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Unijne działania w dziedzinie klimatu – poważne ryzyko, że docelowy poziom 
wydatków wynoszący 20% nie zostanie osiągnięty – twierdzą kontrolerzy 

W świetle ustaleń przedstawionych w nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
istnieje poważne ryzyko, że unijny cel polegający na przeznaczeniu w latach 2014-2020 przynajmniej co 
piątego euro w budżecie UE na działania w dziedzinie klimatu nie zostanie osiągnięty. Choć poczyniono 
postępy, kontrolerzy ostrzegają, że doprowadzenie do rzeczywistego nakierowania finansowania na 
zagadnienia związane z klimatem wymaga podjęcia dodatkowych działań. 

Unia Europejska postanowiła, że aby zaradzić problemowi zmiany klimatu co najmniej 20% jej budżetu na lata 
2014-2020 powinno zostać przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez 
włączenie kwestii klimatu do różnych obszarów polityki i uwzględnienie ich w związanych z nimi funduszach 
w budżecie UE. Unijni kontrolerzy zbadali, czy cel ten można osiągnąć i czy podejście Komisji Europejskiej może 
doprowadzić do zwiększenia przydziału środków na działania w dziedzinie klimatu i do precyzyjniejszego ich 
ukierunkowania. 

Stwierdzili, że podjęto ambitne działania oraz że poczyniono postępy. Wciąż istnieje jednak poważne ryzyko, że 
bez dodatkowych działań cel ogólny dotyczący wydatków na poziomie 20% nie zostanie osiągnięty. Realizacja 
celu doprowadziła do większego i bardziej precyzyjnego ukierunkowania na działania w dziedzinie klimatu 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Niemniej jednak w dziedzinie 
rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa nie zaobserwowano wyraźnego przeniesienia nacisku na 
zagadnienia związane z klimatem. 

– Istnieje poważne ryzyko, że unijny cel polegający na przeznaczeniu w latach 2014-2020 przynajmniej co piątego 
euro na działania w dziedzinie klimatu nie zostanie osiągnięty – stwierdził Phil Wynn Owen, członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Poczynione zostały postępy, 
lecz w najważniejszych obszarach wydatków dominuje dotychczasowy scenariusz postępowania. Komisja 
i państwa członkowskie powinny zbadać wszystkie potencjalne możliwości, by zapewnić rzeczywiste 
nakierowanie finansowania na działania w dziedzinie klimatu. 

Zdaniem Komisji w latach 2014-2016 udział środków przeznaczonych na tego rodzaju działania wynosił średnio 
17,6%. Kontrolerzy szacują, że osiągnięcie docelowego poziomu finansowania na rzecz klimatu do końca 2020 r. 
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wymagałoby podwyższenia poziomu tego finansowania do średnio 22% w latach w latach 2017-2020.  

Kontrolerzy stwierdzili, że szacunki Komisji są oparte na założeniach dotyczących wydatków z obszaru rolnictwa 
na rzecz działań w dziedzinie klimatu, które to założenia nie są jednak należycie uzasadnione, a także zawyżono 
w nich szacunki. Z obliczeń dokonanych przez kontrolerów wynika, że zastosowanie międzynarodowych metodyk 
w odniesieniu do wydatków z rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich spowodowałoby zmniejszenie 
spodziewanego wkładu z tych dziedzin o około 33 mld euro w latach 2014-2020. Stanowi to około 15% ogólnego 
celu. 

Jeżeli chodzi o badania naukowe, w ramach programu „Horyzont 2020” nie osiągnięto celu polegającego na 
przeznaczeniu 35% środków na działania w dziedzinie klimatu, a jego obecny wkład kształtuje się na poziomie 
24% w latach 2014-2017. Zdaniem kontrolerów Komisja nie dysponuje szczegółowym planem działań, w którym 
określiłaby, w jaki sposób zamierza zmniejszyć tę różnicę. 

Zalecenia sformułowane przez kontrolerów pod adresem Komisji dotyczą potrzeby przeprowadzenia rzetelnej 
konsolidacji sprawozdawczości w ujęciu wieloletnim, tak aby poczynić postępy w realizacji celu wynoszącego 
20%, konieczności prowadzenia kompleksowej sprawozdawczości i monitorowania rezultatów, a także 
wprowadzenia realistycznej i rzetelnej oceny potrzeb związanych ze zmianą klimatu. Trybunał zaleca również 
skorygowanie zawyżonych szacunków dotyczących wydatków z dziedziny rozwoju obszarów wiejskich oraz 
sporządzenie planów działania w sprawie obszarów, które pozostają w tyle. Ponadto wskazuje też na potrzebę 
zbadania, w jaki sposób można w jeszcze większym stopniu dokonać rzeczywistego nakierowania większej ilości 
środków na działania w dziedzinie klimatu. 

We wrześniu 2016 r. Komisja1 oszacowała, że w latach 2014-2020 na działania w dziedzinie klimatu zostanie 
przeznaczone ogólnie 18,9% środków z budżetu UE. Oznacza to, że cel wynoszący 20% nie zostałby osiągnięty2

Sprawozdanie specjalne nr 31/2016 pt. „Przeznaczenie co najmniej jednego na pięć euro w budżecie UE na 
działania w dziedzinie klimatu – mimo ambitnych prac istnieje poważne ryzyko, że cel nie zostanie osiągnięty” 
jest dostępne w 23 językach UE. 
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1 Dokument roboczy Komisji SWD(2016) 299 z dnia 14 września 2016 r. towarzyszący przeglądowi śródokresowemu wieloletnich 
ram finansowych COM(2016) 603 final. 

2 Łączna planowana kwota wydatków unijnych na lata 2014-2020 wynosi 1 062,6 mld euro. W przypadku zastosowania metodyki 
Komisji niedobór wynoszący 1,1% odpowiadałby utracie środków na działania w dziedzinie klimatu w wysokości ponad 11 mld 
euro (201 mld euro zamiast 212,5 mld euro). 
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