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Одиторите на ЕС считат, че съществува сериозен риск да не бъде постигната целта 
от 20 % за действията на ЕС в областта на климата 

В нов доклад на Европейската сметна палата се посочва, че съществува сериозен риск да не бъде 
постигната целта най-малко едно на всеки пет евро от бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г. да бъде 
насочено към действия в областта на климата. Въпреки че е постигнат напредък, одиторите 
предупреждават, че за „реален преход“ към действия в областта на климата ще са необходими 
допълнителни усилия. 

В отговор на изменението на климата ЕС взе решение най-малко 20 % от неговия бюджет за периода 
2014—2020 г. да се изразходва за действия, свързани с климата. Предвидено е тази цел да бъде 
постигната чрез включването на действията, свързани с климата, в различните области на политика 
и фондове от бюджета на ЕС. Одиторите провериха дали има вероятност целта да бъде постигната и дали 
подходът на Европейската комисия ще доведе до повече и по-добре насочено финансиране за действията 
в областта на климата. 

Сметната палата установи, че се предприемат амбициозни действия и че се наблюдава напредък. Въпреки 
това продължава да съществува сериозен риск целта от 20 % да не бъде постигната, ако не бъдат 
положени още повече усилия. Изпълнението на целта е довело до по-голям и по-прецизен акцент върху 
действия по климата по линия на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд. Но 
в областите земеделие, развитие на селските райони и рибарство, както и по отношение на Европейския 
социален фонд, не е установена значителна промяна към пристъпване към действия по климата. 

„Съществува сериозен риск да не бъде постигната целта на ЕС най-малко едно на всеки пет евро за 
периода 2014—2020 г. да бъде насочено към действия в областта на климата“ заяви Phil Wynn Owen, 
членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Постигнат е 
напредък, но в ключови разходни области ситуацията в голяма степен остава непроменена. 
Комисията и държавите членки следва да проучат всички потенциални възможности и да 
гарантират действителна промяна по отношение на действията по климата.“ 

Според Комисията частта от средствата, които са разпределени за действия по климата, е средно 17,6 % от 
бюджета в периода 2014—2016 г. Сметната палата изчисли, че за постигане на общата цел за бюджета на 

http://www.eca.europa.eu/�


 

 

2 

ЕС до края на 2020 г. процентът на финансиране на борбата с изменението на климата ще трябва да се 
увеличи до средно 22 % за периода 2017—2020 г.  

Одиторите установиха, че при изчисленията си Комисията е използвала допускания относно 
селскостопанските плащания към действията по климата, които не почиват на солидна обосновка 
и включват надценяване. Одиторите изчислиха, че прилагането на международно установени 
методологии към разходите за земеделие и развитие на селските райони би довело до намаляване на 
очаквания им принос с до около 33 млрд. евро за периода 2014—2020 г. Тази сума представлява почти 
15 % от общата цел. 

В областта на научните изследвания програма „Хоризонт 2020“ изостава по отношение на своята цел за 
отпускане на 35 % за действия по климата, като приносът ѝ за периода 2014—2017 г. понастоящем 
възлиза на 24 %. Одиторите отбелязват, че Комисията няма подробен план за действие, в който да посочи 
как възнамерява да навакса изоставането. 

Препоръките, които одиторите отправят към Комисията, засягат необходимостта от стабилна 
многогодишна консолидация, която да допринесе за постигането на целта от 20 %, от всеобхватна рамка 
за докладване и мониторинг на резултатите, както и от реалистична и надеждна оценка на нуждите, 
свързани с изменението на климата. Те препоръчват също така да се пристъпи към коригиране на 
завишените прогнози, свързани с разходите за развитие на селските райони, както и да се изготвят 
планове за действие за областите, които изостават. На последно място, Сметната палата препоръчва да се 
проучат всички потенциални възможности, за да се гарантира последващ реален преход към действия 
в областта на климата. 

През септември 2016 г. Комисията1 изчисли, че за периода 2014—2020 г. като цяло 18,9 % от бюджета на 
ЕС ще бъде изразходван за действия в областта на климата. Това е по-малко от целевото ниво от 20 %2

Специален доклад № 31/2016 „Изразходване на най-малко една пета от бюджета на ЕС за действия по 
климата — предприемат се амбициозни действия, но рискът от неуспех е сериозен“ е на разположение на 
23 езика на ЕС. 
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1 SWD(2016) 299 от 14 септември 2016 г., придружаващ междинния преглед на многогодишната финансова рамка 
COM(2016) 603 окончателен. 

2 Планираните кумулативни разходи на ЕС за периода 2014—2020 г. са в размер на 1 062,6 млрд. евро. С прилагането на 
методологията на Комисията недостигът от 1,1 % от планираната сума ще представлява загуба в размер на над 11 млрд. 
евро (201 млрд. евро вместо 212,5 млрд. евро) за действия по климата. 

http://www.google.lu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivzoWMka3QAhUG2BoKHdh2BJAQFggaMAA&url=http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/SWD-2016-299_bg.pdf&usg=AFQjCNEU_e2T33OEuFOAzQb7-yya1iv21w�
http://www.google.lu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivzoWMka3QAhUG2BoKHdh2BJAQFggaMAA&url=http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/SWD-2016-299_bg.pdf&usg=AFQjCNEU_e2T33OEuFOAzQb7-yya1iv21w�

