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Djelovanja EU-a u području klime: bez pouzdane
metode praćenja postoji rizik od precjenjivanja
potrošnje financijskih sredstava u području
klime, poručuju revizori
Komisija se obvezala da će u razdoblju 2014. – 2020. barem svaki peti euro iz proračuna EU-a (20 %
proračuna) potrošiti na djelovanja u području klime. Tu je ciljnu vrijednost za razdoblje
2021. – 2027. povećala na 25 % (svaki četvrti euro). U novom pregledu koji je izradio Europski
revizorski sud (Sud) ističe se da postavljanje takvih ciljnih vrijednosti može biti djelotvoran korak
prema ostvarenju klimatskih ciljeva EU-a, pod uvjetom da je metodologija za praćenje potrošnje
financijskih sredstava pouzdana i da se dosljedno primjenjuje u svim područjima politike.
Borba protiv klimatskih promjena jedan je od glavnih prioriteta EU-a. Komisija nije uspostavila
poseban instrument financiranja za borbu protiv klimatskih promjena, već je odlučila postaviti ciljnu
vrijednost u obliku postotka proračuna EU-a koji bi se trebao potrošiti na djelovanja u području
klime. U tom kontekstu praćenje potrošnje sredstava u području klime podrazumijeva mjerenje
financijskog doprinosa koji su različiti izvora financiranja na razini EU-a dali postizanju klimatskih
ciljeva, kao i procjenu ostvarenja tih ciljnih vrijednosti povezanih s potrošnjom.
„Svima nam je cilj postići da je proračun EU-a uistinu usmjeren na ekološka pitanja”, izjavila je
Joëlle Elvinger, članica Suda zadužena za ovaj pregled. „Ostvaren je određeni napredak u tom
pogledu, ali i dalje postoji rizik od precjenjivanja djelovanja EU-a u području klime. Imajući u vidu
razdoblje nakon 2020., Komisijin „zeleni plan’ i ambiciozniju ciljnu vrijednost od 25 %, potrebno nam
je pouzdano izvješćivanje o potrošnji financijskih sredstava u području klime.”
Revizori su posebnu pozornost posvetili praćenju djelovanja u području klime u okviru
poljoprivredne, kohezijske i istraživačke politike jer se u ta tri područja politike troši većina
financijskih sredstava u području klime. Već su u prošlosti (tematsko izvješće br. 31/2016)
upozoravali na rizik od nepostizanja trenutačne ciljne vrijednosti potrošnje sredstava na djelovanja
u području klime od 20 %. U ovom novom pregledu revizori još jednom izražavaju zabrinutost u
pogledu metodologije koju Komisija primjenjuje za praćenje potrošnje financijskih sredstava u
području klime. Njome se ne uzima se obzir nepovoljan učinak rashoda koji uzrokuju povećanje
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emisija. Nadalje, precjenjuje se mjera u kojoj bi potrošnja sredstava EU-a, posebice u okviru
određenih programa u sklopu zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), mogla doprinijeti rješavanju
pitanja klimatskih promjena.
Komisija je u svibnju 2018. u svojem prvom prijedlogu dugoročnog proračuna EU-a, odnosno
„višegodišnjeg financijskog okvira” (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., povećala svoju ciljnu vrijednost
za potrošnju sredstava EU-a za rješavanje pitanja klimatskih promjena s 20 % na 25 %. To je
povećanje potvrdila i u prijedlogu tzv. „europskog zelenog plana” koji je iznesen u prosincu 2019.
Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 može dovesti do promjene političkih prioriteta
prebacivanjem naglaska na pronalazak rješenja za javnozdravstvene prijetnje, jačanje gospodarstava
ili otvaranje radnih mjesta. Komisija je u svibnju 2020., na zahtjev Europskog vijeća i Europskog
parlamenta, predstavila izmijenjeni prijedlog VFO-a za razdoblje 2021. – 2027., uključujući plan
oporavka za dužničko financiranje kako bi se ublažili učinci krize uzrokovane pandemijom bolesti
COVID-19. Trenutačno je u tijeku rasprava o tom prijedlogu. Ukupna potrošnja financijskih sredstava
EU-a u području klime ovisit će o ishodu tih pregovora i vrsti ulaganja na koja će se ta dodatna
sredstva EU-a uistinu i potrošiti. U svakom slučaju, klimatske promjene i dalje će biti globalan izazov
i jedno od središnjih pitanja za stanovništvo, donositelje politika i dionike.
Napomene za urednike
U tematskom izvješću br. 31/2016 Sud je istaknuo da je metoda koju je Komisija primjenjivala za
praćenje potrošnje proračunskih sredstava EU-a u području klime bila jednostavna i pragmatična, ali
uz određene nedostatke, npr. nije se obavljala procjena ugljičnog otiska svake aktivnosti.
Djelovanje EU-a u području održivosti i klimatskih promjena jedno je od središnjih pitanja kojima se
Sud bavi te se i dalje navodi kao jedan od glavnih prioriteta u izmijenjenom programu rada Suda
za 2020. Među najnovije publikacije Suda na tu temu ubrajaju se tematsko izvješće o biološkoj
raznolikosti na poljoprivrednim zemljištima i tematsko izvješće o pesticidima. Klimatske promjene
bile su i glavna tema najnovijeg izdanja časopisa ECA Journal.
Pregled koji su izradili revizori Suda naslovljen „Praćenje potrošnje proračunskih sredstava EU-a u
području klime” dostupan je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a.
Ovaj pregled nije revizija, već mu je svrha nadopuniti analize praćenja potrošnje financijskih
sredstava u području klime koje je Sud obavio u prošlosti, u skladu sa zahtjevom Europskog
parlamenta i Vijeća.
Informacije o mjerama koje je Sud uveo u pogledu pandemije bolesti COVID-19 dostupne su ovdje.
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