för att nå EU:s klimat- och 
energimål. De flesta sektorer som potentiellt släpper ut mycket växthusgaser är också 
sådana sektorer dit EU:s sammanhållningspolitik traditionellt har koncentrerats 
(transporter, byggande, tjänster, små och medelstora företag, jordbruk och 
avfallshantering), och de största mottagarna av stöd från EU:s sammanhållningspolitik 
svarar också för de största växthusgasutsläppen (de fyra länder som har fått störst belopp 
per person från EU:s struktur- och sammanhållningsfonder – Spanien, Portugal, Grekland 
och Irland – har också stått för den största ökningen av växthusgasutsläpp i hela EU).  
 
Ett helt kapitel i rapporten ägnas åt en analys av de strukturfondsmedel som anslagits för 
att tackla klimatförändringen under programperioderna 2000–2006 och 2007–2013. Det 
visar sig att under perioden 2000–2006 anslog medlemsstaterna (EU-25) ca 
14 miljarder EUR (6,4 procent av strukturfondernas totalbelopp) till åtgärder i samband 
med klimatförändringen. När det gäller perioden 2007–2013 ändras bilden radikalt: EU 
planerar att investera ca 51 miljarder EUR (ca 15 procent av strukturfondernas totalbelopp) 
i åtgärder för att uppnå EU:s klimatmål och för att bygga upp en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp. Polen (mer än 10 miljarder EUR), Italien och Spanien är de länder som 
tilldelas mest strukturfondsmedel i absoluta tal för att tackla klimatförändringen, medan det 
i relativa tal är Grekland (23,7 procent), Ungern (19,8 procent) och Slovenien 
(19,5 procent) som är de tre största bidragsmottagarna. 
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Utgifterna har också analyserats per politikområde. Följande åtgärdsområden anses 
relevanta för att angripa klimatförändringen: Miljöanpassad teknik, energi, 
miljöinfrastruktur, kolsänkor, hållbara transporter, lindring av och anpassning till 
klimatförändringen samt förvaltning och riskförebyggande.  
 
Strukturfondernas indelning enligt politikområde 2000–2006 och 2007–2013 
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Källa: Författarens bearbetning av uppgifter från GD Regio 

 
Hållbara transporter är det område som får störst resurser under båda programperioderna, 
vilket framgår av diagrammet ovan. Av alla medel som investerades för att tackla 
klimatförändringen under budgetperioden 2000-2006 gick 78 procent till att göra 
transporterna de hållbarare, 11 procent gick till miljöanpassad teknik, 6 procent gick till 
energieffektivitet och förnybara energikällor, 3 procent gick till åtgärder i samband med 
kolsänkor (t.ex. nyplantering av skog) och 2 procent gick till uppbyggnad av 
miljöinfrastruktur (luft). Under den pågående programperioden är andelarna följande: 
62,4 procent går till hållbara transporter, 17,4 procent går till förnybara energikällor och 
energieffektivitet, 12,8 procent går till förvaltning och riskskydd, 5 procent är stöd till små 
och medelstora företag för miljöanpassade produkter och tillverkningsprocesser, och ca 
2 procent går till miljöinfrastruktur kopplad till luftföroreningar. 
 
Strukturfondssatsningar kan dock innebära blandade effekter för klimatförändringen. Några 
av de vanligaste investeringar som får stöd inom ramen för sammanhållningspolitiken gäller 
i själva verket infrastruktur som förorsakar stora utsläpp. Åtgärdsområden inom denna 
kategori är t.ex.: Vägar, motorvägar, flygplatser, el, gas, bensin och fasta bränslen. 
Analysen av strukturfondernas budget inom dessa områden visar att under perioden 
2000-2006 var andelen sådana åtgärder större än andelen klimatanpassningsåtgärder 
(9,1 procent jämfört med 6,5 procent), medan det är tvärtom under den nya perioden 
(12,9 procent jämfört med 14,9 procent). Det är tydligt att stöd till sådan infrastruktur 
(även om det kanske är nödvändigt för regionens utveckling) ökar risken för många års 
fastlåsning i traditionella infrastrukturssystem med höga utsläpp. När det är möjligt bör 
man överväga alternativ till dessa satsningar samt åtgärder för minskning av påverkan på 
klimatet.  
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För att undersöka i vilken utsträckning som strukturfonderna kan bidra till att minska (och 
motsatsen – öka) utsläppen av växthusgaser gjordes en enkel korrelationsanalys av 
sambandet mellan strukturfondsbudgeten för klimatrelaterade åtgärder (netto 
klimatskadliga åtgärder) och utsläpp av växthusgaser. Det visade sig finnas ett mycket 
svagt eller inget samband, och detta tyder på att strukturstöd, även om det är en viktig 
finansieringskälla, inte ensamt kan påverka klimatförändringens huvudsakliga trender i 
någon större utsträckning. Samtidigt tyder det på att vissa av medlemsstaterna fattar 
politiska beslut som inte alltid ligger i linje med syftet att uppfylla Kyotomålen (och som 
ibland rent av leder till en ökning av utsläppen).  
 
Slutligen genomfördes två fallstudier i Italien och Finland för att se hur klimatförändringen 
hanterades genom strukturfondsstöd i två länder som var representativa för olika 
utmaningar p.g.a. klimatförändringen, och vilka specifika motåtgärder som vidtogs. Syftet 
med analysen var att identifiera specifika genomförandemekanismer och lyfta fram 
nationella och regionala skillnader i politiska val och genomförandemekanismer vid 
klimatförändringsanknutna initiativ. De huvudsakliga resultaten är följande:  
 
• Även om de flesta av de projekt som finansierades under den förra perioden i stort 

kunde klassificeras som miljöpolitik snarare än som ren klimatförändringspolitik, bidrog 
de indirekt till en minskning av växthusgaserna (t.ex. genom att främja framställning 
och användning av bioenergi) och till att minska effekterna av naturskador (genom stöd 
till interventioner för att minska de hydrogeologiska riskerna). 

• Den nya generationens strukturfondsprogram är mer inriktade på tydliga insatser mot 
klimatförändringen, och man kan se en förändring från mer traditionell allmän 
miljöpolitik (vattenförvaltning, energieffektivitet och avfallshantering) till insatser som 
tydligare är inriktade på klimatförändringen (utsläppsminskning, riskförebyggande och 
förnybara energikällor). 

• Mål 2-regioner fördelar den största andelen medel till stöd åt företags forsknings- och 
innovationsinitiativ för mer miljöanpassade produkter och tillverkningsprocesser och 
miljöanpassad teknik, medan infrastrukturinvesteringar (särskilt hållbara transporter) 
fortfarande är ekonomiskt viktiga i mål 1-regionerna.  

• Framsteg har också gjorts när det gäller användningen av övervakningsindikatorer för 
att rapportera minskningar av koldioxidutsläppen, projekturvalsprocesser där man 
kontrollerar hur projekten bidrar till miljöpolitiken samt användningen av särskilda 
utvärderingsmetoder såsom strategisk miljöbedömning.  

 
Slutsatser och rekommendationer 
• Trots att det råder stor enighet om att klimatförändringen inte bara är en naturlig 

variation utan också beror på mänsklig aktivitet, förekommer det brist på initiativ och 
förseningar när det gäller att ta itu med dessa frågor, vilket är kostsamt och varierar 
mellan länder och sektorer. 

• Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien släpper ut mer än 60 procent av 
växthusgaserna i EU-27, och offentlig energiframställning och vägtransporter är de 
viktigaste källorna.  

• Forskningsbaserade projekt visar att känsligheten i Europa tenderar att minska från öst 
till väst p.g.a. bättre kapacitet att bemästra situationen i EU-15.  
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• Sammanhållningspolitiken erbjuder de regionala och lokala ekonomierna ett brett 
spektrum av redskap för att handskas med klimatförändringens utmaningar. Åtgärder 
som förvärrade klimatförändringen tog dock en större andel av de ekonomiska 
resurserna i anspråk under perioden 2000–2006 än sådana åtgärder som dämpade den. 

• Under den nya planeringsperioden har den politiska medvetenheten om 
klimatförändringen ökat och de finansierade verksamhetsprogrammen tar hänsyn till 
åtgärder avseende energieffektivitet, hållbara resor och stöd till företag på ett mer 
direkt och integrerat sätt. Detta bekräftar att den nya generationen 
strukturfondsprogram är mer inriktad på explicita klimatförändringsåtgärder.  

• Mål 2-regioner fördelar den största andelen medel till stöd åt företags forsknings- och 
innovationsinitiativ för mer miljöanpassade produkter och tillverkningsprocesser, medan 
mål 1-regioner investerar mer i infrastruktur. 

Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer:  

• EU bör utfästa sig att vidta mer radikala och konsekventa åtgärder för att uppnå 
Kyotomålen:  
· I alla lagstiftningsförslag som syftar till att minska växthusgasutsläppen bör det ingå 

sanktioner för medlemsstater som inte respekterar sina utsläppskvoter (med början i 
system för utsläppshandel (ETS) och direktivet om gemensamma insatser). 
Inbetalade böter från medlemsstater som inte uppfyllt sina åtaganden kan användas 
till åtgärder som stöder anpassning till och lindring av klimatförändringen. 

· Klimatförändringen bör ges högsta prioritet vid EU:s insatser, samtidigt som man bör 
undvika stöd till åtgärder som leder till stora utsläpp, om det finns alternativ. Inom 
varje politikområde bör man fastställa och godkänna mål, och ordentliga 
utvärderingsmetoder bör införas så att man kan fastslå huruvida de specifika 
insatserna och projekten är kompatibla med dessa övergripande mål.  

• När det gäller sammanhållningspolitiken bör kommissionen göra följande:  
· Sammanhållningspolitikens program bör mer konsekvent användas för att främja en 

övergång till energieffektiva ekonomier med låga koldioxidutsläpp till förmån för 
stödmottagarna genom att öronmärka minst 30 procent av de totala 
strukturfondsmedlen för klimatrelaterade åtgärder under perioden 2014–2021 och 
inkludera dessa i alla sina satsningar. Detta innebär att alla investeringar som får 
finansiering genom Sammanhållningsfonden, oberoende av sektor, ska utvärderas 
med ambitionen att fastställa hur de bidragit till dämpningen av klimatförändringen 
eller anpassningen till den. 

· Kommissionen bör begära mer passande och specifika instrument (t.ex. 
klimatsäkring, förhandskontroll av potentiellt riskfyllda projekt) för att fastställa hur 
insatser som får stöd från strukturfonderna påverkar klimatförändringen. 

· Redan under perioden 2007–2013 bör man stödja de regionala ekonomiernas skifte 
till infrastrukturer med låga koldioxidutsläpp genom att sätta press på 
förvaltningsmyndigheterna att välja ut uteslutande klimatanpassade projekt för 
uppfyllandet av de mål som tidigare fastställts.  

• Medlemsstaterna bör göra följande:  
· Långsiktiga strategiska planer bör antas, så att man kan tillhandahålla en ordentlig 

rättslig ram för arbetet med att uppfylla Kyotomålen. Politiska resultat avseende 
utsläppsminskningar bör övervakas och utvärderas noggrant, och lokala 
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aktörer (privata företag, kommuner och företagsföreningar) bör ges incitament att 
göra väsentliga investeringar i samma syfte.  

· Sammanhållningspolitikens medel bör i första hand användas för energieffektivitet, 
hållbara transporter, lindring av och anpassning till klimatförändringen, och samtidigt 
bör man undvika att investera i åtgärder som leder till stora utsläpp om det finns 
genomförbara renare alternativ. Även om strukturfondsmedel inte på egen hand kan 
påverka nationella utsläpp av växthusgaser i någon större utsträckning, kan de 
åstadkomma viktiga ekonomiska och politiska hävstångseffekter i samband med 
satsningar som underlättar omvandlingen till en ekonomi med låga utsläpp av 
koldioxid och andra ämnen. 

· Medlemsstaterna bör stödja forskning och tekniskt stöd som gynnas på regional nivå, 
för att hjälpa dem som fattar beslut om sammanhållningspolitikåtgärder att utnyttja 
mer innovativa strategier för att tackla klimatförändringen. Vetenskapligt kunnande 
och teknisk kapacitet avseende klimatrelaterade åtgärder bör få ytterligare stöd på 
lokal nivå. 

• Strukturfondsprogrammens förvaltningsmyndigheter bör göra följande:  
· Strukturfondsmedlen bör investeras i åtgärder som ligger i linje med de nationella 

långsiktiga strategierna. Man kan besluta om sanktioner för dem som inte bidrar till 
att uppnå dessa mål. Pilotåtgärder i denna riktning kan genomföras inom ramen för 
sammanhållningspolitikens satsningar, i ljuset av den hantering av resultatreserven1 
som infördes för programperioden 2000–2006.  

· Förvaltningsmyndigheterna bör hålla sig bättre informerade om särskilda 
utvärderingstekniker och om metoder för genomförande av 
klimatförändringspolitiken, vilka är välutvecklade inom olika politikområden. De bör 
alltså underlätta korsbefruktning mellan olika sektorer samtidigt som de utformar 
och främjar sina insatser på lokal nivå.  

· En lämplig strategi bör utvecklas för förvaltningsmyndigheternas särskilda utsatthet, 
genom att regioner som står inför liknande utmaningar utbyter erfarenheter. De bör 
vara medvetna om att territoriella särdrag på underregionnivå är av betydelse (t.ex. 
har kustområden och inlandsområden totalt olika behov). 

· Man bör främja ett mer heltäckande övervakningssystem som åtminstone inkluderar 
indikatorer på regional nivå för utsläpp av växthusgaser och koldioxid. Den 
övergripande prioriteringen av miljön bör tydligare kopplas till 
klimatförändringsfrågor, och mätbara mål för utsläppsminskningar bör ligga till grund 
för miljöbedömningen av program och projekt.  

 

 

                                                 
1  Enligt artikel 44 i förordning (EG)nr 1260/1999 har vart och ett av de operativa programmen eller samlade 

programdokumenten varit föremål för en halvtidsbedömning baserad på en förteckning över indikatorer för 
bedömning av effektiviteten, förvaltningen och det finansiella genomförandet, för att kontrollera huruvida de 
ursprungliga målen hade uppnåtts. De program som hade uppnått sina mål belönades med extra tilldelning från 
en reserv på 4 procent av strukturfondsbudgeten, som inte hade fördelats vid periodens början. För första 
gången fanns det en direkt koppling mellan en del av finansieringen och resultaten. 


