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Potrivit auditorului extern al UE, instituțiile și organele 
Uniunii Europene ar trebui să depună mai multe eforturi 
pentru a-și reduce amprenta de carbon 

Un raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană invită instituțiile și organele UE 
să elaboreze o politică comună în vederea reducerii emisiilor lor de gaze cu efect de seră 
(așa-numita „amprentă de carbon”). În raport se arată că cele 15 instituții și organe ale UE 
auditate nu utilizează încă pe deplin potențialul instrumentelor de management de mediu 
promovate de Comisia Europeană. Progresele înregistrate în introducerea Sistemului 
european de management de mediu și audit (EMAS) au fost lente, informațiile disponibile 
privind nivelul efectiv al emisiilor sunt fragmentare și doar câteva instituții și organe ale UE 
utilizează în mod sistematic achizițiile ecologice.  

„Instituțiile și organele UE trebuie să servească drept model de urmat pentru a contribui la îndeplinirea 

obiectivului de reducere a emisiilor stabilit de Uniune pentru 2030”, a declarat domnul Ladislav BALKO, 

membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. Domnia sa a adăugat că „atenția particulară 

care trebuie acordată performanței de mediu în activitatea de zi cu zi a instituțiilor și organelor UE este 

importantă nu numai pentru propria lor credibilitate, ci și pentru credibilitatea politicii Uniunii Europene 

privind schimbările climatice”. 

Curtea a constatat că instituțiile și organele UE au reușit să inverseze tendința de creștere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate de consumul de energie din clădirile lor. Cu toate acestea, datele 
fragmentare disponibile nu au permis identificarea unor tendințe clare de reducere a emisiilor provenite 
din alte surse, cum ar fi emisiile generate de deplasările în scopuri profesionale. Peste jumătate dintre 
instituțiile și organele UE auditate nu stabiliseră niveluri-țintă cuantificate pentru reducerea emisiilor lor. 
Mecanismele voluntare de compensare a emisiilor reziduale sunt puțin utilizate. 

Deși Comisia promovează achizițiile ecologice și există modele de criterii de mediu care pot fi utilizate pe 
bază voluntară în procedurile relevante, auditorii au constatat că cele mai ambițioase criterii au fost 
utilizate în mai puțin de 20 % din cele 160 de proceduri auditate. Mai mult de jumătate din aceste 
proceduri au fost evaluate ca fiind „neecologice” sau doar „moderat ecologice”. 
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Înregistrarea administrațiilor publice în EMAS a devenit posibilă în 2001. În iunie 2014, șapte dintre cele 
15 instituții și organe ale UE auditate erau înregistrate, iar altele cinci se pregăteau pentru acest demers. 
Acolo unde a fost introdus, EMAS a antrenat îmbunătățiri ale performanței de mediu, precum și economii 
financiare. 

Note către editori: 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă 
rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau 
aspecte specifice legate de gestiune. 

În cadrul acestui raport special (nr. 14/2014), intitulat „Modul în care instituțiile și organele UE 
calculează, reduc și compensează emisiile lor de gaze cu efect de seră”, Curtea a evaluat dacă 
instituțiile și organele UE dispuneau de politici de reducere a impactului operațiunilor lor 
administrative asupra mediului și dacă aceste politici au fost puse în aplicare în mod eficace. 

Politica Uniunii Europene în domeniul mediului urmărește să asigure un nivel ridicat de protecție. 
Articolul 11 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că cerințele de 
protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor 
Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile. 

Auditul a acoperit 15 instituții și organe ale UE – altfel spus, toate instituțiile și organele UE cu 
peste 500 de angajați în anul 2012. Pe lângă acestea, Agenția Europeană de Mediu a fost inclusă 
din cauza sarcinilor sale specifice legate în mod direct de subiectul auditului. În cadrul auditului, 
s-a acordat o atenție deosebită Comisiei Europene nu numai din cauza dimensiunii sale, ci și 
datorită rolului său de instituție a UE care deține competența de inițiativă legislativă. 

Curtea a formulat următoarele recomandări: 

- Comisia ar trebui să propună o politică comună pentru reducerea amprentei de carbon a 
operațiunilor administrative ale instituțiilor și organelor UE. O astfel de politică ar trebui 
să includă un nivel-țintă de reducere globală cuantificată a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030; 

- instituțiile și organele UE ar trebui să introducă o abordare armonizată pentru calcularea 
și raportarea emisiilor lor directe și indirecte de gaze cu efect de seră. Ele ar trebui să 
dezvolte o abordare comună pentru a compensa, pe bază voluntară, emisiile de gaze cu 
efect de seră care nu pot fi evitate; 

- toate instituțiile și organele UE ar trebui să se înregistreze în Sistemul european de 
management de mediu și audit (EMAS) și să implementeze acest sistem, reducând 
progresiv limitările domeniului de aplicare; 

- achizițiile publice ecologice ar trebui să fie utilizate de către instituțiile și organele UE ori 
de câte ori este posibil. 

 

 


