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Nadhodnotený príspevok z rozpočtu EÚ
na opatrenia v oblasti klímy
Podľa osobitnej správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), EÚ nesplnila cieľ,
ktorý si sama stanovila, vynaložiť aspoň 20 % svojho rozpočtu na obdobie 2014 – 2020
na opatrenia v oblasti klímy. Európska komisia oznámila, že EÚ splnila cieľ 20 %, a uviedla,
že na opatrenia v oblasti klímy vynaložila 216 mld. EUR. Audítori však zistili, že vykázané výdavky
sa nie vždy týkali opatrení v oblasti klímy a že suma vykázaná ako vynaložená na tento účel bola
nadhodnotená aspoň o 72 mld. EUR. Audítori sa tiež obávajú, že problémy týkajúce sa
spoľahlivosti vykazovania výdavkov budú pretrvávať aj v období 2021 – 2027, keď sa nový cieľ
EÚ pre výdavky v oblasti klímy zvýši na 30 %.
„Riešenie zmeny klímy je kľúčovou prioritou EÚ, ktorá si stanovila ambiciózne ciele v oblasti klímy
a energetiky“, uviedla Joëlle Elvinger, členka EDA, ktorá viedla tento audit. „Zistili sme, že výdavky
z rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy vykázané za obdobie 2014 – 2020 v skutočnosti
nesúviseli s týmito opatreniami. Predkladáme preto niekoľko odporúčaní, ako lepšie prepojiť
výdavky EÚ s jej cieľmi v oblasti klímy a energetiky. Odporúčame napríklad, aby Komisia preukázala
relevantnosť poľnohospodárskeho financovania z hľadiska opatrení v oblasti klímy.“
Hlavnými oblasťami programov verejných výdavkov EÚ, ktoré sa uvádzajú ako relevantné
z hľadiska klímy, sú poľnohospodárstvo, infraštruktúra a súdržnosť. Komisia prideľuje koeficienty
rôznym zložkám programov podľa ich očakávaného prínosu k opatreniam v oblasti klímy. Audítori
tvrdia, že predkladanie správ o výdavkoch v oblasti klímy sa vyznačuje nedostatkami, čo znamená,
že sú vo všeobecnosti nespoľahlivé. Súčasná metóda sledovania je založená na predpokladoch:
neposudzuje sa konečný príspevok k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy a neexistuje žiadny systém
monitorovania výsledkov v oblasti klímy. Koeficienty nie sú vždy realistické: v niektorých prípadoch
sa výdavky považujú za relevantné z hľadiska klímy, aj keď projekty a režimy, ktoré sa v rámci
výdavkov podporujú, majú len malý alebo žiadny vplyv na klímu (napríklad infraštruktúra
vo vidieckych oblastiach). V iných prípadoch sa potenciálne negatívne účinky nezohľadňujú
(napríklad negatívny vplyv emisií uhlíka).
Nadhodnotené výdavky na opatrenia v oblasti klímy predstavuje najmä poľnohospodárske
financovanie. Podľa audítorov je táto suma vo výške takmer 60 mld. EUR. Komisia uviedla, že 26 %
poľnohospodárskych finančných prostriedkov alebo približne polovica celkových výdavkov EÚ
v oblasti klímy je pre EÚ relevantných. Množstvo emisií skleníkových plynov vypúšťaných
poľnohospodárskymi podnikmi v EÚ sa však od roku 2010 neznížilo. Audítori sa tiež domnievajú,
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že Komisia nadhodnotila príspevok finančných prostriedkov vyčlenených na kľúčové pododvetvia
infraštruktúry a súdržnosti, ako sú železničná doprava, elektrina a biomasa, v oblasti klímy.
Uplatnením primeranejších koeficientov audítori vypočítali, že podiel výdavkov súvisiacich s klímou
v rámci rozpočtu EÚ je pravdepodobnejší na úrovni približne 13 % (približne 144 mld. EUR) než
deklarovaný podiel 20 %. Upozorňujú tiež na riziko, že plánované alebo viazané sumy nebudú
vyčerpané, čo by mohlo ešte viac zvýšiť vykázané výdavky v oblasti klímy.
Audítori preskúmali aj očakávané zmeny v sledovaní výdavkov v oblasti klímy po roku 2020,
aby pomohli Komisii zlepšiť budúce podávanie správ o výdavkoch v oblasti klímy.
Vyjadrili pochybnosti, pokiaľ ide o spoľahlivosť správ týkajúcich sa klímy na roky 2021 – 2027.
Napriek návrhom na zlepšenie metód používaných na vykazovanie týchto výdavkov väčšina
problémov zistených v období 2014 – 2020 pretrváva. Nástrojom financovania Next Generation EU
(NGEU), ktorý bol zriadený v roku 2020, sa zavádza základná zásada „nespôsobovať významnú
škodu“, podľa ktorej by hospodárske činnosti nemali ohroziť ciele v oblasti životného prostredia
alebo klímy. Audítori však zistili, že nástroj NGEU predstavuje ďalšie problémy v dôsledku
nejasného prepojenia medzi platbami a cieľmi v oblasti klímy.
Základné informácie
Osobitná správa 09/2022 Výdavky v oblasti klímy v rozpočte EÚ na roky 2014 – 2020: Neboli také
vysoké, ako boli vykázané je dostupná na webovom sídle EDA. Audit nadväzuje na našu
predchádzajúcu prácu v tejto oblasti, napríklad osobitnú správu 17/2013, osobitnú správu 31/2016
a preskúmanie 01/2020. Okrem toho sa v osobitnej správe 22/2021 poukázalo aj na riziko,
že klimatický pilier Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nie je v súlade s normami
taxonómie EÚ.
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