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Opatření EU v oblasti klimatu: závažné riziko, že cíl vydat 20 % prostředků nebude
splněn, říkají auditoři
Existuje závažné riziko, že cíl Evropské unie vynaložit mezi lety 2014 a 2020 alespoň jednu pětinu rozpočtu EU
na opatření v oblasti klimatu nebude splněn, uvádí se v nové zprávě Evropského účetního dvora. Došlo sice
k určitému pokroku, ale auditoři upozorňují, že je potřeba vynaložit více úsilí, aby v souvislosti s opatřeními
v oblasti klimatu došlo ke skutečnému posunu.
V reakci na změnu klimatu se členské státy Evropská unie dohodly, že na opatření související s klimatem by mělo
být vynaloženo alespoň 20 % rozpočtu EU na období 2014–2020. Tohoto cíle má být dosaženo zohledňováním
opatření v oblasti klimatu v různých oblastech politiky a rozpočtových fondech EU. Auditoři zkoumali, zda je
pravděpodobné, že tohoto cíle bude dosaženo a zda přístup uplatňovaný Evropskou komisí povede k lépe
zacílenému financování opatření v oblasti klimatu.
Zjistili, že v tomto směru probíhá ambiciózní práce a že bylo dosaženo pokroku. Existuje však vážné riziko, že cíl
20 % nebude splněn, nebude-li v boji proti změně klimatu vyvinuto větší úsilí. Díky plnění zmíněného cíle je
v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti k dispozici vyšší objem prostředků, které
jsou lépe zacíleny na opatření v oblasti klimatu. Avšak v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu a
v rámci Evropského sociálního fondu nedošlo k výraznějšímu posunu směrem k takovým opatřením.
„Existuje vážné riziko, že cíl EU vynaložit mezi lety 2014 a 2020 alespoň pětinu rozpočtu na opatření v oblasti
klimatu nebude splněn“, uvedl Phil Wynn Owen, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu.
„Nastal jistý pokrok, ale v klíčových výdajových oblastech se většinou příliš nezměnilo. Komise a členské státy by
měly prozkoumat všechny potenciální možnosti a zajistit skutečný posun směrem k opatřením v oblasti klimatu.“
Podíl financování věnovaného na opatření v oblasti klimatu mezi lety 2014 a 2016 činil podle Komise v průměru
17,6 %. Na dosažení celkového rozpočtového cíle EU do konce roku 2020 je podle auditorů potřeba, aby se
průměrná míra financování těchto opatření v období 2017 až 2020 (včetně) zvýšila na 22 %.
Auditoři zjistili, že odhady Komise vycházejí z předpokladů týkajících se zemědělských výdajů na opatření
v oblasti klimatu, které zahrnují nadhodnocené částky a nemají patřičné opodstatnění. Auditoři vypočetli, že při
uplatnění mezinárodních metodik na výdaje v oblasti zemědělství a rozvoje venkova by byl očekávaný podíl
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těchto výdajů v období 2014–2020 přibližně o 33 miliard nižší. To představuje asi 15 % celkového cíle.
Pokud jde o výzkum, program Horizont 2020 s aktuálním příspěvkem na období 2014–2017 ve výši 24 % nesplnil
svůj cíl vyčlenit na opatření v oblasti klimatu 35 % prostředků. Komise nemá žádný podrobný akční plán na to, jak
tento rozdíl dorovnat, tvrdí auditoři.
Auditoři Komisi doporučují nastavit důkladný, víceletý konsolidační proces pro dosažení 20 % cíle, vypracovat
komplexní rámec pro podávání zpráv a monitorování výsledků a realistické a důkladné posouzení potřeb
v oblasti klimatu. Dále doporučují, aby byly opraveny nadhodnocené odhad a vypracovány akční plány pro
oblasti, které zaostávají, a také prozkoumat všechny potenciální možnosti k zajištění dalšího, skutečného
pokroku v provádění opatření v oblasti klimatu.
Podle odhadů Komise 1 ze září 2016 bude z rozpočtu EU na oblast klimatu v letech 2014 až 2016 vynaloženo
18,9 %, což je méně než cílových 20 % 2.
Zvláštní zpráva č. 31/2016: „Alespoň pětina rozpočtu EU by měla být vynaložena na opatření v oblasti klimatu: na
tomto cíli se ambiciózně pracuje, ale existuje vážné riziko, že nebude splněn“ je nyní k dispozici ve 23 jazycích EU.
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SWD (2016) 299 ze dne 14. září 2016 k přezkumu víceletého finančního rámce v polovině COM(2016) 603 final.
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Kumulativní výdaje EU plánované na období 2014–2020 dosahují 1 062,6 miliardy EUR. Při uplatnění metodiky Komise
by nedostatek prostředků ve výši 1,1 % pro opatření v oblasti klimatu představoval ztrátu přes 11 miliard EUR
(201 miliard místo 212,5 miliardy EUR).
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