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Кpатко изложение
I Изменението на климата е глобално предизвикателство, което оказва значително
въздействие върху живота на хората, и ЕС си е поставил амбициозни цели, за да
отговори на този проблем. Като продължение на тези цели, интегрирането на
въпросите, свързани с климата, представлява включване на действия в тази област
в политиките и фондовете на ЕС и поемане на ангажимент за изразходване на част
от бюджета за действия за справяне с последиците от изменението на климата.
Проследяването на разходите, свързани с климата, означава измерване на
финансовия принос от различни източници за постигане на целите в областта на
климата.

II През 2011 г. Комисията обяви целта си за разходване на най-малко 20 % от

бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г. за действия за климата. През 2018 г.
Комисията постави по-амбициозна цел в предложения бюджет на ЕС за 2021—
2027 г.: 25 % от разходите следва да допринесат за постигане на целите в областта
на климата. В абсолютна стойност това означава, че са планирани 320 млрд. евро за
действия за климата в периода 2021—2027 г., или предвидено увеличение
с 114 млрд. евро спрямо средствата за 2014—2020 г. Публикуваният през декември
2019 г. Европейски зелен пакт се стреми да поднови целите на ЕС в областта на
климата и околната среда, и потвърждава целта от 25 %. Той цели да мобилизира
устойчиви инвестиции на стойност най-малко 1 трилион евро през следващото
десетилетие, с финансиране от бюджета на ЕС и други публични и частни средства.
През май 2020 г. Комисията измени своите предложения за периода 2021—2027 г.,
като взе предвид кризата, предизвикана от COVID-19.

III Настоящият преглед не представлява одитен доклад. Той има за цел да

актуализира предишния анализ на ЕСП относно проследяването на разходите,
свързани с климата, в бюджета на ЕС, съгласно препоръката на Европейския
парламент и на Съвета. Предишната проверка на ЕСП на разходването на средства
на ЕС в областта на климата (Специален доклад № 31/2016) потвърди, че е в ход
амбициозна работа и че като цяло Комисията е отбелязала напредък към
постигането на целта за 2014—2020 г. В доклада обаче се отбелязва и рискът да не
бъде постигната тази цел, както и някои методологични недостатъци, водещи до
завишаване на разходите, свързани с климата.

IV Целите на този преглед са две: на първо място, в светлината на предишния

доклад на ЕСП, да се разгледат действията и докладването от страна на Комисията
по отношение на проследяването на разходите, свързани с климата, през периода
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2014—2020 г.; и на второ място, да се провери по-амбициозният ангажимент за
разходване на най-малко 25 % от средствата от бъдещия бюджет на ЕС за действия
в областта на климата. ЕСП насочва вниманието си към политиките в областта на
селското стопанство, сближаването и научните изследвания, най-важните участници
в този ангажимент за периода 2021—2027 г.

V За проследяване на разходите в областта на климата Комисията използва

методология, базирана на следните три коефициента, адаптирани от маркерите на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР): 100 % — дава се
за финансиране от ЕС със значителен принос за изпълнението на целите, свързани
с климата; 40 % — за финансиране с умерен принос; и 0 % — за финансиране
с незначителен или никакъв принос. Този метод има преимуществото, че е прост
и практичен, но може да доведе до завишаване на разчетите.

VI През 2019 г. Комисията докладва, че бюджетът на ЕС е на път да изпълни 19,7 %

от бюджетните разходи за климата за програмния период 2014—2020 г.
Методологията за проследяване на разходите, свързани с климата, е останала до
голяма степен непроменена след публикуването на доклада на ЕСП от 2016 г. Ето
защо продължават да са завишени изчисленията на приноса на някои схеми на
общата селскостопанска политика за справяне с последиците от измененията на
климата. В настоящия доклад ЕСП посочва риска някои разходи за политиките
в областта на селското стопанство и сближаването да доведат до ускоряване на
изменението на климата. Научноизследователският сектор изостава в постигането
на амбициозната му цел за разходване на 35 % от средствата за въпроси, свързани
с климата.

VII Към средата на 2020 г. Съветът и Европейският парламент обсъждат бюджета

за програмния период 2021—2027 г., както и рамките на общата селскостопанска
политика и политиката на сближаване. Действията за климата продължават да бъдат
основен приоритет за Комисията за периода 2021—2027 г. Очакваният принос на
някои селскостопански схеми за разходването на средства в областта на климата е
завишен, според редица публикации. Авторите считат, че методологията на
Комисията за проследяване на разходите, свързани с климата, следва да бъде
преразгледана, за да стане по-надеждна. Те също така обсъждат възможността за
нетиране на средствата от ЕС чрез компенсация за всички инвестиции с отрицателно
въздействие върху климата с допълнителни разходи, свързани с климата. Като цяло
има признаци, че въз основа на настоящите предложения на Комисията ще бъде
трудно средствата, свързани с климата, да се увеличат по надежден начин до 25 %
от бюджета на ЕС.
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Въведение
Разходи от бюджета на ЕС, свързани с климата

01 Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, които

засягат живота на хората днес. Последиците от него включват повишаване на
температурите, промени в режима на валежите, увеличаване на периодите на
засушавания и на екстремните метеорологични явления, повишаване на морското
равнище и топене на ледовете. Изменението на климата оказва въздействие върху
нашето здраве, но също и при дивата флора и фауна, икономиката и други (вж.
фигура 1).

Фигура 1 —Последици от изменението на климата

Източник: ECA.

02 ЕС си e поставил амбициозни цели за справяне с последиците от изменението
на климата както чрез собствените си политики, така и чрез сътрудничество
с международни партньори. Между тях се включват цели за намаляване на
емисиите на парникови газове, подобряване на енергийната ефективност
и засилено използване на енергия от възобновяеми източници.

03 Вместо да създаде специален финансов инструмент за борба с изменението на
климата, Комисията избра да интегрира въпросите, свързани с климата, в бюджета
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на ЕС. Това включва интегрирането на действия в областта на климата в политиките,
програмите и фондовете на ЕС и поемането на ангажимент за изразходване на част
от бюджета за действия за климата. В този контекст проследяването на разходите
(или финансирането), свързани с климата, означава измерване на финансовия
принос от различни източници за постигане на целите в областта на климата.

04 В стремежа си да надгради целите на ЕС за справяне с изменението на климата

(вж. точка 02), през 2011 г. Комисията обяви целта за изразходване на най-малко
20 % (едно на всеки пет евро) от бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г. за
действия в областта на климата 1. Комисията докладва ежегодно относно общите
разходи, свързани с климата, в своя Годишен доклад за управлението
и резултатите на бюджета на ЕС, в проекта на общ бюджет на ЕС и, от 2019 г., в
общия преглед на изпълнението на програмите.

05 През 2018 г., когато предложи следващата многогодишна финансова рамка

(МФР), Комисията постави по-амбициозна цел за включване на въпросите, свързани
с климата, във всички програми на ЕС. Новата цел беше 25 % от разходите на ЕС да
бъдат за действия в областта на климата 2, или едно на всеки четири евро.
В абсолютна стойност това предложение от 2018 г. планира разходването на
320 млрд. евро (по текущи цени) за действия в областта на климата през периода
2021—2027 г., което представлява увеличение с 114 млрд. евро спрямо средствата
за периода 2014—2020 г. (вж. фигура 2). През май 2020 г. Комисията измени своите
предложения за периода 2021—2027 г., като взе предвид кризата, предизвикана от
COVID-19. Към май 2020 г. не бяха оповестени актуализирани данни за разходите
в областта на климата. Към момента на извършване на одита МФР още не беше
приета.

1

COM(2011) 500 final: „Бюджет за стратегията „Европа 2020“, част II, стр. 13.

2

COM(2018) 321 final: „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности
и защитава. Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“
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Фигура 2 — Целеви разходи, свързани с климата (към април 2020 г.)
2014—2020 г.

ЕС-28

Цел: 206 млрд. евро

2021—2027 г.

ЕС-27

Цел: 320 млрд. евро

(20 % — едно на всеки пет евро) (25 % — едно на всеки четири евро)

Разходи на ЕС, свързани с климата

Други разходи на ЕС

Източник: ЕСП въз основа на COM(2018) 321, май 2018 г.: „Модерен бюджет за Съюз, който закриля,
предоставя възможности и защитава. Многогодишна финансова рамка за периода 2021—
2027 г.“, стр. 22.

Европейски зелен пакт

06 Комисията възнамерява да поднови своя ангажимент за справяне

с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда, чрез Европейския
зелен пакт 3, публикуван през декември 2019 г. Той има за цел да подкрепи прехода
към реформирана икономика на ЕС, която да отговаря на предизвикателствата,
възникнали в резултат на изменението на климата и влошаването на състоянието на
околната среда. В Европейския зелен пакт се потвърждава целта на Комисията за
25 % разходи, свързани с климата, във всички програми на ЕС.

07 Комисията предложи Европейския зелен пакт като част от своята стратегия за

изпълнение на Програмата до 2030 г. на Организацията на обединените нации и на
целите за устойчиво развитие (ЦУР). Сред тях Цел за устойчиво развитие 13 —
Действия в областта на климата — цели адаптиране и интегриране на мерките за
борба с последиците от изменението на климата в националните политики,
повишаване на осведомеността, поемане на ангажименти за разходването на
средства и действия за справяне с последиците от изменението на климата (вж.
фигура 3).
3

COM(2019) 640 final: „Европейски зелен пакт“.
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Фигура 3 —Задачи на Цел за устойчиво развитие 13 — Действия
в областта на климата
ЦУР 13 — Действия по климата
Предприемане на спешни действия за борба
с изменението на климата и въздействието от него
13.1 Укрепване на устойчивостта и адаптивността към опасности, свързани
с климата, и на природни бедствия във всички държави
13.2 Интегриране на мерките за справяне с последиците от изменението на
климата в националните политики, стратегии и планове
13.3 Подобряване на образованието, повишаване на осведомеността и изграждане

на човешки и институционален капацитет за смекчаване на последиците от
изменението на климата и адаптиране към тях, ограничаване на въздействието
им и ранно предупреждение

13.A Изпълнение на ангажимента, поет от развитите страни-участнички във връзка
с Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, за постигане на
целта за мобилизиране на общо 100 млрд. щатски долара годишно до 2020 г.
от всички източници, за да се отговори на нуждите на развиващите се страни
13.Б Насърчаване на механизми за увеличаване на капацитета за ефективно
планиране и управление по въпроси, свързани с изменението на климата,
в най-слабо развитите държави и в малките островни развиващи се държави

Източник: ЕСП въз основа на данни от https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13.

08 Зеленият пакт разглежда необходимостта от по-голямо насочване на

националните бюджети към проблемите на околната среда и поставя по-специален
акцент върху насърчаването на научните изследвания и иновациите за постигане на
целите в областта на климата. С него Комисията се ангажира да активизира усилията
си за по-надеждно докладване по въпросите на климата (и борба с неверните
твърдения за екологосъобразност) в контекста на потребителските продукти —
твърденията за екологосъобразност следва да бъдат доказани чрез стандартна
методология за оценка на тяхното въздействие.

09 За справяне с последиците от изменението на климата са необходими

значителни инвестиции, затова през януари 2020 г. Комисията публикува „План за
инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт“. С него се цели мобилизирането
на най-малко 1 трилион евро за устойчиви инвестиции през следващото десетилетие
за справяне с последиците от изменението на климата, както и за действия
в областта на околната среда в ЕС. Планът ще бъде частично финансиран от бюджета
на ЕС, но също така и от национално съфинансиране и привлечени инвестиции от
частния сектор. В рамките на този план Механизмът за справедлив преход има за
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цел да предостави целенасочена подкрепа на регионите и отраслите, които са найсилно засегнати от прехода към зелена икономика 4. Подкрепата ще бъде
предоставена за общо икономическо развитие, а не само за намаляване на
въглеродните емисии.

10 Кризата, предизвикана от COVID-19, може да промени политическите

приоритети, като измести акцента към проблемите пред общественото
здравеопазване, възстановяването на икономиките или създаването на работни
места, и вероятно ще промени моделите за осъществяване на политиката.
Несъмнено обаче изменението на климата ще остане предизвикателство от
световно значение и основна грижа за хората, създателите на политики
и заинтересованите страни.

Предходни проверки на ЕСП във връзка с разходите
в областта на климата

11 В своя Специален доклад № 17/2013 относно финансирането от ЕС на борбата

с изменението на климата в контекста на външната помощ ЕСП оценява
управлението от страна на Комисията на свързаните с климата разходи от бюджета
на ЕС и от Европейския фонд за развитие. В доклада е отчетено постоянното
увеличаване на разходите, свързани с климата, в конкретни държави партньори и се
отправят препоръки, насочени към подобряване на докладването относно тези
разходи в рамките на помощта на ЕС за развитие, на мониторинга и проследяването
на тези разходи, както и на сътрудничеството между Комисията и държавите членки
в тази област.

12 В Специален доклад № 31/2016 на ЕСП е разгледан политическият ангажимент

на ЕС за включване на действия за климата във всички бюджетни разходи на ЕС за
МФР за периода 2014—2020 г., като се гарантира, че поне 20 % от бюджета на ЕС се
разходват за действия в областта на климата. В доклада се потвърждава, че са
предприети амбициозни действия и като цяло има напредък към постигането на
тази цел. Одитът обаче насочи вниманието към сериозен риск от неуспех за
постигането на целта от 20 % (вж. фигура 4).

4

Вж. Съобщение на Комисията Financing the green transition от януари 2020 г. за повече
информация. Вж. също точка 9 „Рамка за изпълнение на Фонда за справедлив преход“ в
Становище №°2/2020 на ЕСП относно измененото предложение на Комисията от 14
януари 2020 г. относно Регламента за общоприложимите разпоредби.
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Фигура 4 — Основни констатации и оценки в Специален доклад
№ 31/2016 на ЕСП

Преки плащания за земеделски
производители: Допусканията
относно приноса им за изпълнение
на целта в областта на климата не
почиват на солидна обосновка

Финансиране за научни
изследвания:
Необходими са
незабавни действия,
тъй като приносът
изостава значително

Европейски социален
фонд: Може да постигне
повече чрез принос към
действията по климата

→ Осъществен напредък
към целта
→ Докладването е отчасти
надеждно
→ Слаб акцент върху резултатите
→ Слабости в метода за
проследяване на Комисията

ЕФРР и КФ: Отпускането на
повече средства за климата
показва, че е възможно подобро насочване към
въпросите, свързани
с климата

Източник: ЕСП, Специален доклад № 31/2016.

Разходи за развитието
на селските райони,
свързани с климата:
Няма значителна
промяна, въпреки
добрите практики в
областта на развитието
на селските райони

Европейски фонд за
морско дело
и рибарство:
Незначително
засилване на акцента
върху действията по
климата
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Обхват и подход
13 Целта на настоящия преглед е да формира обща представа за това как

Комисията проследява разходите, свързани с климата, в бюджета на ЕС. Поспециално одиторите насочиха вниманието си върху проследяването на разходите
за действия за климата в политиките в областта на селското стопанство,
сближаването и научните изследвания, за които като цяло се насочват почти всички
разходи, свързани с климата. В настоящия преглед одиторите:
o

разглеждат методологията на Комисията за проследяване на разходите,
свързани с климата, в бюджета на ЕС;

o

обсъждат ангажимента за разходване на най-малко едно на всеки пет евро
(20 %) от бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г. за действия, свързани
с климата, разглеждат действията на Комисията във връзка с този ангажимент
и как тя е докладвала относно свързаните с климата разходи в МФР за периода
2014—2020 г., и проверяват последващите действия, предприети във връзка
с изпълнението на препоръките от предишния доклад на тази тема, Специален
доклад № 31/2016;

o

разглеждат по-амбициозното предложение за изразходване на най-малко едно
на всеки четири евро (25 %) от бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г. за
действия, свързани с климата.

14 Настоящият документ не е одитен доклад; той представлява преглед, изготвен

главно въз основа на обществено достъпна информация или материали, специално
събрани за тази цел. Европейската сметна палата реши да извърши този преглед
сега поради високия интерес в тази област от страна на заинтересованите страни.
Прегледът има за цел да актуализира предишния анализ на ЕСП относно
проследяването на разходите, свързани с климата, в бюджета на ЕС, и да го
представи в контекста на новата МФР, съгласно препоръката на Европейския
парламент и на Съвета.

15 Прегледът обхваща разходната част от бюджета на ЕС. В Зеления пакт се

отбелязва, че приходната част на бюджета може също да допринесе за постигането
на целите в областта на климата, но тя е извън обхвата на нашия преглед.

16 Европейската сметна палата обсъжда настоящия документ с Комисията през
целия процес на изготвяне на проекта за документа и взе под внимание нейните
коментари. В прегледа е използвана информация от:

12
o

доклади, проучвания, документи и статии на външни автори;

o

законодателството на ЕС в тази област, прието или предложено между 2015 г.
и средата на 2020 г.;

o

работни документи на Комисията за разходите, свързани с климата;

o

въпросници, изпратени до следните генерални дирекции на Комисията: ГД
„Земеделие и развитие на селските райони“, ГД „Бюджет“, ГД „Действия по
климата“, ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Научни изследвания
и иновации“;

o

консултации със следните заинтересовани страни: Мрежа за действия
в областта на климата - Европа и Организация за икономическо сътрудничество
и развитие (ОИСР).

13

Проследяване на разходите, свързани
с климата, в бюджета на ЕС — преглед
Методология за проследяване на разходите, свързани
с климата, в бюджета на ЕС

17 От 1998 г. насам ОИСР наблюдава финансовите потоци, насочени към целите на
Конвенциите от Рио де Жанейро по въпросите на биологичното разнообразие,
изменението на климата и опустиняването, като използва т.нар. „маркери от Рио“.
За проследяване на свързаните с климата разходи в бюджета на ЕС Комисията е
адаптирала маркерите от Рио на ОИСР за климата, като ги прилага към всяка област
на политика, програма или мярка на ЕС (вж. таблица 1). Комисията е приложила
коефициентите на ЕС за климата с цел количествено определяне на разходите,
допринасящи за постигането на целите в областта на климата. ОИСР обаче не е
проектирала маркерите от Рио с цел да се изчисляват точни стойности, а да се даде
представа за равнището на интегриране на конкретни цели, например изменението
на климата.

14

Таблица 1 — Сравнение на маркерите от Рио на ОИСР с коефициентите
на ЕС в областта на климата

Маркер
от Рио
на ОИСР

Финансови
потоци/дейности на
ОИСР
Дейност, за която
климатът е главна цел;
дейността не би била
финансирана без тази цел

Финансиране/програма/мярка
на ЕС

Коефициент
на ЕС в
областта на
климата

Финансиране със значителен
принос за постигане на целите
в областта на климата

Дейност, за която
климатът е значима
(изрично посочена) цел,
но не е основна цел.

Дейност, която не е
насочена към целите в
областта на климата на
конвенциите от Рио де
Жанейро по някакъв
специален начин

Финансиране със значителен
принос за изпълнение на
целите в областта на климата

Финансиране с незначителен
принос или без принос за
постигане на целите в областта
на климата

Източник: Handbook on the OECD Climate Markers и Европейска комисия, Funding for Climate Action.

18 В Специален доклад № 31/2016 на ЕСП одиторите предупреждават за следните
слабости в подхода на ЕС за проследяване на разходите, свързани с климата:
o

5

коефициентите на ЕС в областта на климата, прилагани в определени области,
не са били съобразени с принципа на консерватизъм5 за избягване на
завишените прогнози за финансирането на борбата с изменението на климата.
Този принцип дава предимство по-скоро на по-малкото докладване, отколкото
на прекомерното докладване на данни за климата, ако такива липсват или са
ненадеждни;

Вж. Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking.
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o

най-високата категория в рамката на ОИСР е свързана с дейности, които са
насочени главно към постигането на целите в областта на климата. ЕС прилага
коефициент 100 % не само за тези политики, но и за политиките на ЕС, които
имат значителен принос в областта на изменението на климата — междинната
категория в класификацията на ОИСР (вж. таблица 1);

o

методът за проследяване не включва разходите на ЕС за действия по климата
чрез финансови инструменти;

o

ЕС не проследява отделно действията за адаптиране към и смекчаване на
последиците от изменението на климата.

19 В отговорите си по точки 34—37 от Специален доклад № 31/2016 на ЕСП,

Комисията коментира този подход, като изтъква необходимостта от постигане на
баланс между надеждността на данните и административната тежест. Наскоро
публикувани проучвания, съсредоточени върху селскостопанската политика, също
изразяват загриженост относно метода, приет от Комисията. Например според едно
проучване трябва да се преразгледа прилагането на методологията, използваща
„маркерите от Рио“, с цел съсредоточаване върху действията за смекчаване на
последиците от климатичните изменения, като се регистрират само конкретни
мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, а не планираните плащания,
чието въздействие върху емисиите понастоящем е неизвестно 6.

20 В друга публикация7 се изразява съгласие, че методът на Комисията има

предимството да бъде опростен и практичен, но посочва, че той може да бъде
подвеждащ. Например, разходите, които водят до увеличение на емисиите, нямат
отрицателен коефициент при отрицателно въздействие. Това може да доведе до
допълнително отклонение от приетите от ОИСР маркери от Рио. В публикацията се
призовава за по-стриктна, по-точна методология, която да оценява въглеродния
отпечатък на всяко действие, като така спомага бюджетът на ЕС действително да е
съобразен с проблемите на околната среда.

21 Комисията продължава да се придържа към този подход за проследяване на
разходите, свързани с климата, и в МФР за периода 2021—2027 г., като изтъква

6

Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: Action needed for the EU Common Agricultural Policy
to address sustainability challenges; People Nat. 2020 г.; 00:1–12.

7

Claeys, G., Tagliapietra, S. и Zachmann, G.: How to make the European Green Deal work;
Bruegel Policy Contribution, брой № ˚13, ноември 2019 г.
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предимствата на метода, но признава неговите слабости, отбелязани през 2014—
2020 г. (вж. фигура 5).

Фигура 5 — Преглед на Комисията относно преимуществата
и недостатъците на нейния метод за проследяване на разходи,
свързани с климата, въз основа на приетите от ОИСР маркери от Рио —
МФР за периода 2014—2020 г.
• Ниски административни разходи
• Лесно приложение и използване
• Ефективно проследяване на
разходите, свързани с климата (т.е.
програмите, чиито основни цели не са
насочени към справяне с измененията
на климата, могат да бъдат
разработени така, че да следват цели,
свързани с климата в известна степен,
и да получат коефициент от 40 % за
действия по климата)

• Несистематично прилагане на
коефициентите в областта на климата
(напр. на равнище бюджетен ред,
проект, област на интервенция)
• Малките програми и участници
невинаги са включени в дейността по
проследяване на разходите
• Не се проследяват финансови
инструменти

Източник: Отговори на Комисията в проучването на ЕСП.

22 В МФР за периода 2021—2027 г. Комисията възнамерява да проследява

разходите за действия по климата на равнище проект за всички програми под пряко
управление, включително дейностите от малък мащаб, които по-рано не са
включвани в тази дейност. Освен това тя планира да проследява свързаните
с климата инвестиции, отпуснати от финансови инструменти, например заеми,
гаранции или капиталово финансиране.

Разходи във връзка с климата за периода 2014—2020 г.

23 За да бъде изпълнен ангажиментът за разходване на най-малко 20 % от

бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г. за действия в областта на климата, в някои
регламенти са включени конкретни цели за подкрепа на разходите, свързани
с климата (вж. фигура 6).
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Фигура 6 — Разходни цели в областта на климата в законодателството
на ЕС (МФР за периода 2014—2020 г.)

Програма
„Хоризонт
2020“
Най-малко 35 %
Необвързваща цел

Съображение 10
от Регламент
№ 1291/2013

Съображение 20 от
Регламент
№ 233/2014

ЕЗФРСР

Най-малко 25 %
Необвързваща цел

Инструмент за
сътрудничество
за развитие

Най-малко 30 %
Член 59, параграф 6
от
Регламент
№ 1305/2013
Бележка: Та зи цел
включва и околната
среда , в допълнение
към клима та .

Член 4, параграф 2
от
Регламент
№ 1293/2013

25 %

LIFE

Източник: ЕСП, въз основа на регламенти на ЕС.

24 Както може да се види на фигура 2, Комисията изчислява, че за постигането на

целите в областта на климата следва да се отпуснат 206 млрд. евро, или 20 % от МФР
за периода 2014—2020 г. Според по-нов доклад на Комисията за разходите
в областта на климата от МФР за 2014—2020 г.8, бюджетът на ЕС е на път да постигне
средно разходи в размер на 19,7 % по МФР за този период. Този процент се
актуализира ежегодно и общият размер на разходите, отчетени като изразходвани
за действия по климата през този период на МФР, ще бъде потвърден едва след
2023 г., последната година за финансиране при програмите със споделено
управление за периода 2014—2020 г.

Обща селскостопанска политика

25 Комисията е изчислила, че най-големият принос за постигане на целта на

бюджета на ЕС, свързана с разходите в областта на климата, ще бъде от страна на
селскостопанския сектор, както от преките плащания, така и от областта на
развитието на селските райони. Комисията изчислява този принос на 102,8 млрд.

8

COM(2019) 400, юни 2019 г.: Programmes Performance Overview, EU Budget 2014-2020,
стр. 7.
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евро за МФР за периода 2014—2020 г.9, което представлява 50 % от разходите за
действия по климата през този период.

26 Комисията е изчислила, че приносът на преките плащания към разходите

в областта на климата следва да е малко под 20 % като цяло. В това изчисление се
прави разграничение между трите селскостопански практики, които включват
компонента за екологизиране на преките плащания, и се включва корекция от 20 %
за приноса на компонента, несвързан с екологизиране (вж. фигура 7).

Фигура 7 — Изчисление на Комисията на приноса на преките
плащания за земеделски стопани в разходите за действия по климата

Принос от преките селскостопански плащания за действия
по климата

19,6 %
От екологизирането (и трите компонента) 14 %
Компонентът за „екологизиране“ представлява 30 %
от преките плащания
1/3

1/3

Диверсификация
на културите

0%

0%

Екологично
насочени площи

4%

1/3

30 %

40 %

Постоянни
пасища

10 %

1/3

30 %

100 %

Не от
екологизирането
5,6 %

1/3

x

x

x

x

x

x

x

x

1/3

Компонентът,
несвързан
с екологизиране,
представлява 70 %
от преките плащания

30 %

40 %

20 %

70 %

Източник: ЕСП въз основа на методологията на Комисията за проследяване на разходите, свързани
с климата, за преки плащания за периода 2014—2020 г. Вж. също фигура 7 от Специален
доклад № 31/2016 на ЕСП.

27 В Специален доклад № 31/2016 ЕСП одиторите разглеждат допусканията,

използвани в този модел, като изтъкват, че не е налице солидна обосновка за
корекцията от 20 %, приложена към компонента на преките плащания, несвързан
с екологизиране. Комисията е обосновала това главно с очаквания принос на

9

Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2019, стр. 110.
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стандартите за кръстосано спазване 10, но само някои изисквания за кръстосано
спазване имат потенциални ползи за климата и те не се важат за всички получатели
на преки плащания. Приемането на различен процент, който съответства в поголяма степен на принципа на консерватизъм, би довел до значително намаляване
на цялостния принос (например промяната на процента от 20 % на 10 % би довела
до намаляване с 9 млрд. евро). Други проучвания и статии също потвърждават тези
опасения 11.

28 ЕСП установи също, че някои от коефициентите, свързани с разходите по мерки
и дейности за развитие на селските райони, не са съобразени с принципа на
консерватизъм, което води до завишаване на оценките. Например, за по-голямата
част от плащанията за „райони с природни ограничения“, чиято цел е да се
предотврати изоставяне на земята, е приложен коефициент 100 %. Подобни
плащания не са свързани с цели в областта на околната среда и климата.

29 Анализът на ЕСП на програмите на държавите членки за развитие на селските

райони в същия доклад показва, че Комисията е завишила техния принос към
разходите за действия по климата с над 40 %, или почти 24 млрд. евро. Това е така
понеже Комисията не е направила подходящо разграничение на приноса на
различните дейности към разходите в областта на климата. Комисията обоснова
този подход с необходимостта от постигане на баланс между свеждането до
минимум на административната тежест и разходите и предоставянето на
относително надеждни изчисления за разходите, свързани с климата, в рамките на
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (вж.
точка 43).

30 В доклада на ЕСП от 2016 г. се заключава, че в сравнение с периода 2007—

2013 г. не е налице значително пренасочване към действия по климата в политиките
за селското стопанство и развитието на селските райони. Одиторите също така не са
открили значителни промени в процесите на управление на развитието на селските
райони, като например преразгледани изисквания по отношение на климата или
критерии за допустимост и подбор. Те обаче са установили няколко примера за
10

Вж. отговорите на Комисията във връзка с точки 53—54 от Специален доклад № 31/2016
на ЕСП.

11

Вж. Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020 г.;
Kelleher, L.: Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact, 2020 г.; или
Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: Action needed for the EU Common Agricultural Policy
to address sustainability challenges; People Nat. 2020 г.; 00:1–12.
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добри практики в някои не толкова съществени мерки за развитие на селските
райони, чийто преработен модел ги е направил по-щадящи за климата.

31 През май 2019 г. Комисията публикува проучване12 за оценка на въздействието

на ОСП върху изменението на климата и емисиите на парникови газове.
В проучването се установява, наред с другото, че ОСП е имала както положително,
така и отрицателно въздействие върху емисиите на парникови газове.

32 Използваният метод за проследяване на приноса на ОСП за справяне

с последиците от изменението на климата обаче не отчита подкрепата ѝ за
селскостопанските дейности с потенциално отрицателно въздействие върху
изменението на климата. Те водят до отглеждането на все по-голям брой
селскостопански животни и използването на все повече торове, което води до
отделянето на все по-голямо количество парникови газове в атмосферата, но тези
дейности не получават отрицателен маркер за климата. Комисията признава, че
някои държави членки биха могли да подобрят въздействието върху климата чрез
по-добър подбор или изпълнение на някои проекти за развитие на селските райони,
но тя не разполага с прогноза за въздействието им като цяло.

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионен фонд
(КФ)

33 Комисията оценява ЕФРР и КФ като значителни фактори, допринасящи за

изпълнението на общата цел на ЕС по отношение на разходите, свързани с климата.
За програмния период 2014—2020 г. тя очаква тези два фонда да осигурят над
55 млрд. евро под формата на бюджетни инвестиции за действия по климата 13. Тази
сума отразява планираните инвестиции на ЕС след прилагането на коефициенти
100 %, 40 % или 0 % за конкретни „области на интервенция“. На фигура 8 са
представени примери за областите на интервенция, които са най-подходящи за
разходите в областта на климата за периода 2014—2020 г.

12

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
Alliance Environnement, 2018 г.

13

Платформа за свободно достъпни данни на Комисията за европейските структурни
и инвестиционни фондове към 15 април 2020 г.
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Фигура 8 — Най-важни области на интервенция за действията
в областта на климата и техните коефициенти за климата по
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд
(КФ) за периода 2014—2020 г.
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Обновяване с цел повишаване на енергийната ефективност
Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция
и управление на рискове, свързани с климата
Инфраструктура за научноизследователска и иновационна дейност,
свързана с нисковъглеродната икономика и устойчивостта към
изменението на климата
Велосипедни и пешеходни алеи
Възобновяема енергия: от биомаса, слънчева енергия, други
източници
Високоефективно комбинирано производство на енергия и районни
отоплителни системи
Изграждане и насърчаване на използването на инфраструктура за
чист градски транспорт
Железопътен транспорт
Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на
природата и екологосъобразна инфраструктура
Управление на водите и опазване на питейната вода

Източник: ЕСП въз основа на Платформа за свободно достъпни данни на Комисията и Регламент за
изпълнение (EО) № 215/2014 на Комисията, приложение I.

34 Рамката на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. позволява

разходи с потенциално вредно въздействие върху климата при специфични условия.
Например политиката би могла да позволи ограничено подпомагане за изкопаемите
горива, ако то е обвързано с условието за намаляване на емисиите на парникови
газове. Tези интервенции получават коефициент 0 % за климата, въпреки че при тях
все пак има отделяне на парникови газове.

35 В специалния доклад одиторите също така признават увеличения акцент върху

климата, постигнат в рамките на ЕФРР и КФ за периода 2014—2020 г. спрямо
предходната МФР, дават примери на проекти с добри практики, които допринасят за
реализирането на разходите, свързани с климата, и установяват качествени
подобрения в процесите на управление и в изискванията за решаване на въпросите,
свързани с изменението на климата.
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Политика в областта на научните изследвания — програма
„Хоризонт 2020“

36 Научните изследвания и иновациите играят важна роля за постигане на целите

на ЕС по отношение на климата. Целта за разходите, свързани с климата, в бюджета
за „Хоризонт 2020“ е определена на 35 % (вж. фигура 6). Това означава да се
изразходват над 26 млрд. евро от „Хоризонт 2020“ в областта на климата през
програмния период 2014—2020 г.

37 В специалния доклад на ЕСП се посочва, че приносът от финансирането за

научни изследвания е намалял значително. Одиторите изчисляват, че за да бъде
постигната целта от 35 % за периода 2014—2020 г., 47 % от разходите по „Хоризонт
2020“ за периода 2018—2020 г. би трябвало да са свързани с климата. Комисията е
разработила план за действие за ускоряване на бавния напредък към постигането на
целта, свързана с климата, като предлага мерки, напр. съображения, свързани
с климата, в образците на предложенията за проекти и критериите за възлагане, или
корекции на бюджета. Одиторите признават целесъобразността на плана за
действие, но също така изтъкват липсата на количествено измерими цели и модели,
които да покажат как ще бъде постигната целта от 35 %.

38 Комисията е докладвала, че в края на 2018 г. разходите, свързани с климата, по

линия на „Хоризонт 2020“ са достигнали 30 % като бюджетни кредити за действия по
климата 14, като също така отбелязва, че са в ход допълнителни усилия. Постигането
на целта от 35 % продължава да бъде предизвикателство, главно поради факта, че
над една четвърт от бюджета на „Хоризонт 2020“ се състои от предложения за
научни изследвания, които не са свързани с конкретна тематична цел („действия от
долу нагоре“) и се оценяват въз основа на техните високи научни постижения, а не
на техния принос в областта на климата. Ето защо приносът на тези действия „от
долу нагоре“ за разходването на средства, свързани с климата, е неясен на етапа на
планиране.

14

Годишен доклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания
и технологичното развитие и мониторинг на програма „Хоризонт 2020“ през 2018 г.
(COM(2019) 315 final), стp. 10.
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Проследяване на изпълнението на препоръките от Специален доклад
№ 31/2016

39 В Специален доклад № 31/2016 на ЕСП е разгледан политическият ангажимент

на ЕС за включване на действия в областта на климата във всички бюджетни разходи
на ЕС за МФР за периода 2014—2020 г. В доклада са включени седем основни
препоръки, разделени на 12 подпрепоръки, от които Комисията е приела три, шест
са частично приети, а три не са приети. Проследихме изпълнението на тези
препоръки и констатациите ни са обобщени в таблица 2 по-долу (за повече
подробности вж. приложението).

Таблица 2 — Обобщение на препоръките от Специален доклад
№ 31/2016 и резултати от проследяването на изпълнението на
препоръките
Отговори на
Комисията

Препоръки в
Специален доклад № 31/2016 на ЕСП

1)

Проследяване от ЕСП
на изпълнението на
препоръките

Отговори на
Комисията

Действия на ЕСП
за проследяване
на изпълнението
на препоръките

Извършване на стабилна многогодишна
консолидация за мониторинг на целта от 20 %
[Комисия]

2) Използване на всеобхватна рамка за докладване относно разходването на средства
в областта на климата и изпълнението на целта от 20 %
а) в годишни отчети и доклади за
изпълнението, планове за действие,
финансиране от финансови инструменти
[Комисия]

24

б) в области със споделено управление
с потенциал за действия по климата
[държави членки]
в) разграничение между смекчаване
и адаптиране [Комисия и държави членки]
3) Оценка на нуждите във връзка с климатичните
изменения при планирането на евентуален
принос от финансовите инструменти [Комисия]
4) Коригиране на завишените оценки в рамките на
ЕЗФРСР [Комисия и държави членки]
5) Съставяне на план за действие, ако приносът от
конкретни области не може да бъде получен
[Комисия]
6) Разработване на показатели за наблюдение на разходите за действия по климата
и свързаните с тях резултати [Комисия]
а) за изпълнение на действията за климата
в области със споделено управление
б) показатели за резултатите в областите, които
допринасят за постигането на целта от 20 %
в) обмен на добри практики относно
показателите за резултатите в областта на
климата
7) Проучване на всички потенциални възможности и гарантиране на действителна
промяна по отношение на действията по климата [Комисия]
а) идентифициране на области
с неоползотворен потенциал и разработване
на план за действие, ако такъв е необходим
б) засилване на интегрирането на въпросите,
свързани с климата, в областта на селското
стопанство, развитието на селските райони
и рибарството
Източник: ECA.

Разходи във връзка с климата за периода 2021—2027 г.

40 През 2018 г. Комисията е определила по-амбициозна цел за интегриране на

въпросите, свързани с климата, във всички програми на ЕС през програмния период
2021—2027 г., като се планира 25 % от разходите от бюджета на ЕС да допринасят за
постигането на целите в областта на климата (вж. Точка 05). Съгласно информацията
на фигура 9 най-големият принос следва да бъде получен от селското стопанство
(46 %), регионалната политика (26 %) и изследователските дейности (10 %).
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Фигура 9 — Предложение от 2018 г. за разходите, свързани с климата
(2021—2027 г.)
„Хоризонт Европа“
33 млрд. евро
10 %
Европейски фонд за
регионално развитие
68 млрд. евро
21 %

2021—2027 г.
Очаквани разходи за
климата:

320 млрд. евро

Обща
селскостопанска
политика
146 млрд. евро
46 %

Кохезионен фонд
17 млрд. евро
5%
Инструмент за
междуна родно
сътрудничество
22 млрд. евро
7%
Меха низъм за
свързва не на Европа
15 млрд. евро
5%
Други
19 млрд. евро
6%

Други политики/
фондове на ЕС
56 млрд. евро
18 %

Източник: ЕСП въз основа на предложенията на Комисията от 2018 г. за многогодишната финансова
рамка за периода 2021—2027 г.

41 Окончателният бюджет ще зависи от резултатите от преговорите във връзка
с МФР и конкретните ѝ програми. В отговора на нашия въпросник Комисията
подчертава необходимостта от предпазливост при разглеждането на
предложенията за разходите, свързани с климата, поради потенциалните
неочаквани и непредвидими промени в социалната и икономическата среда,
каквито са предизвиканите от COVID-19 сътресения.

Обща селскостопанска политика

42 В законодателните предложения за ОСП за периода след 2020 г.15, които все

още не са приети, се посочва, че се очаква действията по линия на ОСП да
15

Предложение за регламент за стратегическите планове , съображение 52.
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допринесат с 40 % към общия финансов пакет по ОСП за постигане на целите
в областта на климата. В абсолютна стойност по линия на ОСП се предвижда да
бъдат мобилизирани 146 млрд. евро (46 %) от очакваните 320 млрд. евро за разходи
за действия по климата от бюджета на ЕС.

43 Комисията възнамерява да продължи да проследява разходите, свързани

с климата, със същата основна методология, която е използвала през периода
2014—2020 г. (таблица 1), макар и с преразгледани корекционни коефициенти за
новите интервенции по линия на ОСП, както е посочено в таблица 3. В своето
предложение за ОСП за периода след 2020 г. Комисията променя корекционния
коефициент на плащанията за райони с природни ограничения от 100 % на 40 %.

Таблица 3 — Коефициенти за действията по климата в рамките на ОСП
за периода 2021—2027 г.
%

Схеми по ОСП
o
o
o
o
o
o
o

Основно подпомагане на доходите за устойчивост — преки
плащания
Допълнително подпомагане на доходите — преки плащания
Плащания по схемите за развитие на селските райони за районите
с природни ограничения
Схеми за преки плащания в областта на околната среда и климата
(екосхеми)
Интервенции за развитие на селските райони, свързани
с изменението на климата и енергията от възобновяеми източници
Интервенции за развитие на селските райони с цел насърчаване на
устойчивото развитие и ефективно управление на природните
ресурси
Интервенции за развитие на селските райони с принос за
опазването на биологичното разнообразие, подобряването на
екосистемните услуги и запазването на местообитанията
и ландшафта

Източник: COM(2018) 392 final, Proposal for a Regulation establishing rules on support for strategic plans,
член 87.

44 Очакваният принос на ОСП към разходите за действия по климата се е увеличил

от 28 % за периода 2014—2020 г. на 40 % за периода 2021—2027 г. Това се дължи на
увеличения очакван принос на схемите за преки плащания от малко под 20 % на
40 %, на който отчасти противодейства изключването на плащанията, обвързани
с производството, и подпомагането на доходите за младите земеделски стопани от
изчислението. Комисията обосновава увеличения принос чрез новите „подобрени
предварителни условия“, които съчетават предишното кръстосано спазване
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с рационализирани практики за екологизиране, наред с новите изисквания. ЕСП
направи коментар по този въпрос в своето Становище относно предложенията на
Комисията за ОСП за периода след 2020 г. (вж. каре 1).

Каре 1
Оценка на ЕСП относно приноса на ОСП към разходите за
действия по климата в Становище № 7/2018 относно
предложенията на Комисията за регламенти в областта на
общата селскостопанска политика за периода след 2020 г.
„Най-голям принос за постигането на целта за разходите има коефициентът
от 40 % за основно подпомагане на доходите. Сметната палата счита, че
прогнозираният принос на ОСП за постигане на целите във връзка
с изменението на климата е нереалистичен. Надценяването на приноса на
ОСП би могло да доведе до по-ниски финансови вноски за други области на
политиката, намалявайки по този начин общия принос на разходите на ЕС за
смекчаването на последиците от изменението на климата и за адаптацията
към тях. Вместо да се използва коефициентът от 40 % за цялото подпомагане
чрез директни плащания, по-надежден начин за оценка на приноса би било
използването на този коефициент само за подпомагането чрез директни
плащания за районите, в които земеделските стопани действително прилагат
практики за смекчаване на изменението на климата.“

45 Някои статии по тази тема също така считат, че приносът на ОСП към разходите,

свързани с климата, може да е бил завишен. В една публикация се заключава, че
няма основание за увеличаване на коефициента от 19,5 % на 40 %, с изключение на
това да се даде възможност на държавите членки да представят цифрите така, сякаш
правят повече за климата, отколкото в действителност. В нея също така се посочва,
че Комисията не се е обосновала защо подобрените предварителни условия,
свързани с основното подпомагане на доходите и преразпределителните плащания,
оправдават маркера от 40 % по отношение на климата. По-нататък се изтъква, че би
могъл да се посочи чисто формалният аргумент, че поради евентуалния принос на
някои от условията за намаляване на емисиите или подобряване на устойчивостта е
оправдано присъждането на маркер, по-голям от 0 %, а следващата стъпка е 40 % 16.

16

Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020 г.
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46 В друго проучване се изразява същата загриженост17 и се посочва, че въпреки

че предложенията за основно подпомагане на доходите за периода 2021—2027 г. са
привидно малко по-амбициозни, това не изглежда достатъчно, за да оправдае
удвояването на съществуващия маркер за климата, който сам по себе си вече е бил
критикуван като завишен през настоящия период. Относно подобрените
предварителни условия, според Института за европейска политика в областта на
околната среда (IEEP) няма достатъчно доказателства, че плащанията за
подпомагане на доходите и правилата за допустимост сами по себе си водят до
ползи по отношение на климата, дори напротив, данните сочат, че в някои случаи те
могат да имат обратен ефект. Ето защо не може да се търси основание за
предложеното удвояване на маркера за климата в самото естество на плащанията.

47 В някои доклади са отправени важни препоръки за подобряване на

методологията за проследяване на разходите, свързани с климата, в рамките на ОСП
(вж. каре 2).

Каре 2
Препоръки относно проследяването на разходите, свързани
с климата, в рамките на ОСП
Въз основа на:
A) Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy, Discussion
Paper, Bastian Lotz, Yannick Monschauer и Moritz Schäfer;
Б) Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction,
Alan Matthews; и
В) Climate-friendly design of the overall EU budget, Discussion Paper,
Moritz Schäfer, Yannick Monschauer и Finn-Rasmus Hingst
o

17

Да се използва тегловен коефициент 40 % само за някои преки
плащания, или само в области, в които тези плащания водят до
действителни промени в земеделските практики, които насърчават
смекчаването на последиците от изменението на климата, като
например опазване на влажните зони и торфищата, или в случаи, когато
плащанията са необходими за поддържането на подобни
селскостопански практики. За това обаче ще се изисква по-сложен

Bas-Defossez, F., Hart K. и Mottershead, D.: Keeping track of climate delivery in the CAP?
Report for NABU by the IEEP, 2020 г.
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подход на разглеждане на всеки случай отделно и вероятно ще доведе
до по-голяма административна тежест. A)
o

o

Да се използва допълнителен коефициент преди коефициента 40 % за
климата, определен на консервативен принцип, за да се избегне
завишаването на приноса, свързан с климата. Този коефициент
например може да вземе предвид:
—

групата правила, свързани с климата, от правилата за добро
земеделско и екологично състояние (ДЗЕС);

—

рисков фактор, който да отрази непоследователността в равнището
на амбиция в националните стандарти;

—

процентът земеделска земя, за която се очаква преминаване към
по-щадящи за климата селскостопански практики. A)

Да се използва тегловен коефициент 100 % предпазливо и само
в случаите, в които е целесъобразно, например:
—

за екосхеми в рамките на ОСП, но само ако те включват
интервенции, свързани с климата (напр. не за екосхеми за опазване
на биологичното разнообразие);

—

за ангажиментите за развитие на селските райони, но само ако
финансираната интервенция допринася основно за смекчаване на
последиците от изменението на климата, а не за изпълнението на
други цели, свързани с околната среда. Това следва да се оценява
главно на базата на всеки конкретен случай в съответствие
с интервенциите, разработени на национално равнище. A)

o

Ако бъдат запазени, трите коефициента на Комисията за климата (0 %,
40 % и 100 %) следва да се прилагат на възможно най-детайлизираното
равнище на интервенция. Б)

o

Един възможен подход би бил да се направи опит да се определи
количествено въздействието на подобрените предварителни условия
върху климата за извадка от обекти, включваща различни земеделски
системи, видове почви и климатични зони в ЕС. Б)

o

При проследяването на разходите, свързани с климата, следва да взима
предвид нетирането на плащания по линия на ОСП, което води до
отрицателно въздействие върху климата, като обвързани
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с производството плащания на отглеждане на добитък или
инвестиционна подкрепа за неустойчиви напоителни практики. Б)
o

Квотите за климата следва да бъдат определени като нетна цел, т.е.
допълнителни разходи в областта на климата следва да компенсират
всички инвестиции с отрицателно въздействие върху климата. В)

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионен фонд
(КФ)

48 В областта на политиката на сближаване Комисията е определила целевите

стойности за приноса за изпълнението на целите, свързани с климата, на 30 % за
ЕФРР (68 млрд. евро) и 37 % за КФ (17 млрд. евро) за периода 2021—2027 г. (вж.
фигура 9). Както и при предходната МФР, разходите се разпределят между така
наречените „области на интервенция“, за всяка от които е определен по един от
трите коефициента за климата. В таблица 4 са обобщени основните промени по
отношение на коефициентите за климата за областите на интервенция в сравнение
с периода 2014—2020 г.

Таблица 4 — Промени в областите на интервенция и в коефициентите,
свързани с разходите в областта на климата за периода 2021—2027 г.
Област на интервенция

2014—
2020 г.

Железопътен транспорт
ново изграждане
реконструиран или модернизиран
Инфраструктура за чист градски транспорт и подвижен
състав
Инфраструктура за алтернативни горива

-

Цифровизация на транспорта (железопътен,
автомобилен, градски, друг)

-

2021—
2027 г.
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Научноизследователски и иновационни процеси,
трансфер на технологии и сътрудничество между
предприятия с акцент върху кръговата икономика

-

Интелигентни системи за разпределение на
електроенергия със средно и ниско напрежение

-

Подкрепа за предприятия, които предоставят услуги,
допринасящи за нисковъглеродна икономика

-

Производствени инвестиции в големи предприятия,
свързани с нисковъглеродната икономика

-

Източник: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство — COM(2018) 375 final, приложение I, и Регламент за
изпълнение (ЕО) № 215/2014 на Комисията, приложение I.

49 Предложението за регламент за ЕФРР и Кохезионния фонд изрично изключва

от обхвата си инвестициите, свързани с производството, преработката,
разпространението, съхраняването или изгарянето на изкопаеми горива,
с изключение на чистите превозни средства. В една публикация 18 се отбелязват
несъответствия между някои проценти, определени за проследяване на разходите
за действия по климата, и целите, свързани с климата, за периода 2021—2027 г. (вж.
също таблица 4 и фигура 8):
o

коефициент 100 % за безвъзмездна финансова помощ за „високоефективно
комбинирано производство на енергия, районни отоплителни и охладителни
системи“ на практика прави възможно удължаването на срока на експлоатация
на инсталациите, използващи изкопаеми горива;

o

коефициент 100 % за финансиране за „инфраструктура за алтернативни горива“
насърчава използването на изкопаеми горива в транспортния сектор, като по
този начин възпрепятства прехода към мобилност с нулеви емисии;

o

коефициент 100 % за финансиране на нови пътища за железопътен транспорт
отклонява насочеността на инвестициите към прехода към мобилност с нулеви
емисии.

Комисията не споделя възгледите в цитираната публикация, като твърди, че тези
инвестиции допринасят значително за постигането на целите в областта на климата.

18

Мрежа за действия в областта на климата — Европа: Climate Mainstreaming and Climate
Proofing: The Horizontal Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and
Recommendations, август 2018 г.
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Политика в областта на научните изследвания — програма
„Хоризонт Европа“

50 „Хоризонт Европа“ е програма за научни изследвания в рамките на целия ЕС за
периода 2021—2027 г. Очакваният ѝ принос за постигане на целите в областта на
климата остава 35 %. В първоначалното предложение на Комисията това би било
равностойно на 33 млрд. евро за периода 2021—2027 г. (вж. фигура 9).

51 Европейският зелен пакт отчита решаващата роля на мобилизирането на

научни изследвания и насърчаването на иновациите за постигане на неговите цели.
По тази причина четири „мисии на Зеления пакт“ ще помагат на „Хоризонт Европа“
да осъществи широкомащабни промени в области като адаптирането към
изменението на климата, океаните, градовете и почвите. Комисията очаква тези
мисии да обединят широк кръг участници, включително местни и регионални органи
и физически лица.

52 В своя отговор на въпросника на ЕСП Комисията признава, че постигането на

целта от 35 % е постижимо, но ще бъде предизвикателство, като подчертава
необходимостта от ясно приоритизиране в посока „отгоре надолу“ и изясняване на
очакванията, за разлика от значението на действията „отдолу нагоре“ в рамките на
програмата, крайните резултати от които не могат да бъдат предвидени (вж.
точка 38).

53 ЕС насърчава прехода на нисковъглеродните технологии от етапа на научни

изследвания до навлизането им на пазара. Някои учени 19 изразяват съмнения, че
тези амбициозни планове са постижими в краткосрочен до средносрочен план. Те
изтъкват предизвикателството, свързано с пускането на пазара на иновативни
нисковъглеродни технологии, като например улавянето и съхраняването 20 на
въглероден диоксид или водород, и в много случаи регулаторната среда все още не
е адаптирана за това. Сегашното равнище на цените на въглеродните емисии
означава, че новите технологии често не могат да бъдат рентабилни в краткосрочен
или средносрочен план и че все още липсва необходимата инфраструктура.

19

Delbeke, J. и Vis, P.: Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend, 2019 г.

20

Вж. също Специален доклад № 24/2018 на ЕСП „Демонстриране в търговски мащаб на
улавянето и съхранението на въглероден диоксид, както и на иновативните технологии
за възобновяема енергия – планираният напредък не е постигнат през последното
десетилетие“.
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Проследяване на разходите, свързани
с климата, в бюджета на ЕС
— обобщение
54 Справянето с последиците от изменението на климата е основен приоритет за

ЕС. Определянето на целеви процент за средствата от бюджета на ЕС, които да бъдат
разходвани за действия за климата, може да бъде ефективна стъпка към
постигането на целите в областта на климата. Най-важните въпроси, обсъдени
в настоящия преглед, са обобщени по-долу.
2014—2020 г.
ЕС-28

2021—2027 г.
ЕС-27

Цел: 206 млрд. евро
(20 % — едно на всеки пет евро)

Цел: 320 млрд. евро
(25 % — едно на всеки четири евро)

Методология за
проследяване на
разходите, свързани
с климата, в бюджета на ЕС
— по примера на
маркерите от Рио на ОИСР

Принос от Общата
селскостопанска политика
в разходите, свързани
с климата

+ Ниски административни разходи
+ Лесно прилагане и използване
- Не се следва консервативен подход
- Максимален (100 %) кредит за дейности със значима, но не
главна цел, свързана с постигане на целите в областта на
климата
- Не се прави разграничение между смекчаване и адаптиране
- Не се отчитат разходите с отрицателно въздействие върху
климата
+ Най-големият очакван принос в разходите, свързани
с климата
+ Увеличен очакван принос за периода 2021—2027 г.
- Преки плащания: необосновани допускания относно целевия
принос в разходите, свързани с климата; приносът е два пъти
по-голям през периода 2021—2027 г. в сравнение с периода
2014—2020 г.
- Развитие на селските райони: приносът е завишен, въпреки
някои подобрения през периода 2021—2027 г.
- Селскостопански дейности с потенциално отрицателно
въздействие върху изменението на климата: не са взети
предвид
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Принос от ЕФРР и КФ към
разходите в областта на
климата

Принос от политиката
в областта на научните
изследвания към
разходите, свързани
с климата

+ По-голям акцент върху въпросите, свързани с климата, през
периода 2014—2020 г. спрямо предходния период;
установени са добри практики
- Дейности с ограничена подкрепа за изкопаеми горива:
потенциално отрицателното въздействие върху изменението
на климата не е взето предвид
+ План за действие за насърчаване на разходите, свързани
с климата, от областта на научните изследвания
- Предизвикателства за постигането на целта поради
ограничения в планирането на научноизследователски
предложения, свързани с действия по климата

55 Сметната палата установи следните важни въпроси, решенията на които ще

послужат като база за създаването на надеждни и важни доклади относно целта за
разходите, свързани с климата:
o

осигуряване на надеждна методология за проследяване на разходите, свързани
с климата;

o

последователно прилагане на методологията във всички области на политиката;

o

компенсиране на разходите, които е възможно да доведат до ускоряване на
изменението на климата.

Настоящият преглед беше приет от Одитен състав I с ръководител Samo Jereb — член
на Европейската сметна палата, в Люксембург на заседанието му от 17 юни 2020 г.
За Сметната палата

Klaus-Heiner Lehne
Председател
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Приложение – Проследяване от ЕСП на изпълнението на
препоръките от Специален доклад № 31/2016
Препоръки

Отговори на Комисията

Препоръка 1 — Извършване на надеждна
многогодишна консолидация
Комисията следва ежегодно да извършва
надеждна многогодишна консолидация, за
да установи дали разходите в областта на
климата се приближават до целта от 20 %.

Приета
Комисията възнамерява да продължи да
наблюдава ежегодно напредъка в контекста на
изготвянето на годишния проектобюджет.

Проследяване от ЕСП на изпълнението на препоръките

Изпълнена
Комисията извършва ежегодно консолидация, за да
установи дали планираните разходи, свързани
с климата, се приближават до целта от 20 %. Тя се
публикува в Годишния доклад за управлението
и резултатите на бюджета на ЕС и в годишния
проект на общ бюджет на ЕС. От 2019 г. насам данни от
областта на климата се включват също и в Общия
преглед на изпълнението на програмите.

Препоръка 2 — Всеобхватна рамка за докладване
Препоръка 2 а)

Частично приета

Комисията следва ежегодно да представя
консолидирана информация относно
напредъка към постигането на целевата
стойност от 20 % в своя годишен отчет за
управление и изпълнение, и във всеки
годишен отчет за дейността, който разглежда
темата. Следва да се включи също

Комисията приема да представя аспекти на
действията по климата, както и напредъка по тях,
в съответните годишни отчети за дейността, ако е
целесъобразно.
Комисията не приема препоръката да докладва
относно финансовите инструменти в контекста на

Изпълнена в известна степен
Докладването относно разходите в областта на климата
се извършва в Годишния доклад за управлението
и резултатите на бюджета на ЕС, Годишния проект
на общ бюджет на ЕС и Общия преглед на
изпълнението на програмите. В някои годишни отчети
за дейността се съдържа ограничена информация
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Препоръки
информация относно напредъка по
плановете за действие, когато те
съществуват. В допълнение е необходимо да
се представи информация за приноса на
финансовите инструменти към действията по
климата.

Препоръка 2 б)
Държавите членки следва да докладват
относно областите със споделено
управление, в които съществуват
потенциални възможности за действия по
климата.
Препоръка 2 в)
Комисията и държавите членки следва да
направят необходимото, за да може при
събирането на данни да се прави
разграничение между смекчаване
и адаптиране.

Отговори на Комисията
проследяването на бюджетните усилия за
постигане на целта от 20 %.

Отправена до държавите членки
Комисията отбелязва, че тази препоръка е
отправена до държавите членки.

Не е приета
Последиците от такава допълнителна
административна тежест, наложена на Комисията
и на държавите членки, не са ясни.

Проследяване от ЕСП на изпълнението на препоръките
относно напредъка към постигането на специфичните за
дадена програма цели в областта на климата.
Не са налице нови планове за действие, с изключение на
плана за действие по „Хоризонт 2020“, който се посочва
в Специален доклад № 31/2016.
При настоящата МФР финансовите инструменти не се
проследяват по отношение на климата, въпреки че това
ще се промени при МФР за следващия период.
Извън обхвата
Обхвата на действията на ЕСП за проследяване на
изпълнението на препоръките включва препоръките,
отправени до Комисията.

Не е изпълнена
Комисията не е предприела никакви действия за
изпълнението на препоръката.
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Препоръка 3 — Оценка на нуждите,
свързани с изменението на климата
При планирането на потенциалния принос
към действията по климата от отделни
бюджетни редове или инструменти за
финансиране Комисията следва да
гарантира, че тези планове се основават на
реалистична и надеждна оценка на нуждите,
свързани с изменението на климата, и на
потенциала на всяка област да допринесе за
изпълнението на общата цел.

Препоръка 4 — Коригиране на завишените
прогнози
Комисията и държавите членки следва да
прилагат принципа на консерватизъм и да
коригират завишените прогнози в ЕЗФРСР
чрез преразглеждане на набора коефициенти
на ЕС в областта на климата.

Отговори на Комисията

Частично приета
Комисията приема да обмисли нуждите, свързани
с изменението на климата, и възможността за
принос от различни области, когато предлага нова
обща политическа цел. Комисията не приема да
планира конкретен принос за всяка област или
програма.

Частично приета
Необходимо е методологията за проследяване да
продължи да бъде стабилна и в настоящия период
на МФР, за да бъде предвидима, последователна
и прозрачна. Комисията обаче ще обмисли
възможности за доусъвършенстване на
методологията за проследяване за ЕЗФРСР за
програмния период след 2020 г.

Проследяване от ЕСП на изпълнението на препоръките

Изпълнена в известна степен
Комисията е финансирала проучване, възложено на
външен изпълнител, относно финансовите нужди за
изготвянето на преглед на настоящите ангажименти за
интегриране на въпросите, свързани с климата, и за
проследяване на разходите в тази област. В него се
обсъждат по-скоро финансовите нужди за постигане на
целта за интегриране на въпросите, свързани с климата,
отколкото нуждите, свързани с изменението на климата.
Не е ясно дали очакваният процент на разходите,
свързани с климата, в конкретни програми се основава
на реалистични допускания.
Преговорите за бъдещата МФР все още продължават.

Изпълнена в известна степен
В предложението за ОСП за периода след 2020 г.
коефициентът е понижен от 100 % на 40 % за
компенсациите за природни или други специфични за
района ограничения.
Предложеният коефициент от 100 % за ангажименти
в областта на околната среда и климата не съответства
на принципа на консерватизъм.
Предложението за бъдещата ОСП все още се разглежда
на равнището на Съвета.
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Препоръка 5 — Изготвяне на планове за
действие
Когато в контекста на годишната
консолидация на информация се установи
риск, че очакваният принос от определена
област може да не бъде постигнат,
Комисията следва да изготви план за
действие за тази област.

Отговори на Комисията

Частично приета
Комисията ще оцени възможностите за насочване
на по-голямо внимание върху климата в контекста
на междинните прегледи на конкретни програми
и политики. В зависимост от резултатите от тези
прегледи, Комисията ще обмисли предприемането
на корективни действия. Създаването на отделни
планове за действие не би било целесъобразно,
тъй като отделните програми и в момента
разполагат с процеси за определяне на
приоритетите в зависимост от начина на
управлението си.

Проследяване от ЕСП на изпълнението на препоръките

Не е изпълнена
Комисията е отделила специално внимание
и значителни средства от бюджета за действия по
климата в работната програма „Хоризонт 2020“ за
периода 2018—2020 г. Тя вече е била действаща преди
публикуването на Специален доклад № 31/2016.
Комисията не е изготвила никакви други планове за
действие. Вместо това тя е избрала да проверява
ежегодно бюджетната процедура, за да следи за
напредъка към постигането на целта, свързана
с разходите в областта на климата.

Препоръка 6 — Разработване на показатели за наблюдение на действителните разходи за действия по климата и свързаните с тях резултати

Препоръка 6 а)
Комисията, наред с държавите членки,
следва да разработи, в областта на
споделеното управление, хармонизирана
и пропорционална система за наблюдение на
действителното изпълнение на действията по
климата;

Не е приета
Тази препоръка би довела до увеличаване на
административната тежест, наложена на
държавите членки, която не е предвидена според
сега действащите разпоредби и не е била включена
в споразуменията за партньорство и оперативните
програми.

Не е изпълнена
Комисията не е предприела никакви действия за
изпълнението на препоръката.
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Препоръка 6 б)
Комисията следва, в съответствие
с инициативата си „Бюджет, ориентиран към
резултатите“, да определи показатели за
резултатите във връзка с климата във всички
области, които допринасят за постигането на
целта.

Препоръка 6 в)
Комисията следва да улесни обмена на
добри практики между държавите членки
относно показателите за резултатите,
свързани с климата.

Отговори на Комисията

Приета
Комисията ще засили и подобри съпоставимостта
на показателите за резултатите, свързани
с климата, във всички области на бюджета на ЕС
и ще обмисли варианти в контекста на следващия
период на МФР за създаването на показатели за
резултатите, свързани с климата, с цел да се оцени
приносът на бюджета на ЕС за действията за
климата.
Приета
Комисията ще продължи активно да насърчава
обмена на добри практики и конкретно по
отношение на показателите за резултатите,
свързани с климата.

Проследяване от ЕСП на изпълнението на препоръките

Изпълнена в известна степен
Комисията е включила показатели за резултатите,
свързани с климата, в предложенията за ОСП за периода
след 2020 г. и за ЕФРР/КФ, но не във всички области.
Предложенията за ОСП за периода след 2020 г. и за
ЕФРР/КФ са в процес на разглеждане и следователно все
още не са приети.

Изпълнена
Комисията е предприела действия, чрез провеждането
на срещи на експерти, проучвания, семинари
и използването на платформи, за обмяна на добри
практики относно показателите за резултатите, свързани
с климата, между държавите членки.

Препоръка 7 — Проучване на всички потенциални възможности и гарантиране на действителна промяна по отношение на действията по климата

Препоръка 7 а)
Комисията следва да идентифицира
областите с неоползотворен потенциал за

Частично приета
В същия смисъл, както при препоръка 5, т.е. че
Комисията ще идентифицира областите

Не е изпълнена
Комисията не е разработила планове за действие във
връзка с действия по климата за други конкретни
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действия в областта на климата, като
например Европейския социален фонд, и да
разработи планове за действие за
увеличаване на приноса на тези области за
действията за климата;

Препоръка 7 б)
Комисията и държавите членки следва да
засилят интегрирането на действията за
климата в областта на селското стопанство,
развитието на селските райони
и рибарството.

Отговори на Комисията
с неоползотворен потенциал и ще разгледа
възможностите и действията за насочване на поголямо внимание върху климата в своите разходни
програми в контекста на изготвени от нея
конкретни междинни прегледи. Тя обаче няма да
разработи отделни планове за действие за
разходите, свързани с климата, на конкретни
програми.
Не е приета
Промяна в многогодишното финансово
програмиране на този етап в програмите на ЕСИ
фондовете, управлявани при споделено
управление, не е нито лесна, нито осъществима.
Същевременно Комисията ще разгледа варианти за
увеличаване на интегрирането на въпросите,
свързани с климата, в контекста на междинните
прегледи на отделните програми.

Проследяване от ЕСП на изпълнението на препоръките
области, с изключение на работната програма
„Хоризонт 2020“ за периода 2018—2020 г., посочена
в Специален доклад № 31/2016.

Изпълнена в известна степен
Комисията предложи да увеличи целта за интегриране
на въпросите, свързани с климата, в ОСП за периода
след 2020 г. Въпреки силната ангажираност на
Комисията за действия, свързани с изменението на
климата, на този етап остава неясно дали това ще
спомогне за увеличаване на разходите за действия по
климата.
Предложенията за ОСП за периода след 2020 г. са
в процес на договаряне и следователно все още не са
приети.
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Термини и съкращения
„Хоризонт Европа“: Програма на ЕС за научни изследвания и иновации за
периода 2021—2027 г.
„Хоризонт 2020“: Програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода
2014—2020 г.
Действия в областта на климата: Действия за справяне с изменението на климата
и с неговите последици; една от 17-те Цели на ООН за устойчиво развитие.
Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС): Състоянието, в което
земеделските стопани трябва да поддържат цялата земеделска земя, особено
земята, която в момента не се използва за производство, за да получат
определени плащания по ОСП. Включва въпроси като управлението на водите
и почвите.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР): Фонд на
ЕС за финансиране на участието на ЕС в програми за развитие на селските райони.
Европейски социален фонд (ЕСФ): Фонд на ЕС за създаване на възможности за
образование и заетост и за подобряване на положението на хората, изложени на
риск от бедност.
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР): Фонд на ЕС, който засилва
икономическото и социалното сближаване в ЕС чрез финансиране на инвестиции,
намаляващи дисбалансите между регионите.
Екологизиране: Въвеждане на земеделски практики, които са благоприятни за
климата и околната среда. Използва се и за обозначаване на свързаната с тези
практики схема за подпомагане на ЕС.
Интегриране на въпросите, свързани с климата: Включване на съображенията,
свързани с климата, във всички политики, инструменти, програми и фондове.
Кохезионен фонд (КФ): Фонд на ЕС за намаляване на икономическите
и социалните различия в ЕС чрез финансиране на инвестиции в държави членки,
в които брутният национален доход на глава от населението на които е по-малък
от 90 % от средния за ЕС.
Кръстосано спазване: Механизъм, при който плащанията за земеделските
стопани са обвързани с изпълнението на изисквания за околната среда,

42
безопасността на храните, здравето на животните и хуманното отношение към
тях, както и за управлението на земята.
Многогодишна финансова рамка (МФР): План за разходите на ЕС, който
определя приоритети (въз основа на целите на политиките) и максимални
стойности, разпределени в шест основни функции, обикновено за седемгодишен
период. МФР осигурява структурата, в рамките на която се определят годишните
бюджети на ЕС, като ограничава средствата за всяка категория на разходи.
Настоящата МФР обхваща периода 2014—2020 г.
Обща селскостопанска политика (ОСП): Политика на ЕС, която включва субсидии
и редица други мерки, разработени, за да гарантират продоволствена сигурност,
да осигурят добър жизнен стандарт на земеделските стопани в ЕС, да насърчават
развитието на селските райони и да опазват околната среда.
Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Парникови газове: Газове в атмосферата, например въглероден диоксид или
метан, които поглъщат и излъчват лъчения, като задържат топлината и така
затоплят земната повърхност чрез т. нар. „парников ефект“.
Предварителни условия: Система за замяна на кръстосаното спазване
и екологизирането в рамките на ОСП за периода след 2020 г., чиято цел е да
насърчи земеделските практики, които са благоприятни за климата и околната
среда, и хуманното отношение към животните и безопасността на храните.
Преки плащания: Плащания за подпомагане в областта на селското стопанство
като напр. помощи, свързани с площ, които се изплащат директно на
земеделските стопани.
Проследяване на разходите, свързани с климата: Измерване на финансовия
принос от различни източници за постигане на целите в областта на климата.
Цели за устойчиво развитие (ЦУР): 17 цели, определени в Програмата на ООН за
устойчиво развитие за периода до 2030 г., за насърчаване на действията на
всички държави в области от решаващо значение за човечеството и планетата.
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Екип на ЕСП
Преглед на ЕСП: Проследяване на разходите, свързани с климата, в бюджета на
ЕС
Настоящият преглед беше приет от Одитен състав I „Устойчиво използване на
природните ресурси“, с ръководител Samo Jereb — член на ЕСП. Одитната задача
беше ръководена от Joëlle Elvinger — член на ЕСП, с подкрепата на Ildikó Preiss —
ръководител на нейния кабинет; Charlotta Törneling — аташе в кабинета;
Colm Friel — главен ръководител; Ramona Bortnowschi — ръководител на задача;
Jan Huth — заместник-ръководител на задача; Bertrand Tanguy — одитор; и
Marika Meisenzahl — графичен дизайн.

ВТОРСКИ ПРАВА
© Европейски съюз, 2020 г.
Политиката на Европейската сметна палата (ЕСП) във връзка с повторната употреба на
информация се изпълнява чрез Решение № 6-2019 на Европейската сметна палата относно
политиката за свободно достъпни данни и повторната употреба на документи.
Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права), съдържанието на
информацията на ЕСП, притежавана от ЕС, е лицензирано в рамките на лиценза по програма
„Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0). Това означава, че повторното
използване е позволено, при условие че са посочени първоначалните източници и извършените
промени. Лицето, което използва информацията повторно, следва да не изменя първоначалния
смисъл или послание на документа. Европейската сметна палата не носи отговорност за
последствия, възникнали в резултат на повторното използване.
Уреждането на допълнителни права в случаите, когато дадено съдържание изобразява
разпознаваеми частни лица, например на снимки на персонала на ЕСП или фотографии,
включващи трети страни, е Ваша отговорност. В случаите, когато е получено разрешение, то
отменя горепосоченото общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при употребата.
За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС, възможно е
да трябва да поискате разрешение директно от носителите на авторските права.
Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като патенти,
търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са изключени от политиката на
ЕСП за повторна употреба и не са преотстъпени на Вас.
Всички уебстраници на институциите на Европейския съюз, включени в домейна europa.eu,
съдържат препратки към уебстраниците на трети страни. Тъй като ЕСП не контролира тяхното
съдържание, моля, запознайте се с тяхната политика за поверителност на данните и с политиката
за авторските права.
Използване на логото на Европейската сметна палата
Логото на Европейска сметна палата не може да се използва без предварително
разрешение от нейна страна.

Европейската комисия е поела ангажимент за
изразходване на най-малко 20 % от бюджета на ЕС
за периода 2014—2020 г. за действия, свързани с
климата, като интегрира разходването на средства
за тази област във всички политики на ЕС. Тази
цел е повишена на 25 % за периода 2021—2027 г.
Проследяването на разходите, свързани с климата,
позволява на Комисията да оцени доколко се постига
поставената цел. Като надгражда извършената
досега работа в тази област, в настоящия доклад ЕСП
(Европейската сметна палата или Сметната палата)
прави преглед на методологията за проследяване
на разходите от бюджета на ЕС, свързани с климата,
отчита постигнатия напредък по отношение на
тази цел и представя очакванията за периода
след 2020 г. В прегледа се разглеждат някои от
допусканията на Комисията и се отбелязва рискът
от надценяване на разходите в областта на климата.
В него се проследяват подобренията, съдържащи
се в представените понастоящем законодателни
предложения, но се насочва вниманието към
факта, че продължават да са налице методологични
недостатъци и предизвикателства.
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