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Sažetak
I Klimatske promjene globalan su izazov s velikim utjecajem na naše živote te je EU

postavio ambiciozne ciljeve kako bi se pozabavio tim pitanjem. U skladu s tim ciljevima,
uključivanje klimatskih pitanja podrazumijeva uključivanje djelovanja u području klime u
politike i fondove EU-a te preuzimanje obveze na potrošnju određenog postotka
proračuna na borbu protiv klimatskih promjena. Praćenje potrošnje financijskih sredstava
u području klime sastoji se od mjerenja financijskog doprinosa klimatskim ciljevima iz
različitih izvora.

II Komisija je 2011. najavila da joj je cilj potrošiti barem 20 % proračuna EU-a za

razdoblje 2014. – 2020. na djelovanja u području klime. Godine 2018. postavila je
ambiciozniji cilj u okviru prijedloga proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027. – ciljnu
vrijednost od 25 % rashoda za doprinos klimatskim ciljevima. U apsolutnim vrijednostima,
to znači da se za djelovanja u području klime u razdoblju 2021. – 2027. planira potrošiti
320 milijardi eura, što je očekivano povećanje od 114 milijardi eura u odnosu na razdoblje
2014. – 2020. Svrha je tzv. „zelenog plana”, koji je objavljen u prosincu 2019., postaviti
nove ciljeve EU-a u području klime i okoliša te je njime potvrđena ciljna vrijednost od
25 %. Njime se željelo pokrenuti najmanje 1 bilijun eura održivih ulaganja tijekom
sljedećih deset godina, koja bi se financirala iz proračuna EU-a i drugih javnih i privatnih
izvora financiranja. U svibnju 2020. Komisija je zbog krize uzrokovane pandemijom bolesti
COVID-19 izmijenila svoje prijedloge za razdoblje 2021. – 2027.

III Ovaj pregled nije revizijsko izvješće. Svrha mu je nadopuniti analize praćenja

potrošnje financijskih sredstava u području klime koje je Sud obavio u prošlosti, u skladu s
preporukom Europskog parlamenta i Vijeća. Prethodnom revizijom Suda nad potrošnjom
financijskih sredstava EU-a u području klime (tematsko izvješće br. 31/2016) potvrđeno je
da su poduzeti ambiciozni koraci i da je Komisija općenito gledajući postigla napredak u
pogledu ostvarenja ciljne vrijednosti za razdoblje 2014. – 2020. Međutim, istaknut je i rizik
od nepostizanja navedene ciljne vrijednosti, kao i određeni nedostatci u metodologiji koji
dovode do precjenjivanja potrošnje financijskih sredstava u području klime.

IV Ovaj pregled ima dvojaku svrhu: nadopuniti prethodna izvješća Suda o djelovanju

Komisije i njezinu izvješćivanju o praćenju potrošnje financijskih sredstava u području
klime za razdoblje 2014. – 2020. te razmotriti ambiciozniju obvezu prema kojoj bi se
najmanje 25 % budućeg proračuna EU-a trebalo potrošiti na djelovanje u području klime.
Sud se u ovom pregledu usmjerio na poljoprivredu, koheziju i istraživanje, odnosno
područja politika s najbitnijim doprinosom ostvarenju te obveze u razdoblju 2021. – 2027.
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V Kako bi pratila potrošnju financijskih sredstava u području klime, Komisija se služi

metodologijom koja se temelji na sljedeća tri koeficijenta, koji su izmijenjene inačice
pokazatelja Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD): koeficijent od 100 %
primjenjuje se na financiranje EU-a sa znatnim doprinosom klimatskim ciljevima; 40 % na
financiranje s umjerenim doprinosom; a 0 % na financiranje bez ikakvog doprinosa ili s
neznatnim doprinosom. Prednost je navedene metode ta što je jednostavna i
pragmatična, no može dovesti do precjenjivanja procijenjenih iznosa.

VI Komisija je 2019. objavila da je proračun EU-a na dobrom putu da se u

razdoblju 2014. – 2020. u području klime potroši 19,7 % proračunskih sredstava.
Metodologija praćenja potrošnje financijskih sredstava u području klime najvećim je
dijelom ostala nepromijenjena od objave tematskog izvješća Suda iz 2016. Stoga se na
temelju nje i dalje precjenjuje doprinos koji borbi protiv klimatskih promjena daju
određeni programi u okviru ZPP-a. Sud u ovom pregledu upozorava na rizik od toga da bi
neki od rashoda u području poljoprivredne i kohezijske politike mogli uzrokovati ubrzanje
klimatskih promjena. Istraživački sektor kasni s postizanjem svoje ambiciozne ciljne
vrijednosti prema kojoj bi se 35 % sredstava trebalo potrošiti na djelovanja u području
klime.

VII U vrijeme objave ovog pregleda sredinom 2020. godine, Vijeće i Europski parlament

još su raspravljali o proračunu za programsko razdoblje 2021. – 2027., kao i o okviru za
poljoprivrednu i kohezijsku politiku. Djelovanja u području klime i dalje su jedan od
ključnih prioriteta Komisije za razdoblje 2021. – 2027. Kako se navodi u više publikacija,
precjenjuju se očekivani doprinosi određenih poljoprivrednih programa potrošnji
sredstava u području klime. Njihovi autori smatraju da bi metodologiju Komisije za
praćenje potrošnje financijskih sredstava u području klime trebalo ponovno razmotriti
kako bi postala pouzdanija. Isto tako, raspravlja se o pitanju poravnanja financijskih
sredstava EU-a, tako što bi se sva ulaganja s negativnim klimatskim učinkom nadoknadila
dodatnom potrošnjom financijskih sredstava u području klime. Općenito gledajući,
postoje naznake da će na temelju trenutačnih prijedloga Komisije biti teško pouzdano
povećati potrošnju financijskih sredstava u području klime na 25 % proračuna EU-a.
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Uvod
Potrošnja proračunskih sredstava EU-a u području klime

01 Klimatske promjene jedan su od najvećih izazova današnjice koji uvelike utječu na

naše živote. U njihove učinke ubraja se rast temperatura, promjene u obrascima oborina,
učestale suše te ekstremne vremenske prilike, rast razine mora i otapanje leda. Klimatske
promjene utječu na naše zdravlje, na divlje vrste, gospodarstvo i mnogobrojne druge
aspekte života (vidi sliku 1.).

Slika 1. – Posljedice klimatskih promjena

Izvor: Europski revizorski sud.

02 EU je postavio ambiciozne ciljeve u pogledu borbe protiv klimatskih promjena, kako
vlastitim politikama tako i kroz suradnju s međunarodnim partnerima. U te su ciljeve
uključene ciljne vrijednosti povezane sa smanjenjem emisija stakleničkih plinova, većom
energetskom učinkovitošću te većim udjelom korištenja obnovljivim izvorima energije.

03 Komisija nije izradila poseban financijski instrument za borbu protiv klimatskih

promjena, već je odlučila uključiti djelovanja u području klime u proračun EU-a. To je
podrazumijevalo uključivanje djelovanja u području klime u politike, programe i fondove
EU-a te preuzimanje obveze potrošnje određenog postotka proračuna upravo na
djelovanja u području klime. U tom kontekstu, praćenje potrošnje financijskih sredstava u
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području klime (ili praćenje financijskih sredstava u području klime) sastoji se od mjerenja
financijskog doprinosa klimatskim ciljevima iz različitih izvora.

04 Kao nastavak rada na ciljevima EU-a za borbu protiv klimatskih promjena (vidjeti

odlomak 02), Komisija je 2011. najavila novi cilj potrošnje najmanje 20 % (svakog petog
eura) proračuna EU-a za razdoblje 2014. – 2020. na djelovanja u području klime 1. Komisija
svake godine izvješćuje o ukupnoj potrošnji financijskih sredstava u području klime u
svojem godišnjem izvješću o upravljanju proračunom i njegovoj uspješnosti, nacrtu općeg
proračuna te, počevši od 2019., u pregledu uspješnosti programa.

05 Komisija je 2018., u prijedlogu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira (VFO-a),

postavila ambiciozniji cilj uključivanja klimatskih pitanja u sve programe EU-a. Ta je nova
ciljna vrijednost iznosila 25 % rashoda EU-a za djelovanja u području klime, 2 odnosno
svaki četvrti euro. U apsolutnim vrijednostima, tim se prijedlogom iz 2018. na djelovanja
u području klime planiralo potrošiti 320 milijardi eura (po trenutačnim cijenama) u
razdoblju 2021. – 2027., što je povećanje od 114 milijardi eura u odnosu na razdoblje
2014. – 2020. (vidjeti sliku 2.). U svibnju 2020. Komisija je zbog krize uzrokovane
pandemijom bolesti COVID-19 izmijenila svoje prijedloge za razdoblje 2021. – 2027.
Ažurirani brojčani podatci o potrošnji financijskih sredstava u području klime nisu
objavljeni od svibnja 2020. Tijekom izrade ovoga pregleda Suda VFO još nije bio donesen.

1

COM(2011) 500 final: A budget for Europe 2020, dio II., str. 13.

2

COM(2018) 321 final: „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani – Višegodišnji
financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.”
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Slika 2. – Ciljne vrijednosti koje se odnose na potrošnju financijskih
sredstava u području klime (podatci iz travnja 2020.)
2014. – 2020.

EU-28

Ciljna vrijednost:
206 milijardi eura
(20 % – svaki peti euro)

Potrošnja financijskih sredstava EU-

2021. – 2027.

EU-27

Ciljna vrijednost:
320 milijardi eura

(25 % – svaki četvrti euro)

Ostali rashodi EU-a

a u području klime

Izvor: Europski revizorski sud, na temelju COM(2018) 321, svibanj 2018.: Moderan proračun Unije koja štiti,
osnažuje i brani – Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027., str. 22.

Zeleni plan

06 Komisija je u prosincu 2019. objavila tzv. „zeleni plan”3, dokument kojim je željela

potvrditi svoju predanost uklanjanju izazova u području klime i okoliša. Svrha mu je
olakšati promjenu gospodarstva EU-a na način da ono može odgovarati na izazove koje sa
sobom nose klimatske promjene i degradacija okoliša. Zelenim planom potvrđena je
Komisijina ciljna vrijednost od 25 % za potrošnju financijskih sredstava u području klime u
okviru svih programa EU-a.

07 Komisija je zeleni plan objavila u sklopu svoje strategije za provedbu programa za

održivi razvoj do 2030. i ciljeva održivog razvoja koje su donijeli Ujedinjeni narodi. Cilj
br. 13 – djelovanja u području klime, usmjeren je na prilagodbu i integraciju mjera za
borbu protiv klimatskih promjena u nacionalne politike, podizanje razine osviještenosti,
rashodovne obveze i radnje koje se poduzimaju u borbi protiv klimatskih promjena (vidi
sliku 3.).

3

COM(2019) 640 final: Europski zeleni plan
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Slika 3. – Cilj održivog razvoja br. 13. – djelovanja u području klime
Cilj održivog razvoja br. 13 – djelovanja u području klime
Poduzeti hitne mjere za borbu protiv klimatskih promjena i njihovih učinaka
13.1 Osnažiti otpornost na opasnosti povezane s klimom i prirodnim nepogodama i
kapacitete prilagodljivosti na njih u svim zemljama
13.2 Ugraditi mjere za borbu protiv klimatskih promjena u nacionalne politike, strategije
i planiranje
13.3 Unaprijediti obrazovanje, podizanje razine osviještenosti te ljudske i institucijske
kapacitete za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu njima, smanjenje njihova
učinka te rano upozoravanje na njihovu pojavu
13.A Poštovati obveze koje su preuzele razvijene zemlje potpisnice Okvirne konvencije
Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama s ciljem zajedničke mobilizacije
100 milijardi američkih dolara svake godine do 2020. iz svih izvora, s ciljem odgovora na
potrebe zemalja u razvoju
13.B Promicati mehanizme za povećanje kapaciteta za djelotvorno planiranje i
upravljanje u području klime u najslabije razvijenim zemljama i malim otočnim zemljama
u razvoju

Izvor: Europski revizorski sud, na temelju podataka iz https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13.

08 U zelenom planu raspravlja se o potrebi za time da nacionalni proračuni budu više

usmjereni na ekološka pitanja te se u svrhu ostvarenja klimatskih ciljeva težište osobito
stavlja na poticanje istraživanja i inovacija. Zelenim planom Komisija se obvezuje na
jačanje svojih napora čija je svrha zajamčiti objavu pouzdanih podataka o klimatskim
aspektima potrošačkih proizvoda („razmotriti lažne tvrdnje o prihvatljivosti proizvoda za
okoliš”). „Tvrdnje o prihvatljivosti proizvoda za okoliš” trebale bi biti potkrijepljene
dokazima dobivenima primjenom standardne metodologije kako bi se mogao ocijeniti
učinak takvih proizvoda.

09 Borba protiv klimatskih promjena zahtijeva znatna ulaganja, stoga je Komisija u

siječnju 2020. objavila plan ulaganja za europski zeleni plan. Njegov je cilj tijekom
sljedećih deset godina pokrenuti najmanje 1 bilijun eura održivih ulaganja u djelovanja u
područjima klime i okoliša u EU-u. Plan bi se dijelom financirao iz proračuna EU-a, ali i
kroz nacionalno sufinanciranje te poticanim ulaganjima iz privatnog sektora. U sklopu
plana, mehanizam za pravednu tranziciju za cilj ima pružanje ciljane potpore regijama i
sektorima na koje prijelaz na zeleno gospodarstvo ima najveći utjecaj.4 Navedena će

4

Za više pojedinosti vidjeti komunikaciju Komisije Financiranje zelene tranzicije, siječanj 2020.
Vidjeti i odlomak 9. „Okvir uspješnosti za Fond za pravednu tranziciju” u mišljenju Suda o
Komisijinu izmijenjenom prijedlogu Uredbe o zajedničkim odredbama od 14. siječnja 2020.

9
potpora biti dostupna za opći gospodarski razvoj, odnosno neće biti ograničena na
smanjenje emisija ugljika.

10 Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 može dovesti do promjene političkih
prioriteta, prebacivanjem naglaska na rješavanje javnozdravstvenih krizâ, jačanje
gospodarstava ili otvaranje radnih mjesta, uz moguću izmjenu modela provedbe politika.
Neovisno o tome, klimatske promjene i dalje će biti globalan izazov i jedno od najvažnijih
pitanja za stanovništvo, donositelje politika i dionike.

Prethodni rad Suda povezan s potrošnjom financijskih sredstava u
području klime

11 U tematskom izvješću br. 17/2013 o financijskim sredstvima EU-a za borbu protiv

klimatskih promjena u kontekstu vanjske pomoći, Sud je proveo reviziju načina na koji je
Komisija upravljala sredstvima u području klime iz proračuna EU-a i Europskog razvojnog
fonda. Sud je utvrdio stabilan porast potrošnje financijskih sredstava u području klime u
određenim partnerskim zemljama te iznio preporuke koje su se odnosile na poboljšanje
izvješćivanja o potrošnji sredstava u području klime koja su izdvojena iz razvojne pomoći
EU-a, kao i na praćenje i sljedivost tih rashoda te suradnju Komisije i država članica u tom
pogledu.

12 U tematskom izvješću Suda br. 31/2016 ispitane su političke obveze koje je EU

preuzeo u pogledu uključivanja djelovanja u području klime u proračunske rashode EU-a u
okviru VFO-a za razdoblje 2014.–2020., koje su podrazumijevale da se najmanje 20 %
rashoda iz proračuna EU-a troši na djelovanja u području klime. U navedenom izvješću
potvrđeno je da su poduzeti ambiciozni koraci i da je Komisija općenito gledajući postigla
napredak u pogledu ostvarenja ciljne vrijednosti. Međutim, revizijom se također upozorilo
na ozbiljan rizik od nepostizanja ciljne vrijednosti od 20 % (vidjeti sliku 4.).
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Slika 4. – Glavni nalazi tematskog izvješća Suda br. 31/2016

Izravna plaćanja
poljoprivrednicima:nepostoji
pouzdano obrazloženje
pretpostavki o doprinosu
klimatskoj ciljnoj vrijednosti

Financiranje istraživanja:
potrebno je hitno
djelovanje jer doprinos
značajno zaostaje za
ciljnom vrijednošću

Europski socijalni fond:
doprinosima za djelovanja u
području klime moglo bi se
postići više

→ Postignut napredak
prema ciljnoj vrijednosti
→ Izvješćivanje djelomično
pouzdano
→ Nedovoljna usredotočenost na
rezultate
→ Nedostatci u Komisijinoj metodi
praćenja

EFRR i KF: izdvajanje više
financijskih sredstava za
djelovanja u području klime
upućuje na to da se može
postići bolja usmjerenost na
djelovanja u području klime

Potrošnja sredstava za
ruralni razvoj na
djelovanja u području
klime: nema bitne
promjene usprkos dobrim
pri mjerima prakse u
području ruralnog razvoja

Europski fond za
pomorstvo i ribarstvo: mali
porast usmjerenosti na
djelovanja u području
klime

Izvor: Europski revizorski sud, tematsko izvješće br. 31/2016.
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Opseg i pristup
13 Cilj je ovog pregleda prikazati način na koji Komisija prati potrošnju proračunskih

sredstava EU-a u području klime. Pozornost Suda posebno je bila usmjerena na praćenje
djelovanja u području klime u okviru poljoprivredne, kohezijske i istraživačke politike jer
se u ta tri područja politike troši velika većina financijskih sredstava u području klime. U
ovom dokumentu Sud:
o

preispituje metodologiju koju Komisija primjenjuje na praćenje potrošnje
proračunskih sredstava EU-a u području klime,

o

raspravlja o obvezi potrošnje svakog petog eura (20 %) iz proračuna EU-a za
razdoblje 2014.–2020. na djelovanja u području klime, donosi pregled djelovanja
Komisije u pogledu te obveze i njezina izvješćivanja o sredstvima iz VFO-a za
razdoblje 2014 –2020. potrošenima u području klime te daje pregled provedbe
preporuka iz njegova prethodnog izvješća o tome pitanju, tematskog izvješća
br. 31/2016,

o

razmatra ambiciozniji prijedlog potrošnje najmanje svakog četvrtog eura (25 %) iz
proračuna EU-a na djelovanja u području klime.

14 Ovaj dokument nije revizijsko izvješće, već pregled koji se najvećim dijelom temelji

na javno dostupnim informacijama ili materijalima koji su posebno prikupljeni u tu svrhu.
Europski revizorski sud odlučio je upravo sada izraditi ovaj pregled radi velikog interesa
dionika za to područje. Svrha mu je nadopuniti analize praćenja potrošnje financijskih
sredstava u području klime koje je Sud obavio u prošlosti, i to u kontekstu novog VFO-a, u
skladu s preporukom Europskog parlamenta i Vijeća.

15 Ovim se pregledom obuhvaća rashodovna strana proračuna EU-a. U zelenom planu
navodi se da se izdvajanjem sredstava na prihodovnoj strani proračuna također mogu
postići klimatski ciljevi, no to nije obuhvaćeno opsegom ovog pregleda.

16 Sud je tijekom čitavog procesa izrade ovog pregleda bio u kontaktu s Komisijom te je
uzeo u obzir njezine povratne informacije. Podatci koji se iznose u ovom pregledu dolaze
iz sljedećih izvora:
o

vanjskih izvješća, studija, dokumenata i članaka

o

odgovarajućeg zakonodavstva EU-a, donesenog ili predloženog u razdoblju od 2015.
do sredine 2020.

12
o

radnih dokumenata Komisije koji se odnose na potrošnju financijskih sredstava u
području klime

o

upitnika poslanih sljedećim glavnim upravama Komisije: GU-u za poljoprivredu i
ruralni razvoj, GU-u za proračun, GU-u za klimatsku politiku, GU-u za regionalnu i
urbanu politiku te GU-u za razvoj i inovacije

o

savjetovanja sa sljedećim dionicima: Europska mreža za djelovanje protiv klimatskih
promjena i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).
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Praćenje potrošnje proračunskih
sredstava EU-a u području klime –
pregled
Metodologija praćenja potrošnje proračunskih sredstava EU-a u
području klime

17 Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) od 1998. prati financijske

tokove usmjerene na ciljeve konvencija iz Rija o biološkoj raznolikosti, klimatskim
promjenama i dezertifikaciji, koristeći se takozvanim pokazateljima iz Rija. Komisija je za
praćenje rashoda iz proračuna EU-a za borbu protiv klimatskih promjena prilagodila
OECD-ove pokazatelje iz Rija za klimatska pitanja, primjenjujući ih na sva područja
politika, te sve programe ili mjere EU-a (vidjeti tablicu 1.). Komisija je primijenila
koeficijente EU-a za djelovanja u području klime s ciljem kvantificiranja rashoda koji
doprinose klimatskim ciljevima. Međutim, OECD nije osmislio pokazatelje iz Rija za
prikazivanje konkretnih iznosa, već za pružanje naznake razine uključivanja određenih
ciljeva, kao što su oni povezani s klimatskim promjenama.
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Tablica 1. – OECD-ovi pokazatelji iz Rija u usporedbi s koeficijentima EU-a
za djelovanja u području klime

OECD-ov
pokazatelj
iz Rija

Financijski tok / aktivnost
OECD-a

2

Aktivnost za koju su klimatska
pitanja glavni (osnovni) cilj;
bez toga cilja aktivnost se ne
bi financiralo

1

Aktivnost za koju je klima
bitan, (izričito naveden) ali ne
i glavni cilj

Financiranje/program/mjera
EU-a

Koeficijenti
EU-a za
djelovanja u
području
klime

Financiranje sa znatnim
doprinosom klimatskim
ciljevima

Financiranje s umjerenim
doprinosom klimatskim
ciljevima

0

Aktivnost koja nije usmjerena
na klimatske ciljeve iz
konvencija iz Rija ni na koji
bitan način

Financiranje bez doprinosa /
s neznatnim doprinosom
klimatskim ciljevima

Izvor: Handbook on the OECD Climate Markers, i Funding for Climate Action, Europska komisija.

18 U tematskom izvješću br. 31/2016 Sud je upozorio na sljedeće nedostatke u pristupu
EU-a praćenju potrošnje financijskih sredstava u području klime:

o

5

primjenom koeficijenata EU-a za djelovanja u području klime na određena područja
nije se poštovalo načelo suzdržanosti5 kako bi se izbjeglo precjenjivanje potrošnje
financijskih sredstava u području klime. Tim se načelom prednost pri prikazivanju
podataka o klimatskim aspektima, u slučajevima kada takvi podatci nisu dostupni ili
nisu jasni, prednost daje nižim, a ne višim vrijednostima.

Vidi publikaciju Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking.
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o

Najvišu kategoriju okvira OECD-a čine aktivnosti za koje su klimatska pitanja glavni
cilj. EU ne primjenjuje koeficijent od 100 % samo na te politike, nego i na politike EUa sa značajnim doprinosom ublažavanju klimatskih promjena, koje prema klasifikaciji
OECD-a pripadaju srednjoj kategoriji (vidi tablicu 1.)

o

navedena metoda praćenja ne uključuje rashode EU-a za klimatske aktivnosti iz
instrumenata za financiranje

o

EU ne prati posebno aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja
klimatskih promjena.

19 Komisija se izjasnila o tom pristupu u svojim odgovorima na odlomke 34. – 37.

tematskog izvješća br. 31/2016, naglasivši potrebu za postizanjem ravnoteže između
pouzdanosti podataka i administrativnog opterećenja. U nedavno objavljenim studijama
koje se bave poljoprivrednom politikom također se izražava zabrinutost radi metode koju
primjenjuje Komisija. Tako se primjerice u jednoj studiji predlaže preispitivanje primjene
metodologije utemeljene na pokazateljima iz Rija kako bi se naglasak stavio na
ublažavanje, i to evidentiranjem samo posebnih mjera za smanjenje emisija stakleničkih
plinova, a ne dogovorenih plaćanja čiji učinak na emisije u tom trenutku nije poznat 6.

20 U drugoj se publikaciji7 priznaje da su prednosti Komisijine metode jednostavnost i

pragmatičnost, no ističe se da može navesti na pogrešan zaključak. Na primjer, rashodi
koji dovode do povećanja emisija nemaju negativan koeficijent za negativan učinak. To bi
bilo dodatno odstupanje od OECD-ovih pokazatelja iz Rija. U publikaciji se traži
zahtjevnija, ali točnija metodologija usmjerena na procjenu ugljičnog otiska svake
aktivnosti, čime bi se doprinijelo tome da se proračun EU-a doista više usmjeri na
ekološka pitanja.

21 Komisija je zadržala taj pristup praćenju potrošnje financijskih sredstava u području
klime u okviru VFO-a za 2021. – 2027., ističući prednosti te metode, no priznajući njezine
nedostatke iz razdoblja 2014. – 2020. (vidjeti sliku 5.)

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., 00:1–12.

7

Claeys, G., Tagliapietra, S. i Zachmann, G.: How to make the European Green Deal work Bruegel
Policy Contribution, izdanje br. 13, studeni 2019.
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Slika 5. – Komisijin pregled prednosti i nedostataka njezine metode
praćenja potrošnje financijskih sredstava u području klime na temelju
OECD-ovih pokazatelja iz Rija

• Niski administrativni troškovi
• Jednostavna primjena i korištenje
• Djelotvorno praćenje rashoda u
području klime (programi čiji glavni
ciljevi nisu usmjereni na klimatske
promjene mogu se oblikovati tako da
nastoje postići klimatske ciljeve u
nekoj mjeri i dostići klimatski
koeficijent od 40 %)

• Nedosljedna primjena klimatskih
koeficijenata (npr. na razinama
proračunske linije, projekta, područja
intervencije)
• Programi malog opsega i manji dionici
nisu nužno uključeni u postupak praćenja
• Ne prate se financijski instrumenti

Izvor: Odgovori Komisije na upitnik Europskog revizorskog suda.

22 U VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. a Komisija planira pratiti rashode za borbu protiv

klimatskih promjena na razini projekta za sve programe s izravnim upravljanjem,
uključujući manje aktivnosti, koje prethodno nisu bile uključene. Osim toga, planira pratiti
ulaganja povezana s borbom protiv klimatskih promjena koja se financiraju pomoću
financijskih instrumenata kao što su zajmovi, jamstva ili se financiraju vlasničkim
kapitalom.

Potrošnja povezana s borbom protiv klimatskih promjena –
2014. – 2020.

23 Kako bi se ispunila obveza potrošnje najmanje 20 % proračuna EU-a za razdoblje

2014. – 2020. na klimatske aktivnosti, u neke su uredbe uključeni određeni ciljevi radi
poticanja potrošnje povezane s borbom protiv klimatskih promjena (vidi sliku 6.).
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Slika 6. – Ciljne vrijednosti rashoda za borbu protiv klimatskih promjena u
zakonodavstvu EU-a (2014. – 2020. VFO)

Izvor: Europski revizorski sud, na temelju uredbi EU-a.

24 Kako je prikazano na slici 2., procjena je Komisije da bi 206 milijardi eura, odnosno
20 % VFO-a za razdoblje 2014. – 2020., doprinijelo klimatskim ciljevima. Prema nedavnim
izvješćima Komisije o rashodima za borbu protiv klimatskih promjena u razdoblju
2014. – 2020. VFO-a,8 „u prosjeku je proračun EU-a na putu ostvarenja 19,7 % za
razdoblje 2014. – 2020. VFO-a.“ Taj se postotak ažurira svake godine te će se ukupan
iznos knjižen kao rashod za klimatske aktivnosti za navedeno razdoblje VFO-a potvrditi tek
nakon 2023., zadnje godine za financiranje u okviru programa s podijeljenim upravljanjem
iz razdoblja 2014. – 2020.

Zajednička poljoprivredna politika:

25 Procjena je Komisije da će najveći doprinos ciljnoj vrijednosti proračuna EU-a
povezanoj s rashodima za borbu protiv klimatskih promjena doći iz poljoprivrednog
sektora, od izravnih plaćanja i ruralnog razvoja. Komisija to brojčano izražava sa
102,8 milijarde eura iz VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.,9 što iznosi 50 % rashoda u
području klimatskih aktivnosti za navedeno razdoblje.

8

COM(2019) 400, lipanj 2019. Pregled uspješnosti programa, proračun EU-a za razdoblje
2014. - 2020., str. 7.

9

Izjava o procjenama Europske komisije za financijsku godinu 2019., str. 110.
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26 Komisija je izračunala da bi doprinos rashodima za borbu protiv klimatskih promjena
iz izravnih plaćanja trebao ukupno iznositi nešto manje od 20 %. Ovim se izračunom
naglašava razlika među trima poljoprivrednim praksama s komponentom ekologizacije iz
izravnih plaćanja te uključuje prilagodbu od 20 % za doprinos iz komponente
neekologizacije (vidi sliku 7.).

Slika 7. Komisijin izračun doprinosa klimatskoj politici iz izravnih plaćanja u
poljoprivredi

Doprinos izravnih plaćanja djelovanjima u području klime

19,6 %
Iz ekologizacije (sve tri komponente) 14 %

Izravna plaćanja koja
nisu povezana s
ekologizacijom čine
70 % izravnih
plaćanja

Komponenta ekologizacije čini 30 %
izravnih plaćanja

1/3

1/3

Raznolikost usjeva

0%

0%

Ekološki
značajne površine

4%

1/3

30 %

40 %

Trajni pašnjaci

10 %

1/3

30 %

100 %

Iz dijela koji nije
povezan s
ekologizacijom
5,6 %

1/3

x

x

x

x

x

x

x

x

1/3

30 %

40 %

20 %

70 %

Izvor: Europski revizorski sud, na temelju metodologije koju je Komisija primjenjivala u razdoblju
2014. – 2020. za praćenje potrošnje financijskih sredstava u području klime za izravna plaćanja. Vidjeti
također tematsko izvješće br. 31/2016:

27 U svojemtematskom izvješću br. 31/2016 Sud je ispitao pretpostavke na kojima se

temelji navedeni model, istaknuvši da nije navedeno odgovarajuće obrazloženje
usklađenja od 20 % primijenjenog na dio izravnih plaćanja koja nisu povezana s
ekologizacijom. Komisija je to najvećim dijelom obrazložila očekivanim doprinosom
standardâ višestruke sukladnosti, 10 no samo neki od zahtjeva višestruke sukladnosti imaju
potencijala za ostvarenje koristi za klimu, a ti zahtjevi nisu primjenjivi na sve primatelje
izravnih plaćanja. Drugačiji postotak, koji bi bio više u skladu s načelom suzdržanosti,

10

Vidi Komisijine odgovore na odlomke 53. i 54. tematskog izvješća br. 31/2016.
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znatno bi snizio ukupan doprinos (npr. izmjena postotka s 20 % na 10 % dovela bi do
smanjenja od 9 milijardi eura). Druge studije i članci potvrđuju navedene tvrdnje.11

28 Sud je isto tako utvrdio da se kod nekih koeficijenata koji se primjenjuju na rashode

za mjere i aktivnosti ruralnog razvoja nije poštovalo načelo suzdržanosti, što je dovelo do
precjenjivanja iznosa. Na primjer, na većinu plaćanja za područja s prirodnim
ograničenjima, čija je svrha spriječiti napuštanje zemljišta, primijenjen je iznos pondera od
100 %. Takva plaćanja nisu povezana s ciljevima u području okoliša i klime.

29 Sud je u istom izvješću prikazao analizu programa ruralnog razvoja država članica

koja je pokazala da je Komisija svoj doprinos djelovanjima u području klime precijenila za
više od 40 %, odnosno za gotovo 24 milijarde eura. Razlog je taj što Komisija nije na
odgovarajući način razlikovala klimatske doprinose različitih aktivnosti. Komisija je
opravdala taj pristup potrebom postizanja ravnoteže između smanjenja administrativnog
opterećenja i troška na najmanju moguću razinu i pružanja relativno pouzdane procjene
potrošnje financijskih sredstava u području klime u okviru Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (vidjeti odlomak 43).

30 Sud je u svojem izvješću iz 2016. iznio zaključak da, u usporedbi s razdobljem

2007. – 2013., u poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja nije došlo do znatnog
prebacivanja naglaska na djelovanja u području klime. Prema nalazu Suda, nisu utvrđene
niti značajne promjene u procesima upravljanja ruralnim razvojem, kao što su izmjene
zahtjeva povezanih s klimom ili izmjene kriterija prihvatljivosti ili kriterija za odabir. Sud je
ipak utvrdio nekoliko primjera dobre prakse u nekim manje značajnim mjerama ruralnoga
razvoja, koje su nakon određenih izmjena postale više usmjerene na klimatske aspekte.

31 Komisija je u svibnju 2019. objavila studiju12 u kojoj se procjenjuje učinak ZPP-a na

klimatske promjene i emisije stakleničkih plinova. Nalaz studije, među ostalim, bio je taj
da ZPP ima i pozitivne i negativne učinke na emisije stakleničkih plinova.

32 Međutim, metodom primijenjenom na praćenje doprinosa ZPP-a borbi protiv

klimatskih promjena ne uzima se u obzir potpora poljoprivrednim aktivnostima s
potencijalno negativnim učinkom na klimatske promjene. Te poljoprivredne aktivnosti
11

Vidjeti Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020.,
Kelleher, L.: Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact, 2020., ili
Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: Action needed for the EU Common Agricultural Policy
to address sustainability challenges, People Nat., 2020.; 00:1–12.

12

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
Alliance Environnement, 2018.
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dovode do povećanog uzgoja stoke i korištenja gnojivom, čime se oslobađaju dodatne
količine stakleničkih plinova u atmosferu, no na njih ne primjenjuju negativni klimatski
pokazatelji. Komisija se slaže s tim da bi neke države članice mogle poboljšati učinak na
klimu boljim odabirom ili boljom provedbom nekih projekata ruralnoga razvoja, no ne
raspolaže podatcima o njihovom ukupnom procijenjenom učinku.

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijski fond (KF)

33 Procjena je Komisije da EFRR i KF znatno doprinose ostvarenju ukupne ciljne
vrijednosti EU-a za potrošnju financijskih sredstava u području klime. Za programsko
razdoblje 2014. – 2020. Komisija od ovih dvaju fondova očekuje više od 55 milijardi eura
proračunskih ulaganja EU-a za djelovanja u području klime.13 U tom se iznosu odražava
planirana razina ulaganja EU-a nakon primjene pondera od 100 %, 40 % odnosno 0 % koji
se primjenjuju na određena područja intervencije. Na slici 8. prikazani su primjeri
najrelevantnijih područja intervencije za potrošnju sredstava u području klime za
razdoblje 2014. – 2020.

Slika 8. – Najrelevantnija područja intervencije u za djelovanja u području
klime i njihovi klimatski koeficijenti u okviru EFRR-a i KF-a u razdoblju
2014. – 2020.

Izvor: Europski revizorski sud, na temelju Komisijine platforme Open Data Platform (Platforma otvorenih
podataka) i Provedbene uredbe Komisije (EZ) br. 215/2014, Prilog I.

13

Komisijina platforma Open Data Platform (Platforma otvorenih podataka) za europske
strukturne i investicijske fondove, 15. travnja 2020.
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34 Prema okviru kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. dopušteni su rashodi s

potencijalno štetnim učinkom na klimu pod određenim uvjetima. Primjerice, tom
politikom može se dopustiti ograničena potpora fosilnim gorivima ako se ta potpora
uvjetuje smanjenjem emisija stakleničkih plinova. Klimatski ponder koji se dodjeljuje za
navedene intervencije iznosi 0 %, premda se njihovom provedbom nastavlja emitiranje
stakleničkih plinova.

35 U tematskom izvješću Suda također se prepoznaje veća usmjerenost na klimu u

ERFF-u i KF-u u razdoblju 2014. – 2020. u odnosu na prethodni VFO, navode se primjeri
projekata s dobrom praksom koji doprinose ciljanoj potrošnji financijskih sredstava u
području klime te utvrđuju kvalitativna poboljšanja upravljačkih postupaka i zahtjeva
povezanih s borbom protiv klimatskih promjena.

Istraživačka politika – Obzor 2020.

36 Istraživanje i inovacije imaju važnu ulogu u postizanju klimatskih ciljeva EU-a. Ciljna

vrijednost za potrošnju financijskih sredstava u području klime iz proračuna programa
Obzor 2020. iznosila je 35 % (vidjeti sliku 6.). To znači da je u okviru programa
Obzor 2020. u razdoblju 2014. – 2020. bilo predviđeno da će se za djelovanja u području
klime potrošiti više od 26 milijardi eura.

37 U tematskom izvješću Suda naglašava se da doprinos ulaganja u istraživanja znatno
zaostaje za tom vrijednošću. Prema procjeni Suda, da bi se ostvarila ciljna vrijednost od
35 % za razdoblje 2014. – 2020., 47 % rashoda iz programa Obzor 2020. za razdoblje
2018. – 2020. moralo bi biti povezano s klimatskim aktivnostima. Komisija je izradila
akcijski plan za rješavanje pitanja sporog napretka u postizanju tog klimatskog cilja te
predložila mjere kao što su uključivanje klimatskog aspekta u predloške obrazaca za
podnošenje projektnih prijedloga i u kriterije dodjele, ili izmjene proračuna. Sud je
potvrdio važnost akcijskog plana, no također upozorio na nedostatak mjerljivih ciljnih
vrijednosti i modela kojima bi se prikazao način ostvarenja ciljne vrijednosti od 35 %.

38 Komisija je izvijestila da je na kraju 2018. potrošnja financijskih sredstava u području

klime u okviru Obzora 2020. dosegla razinu od 30 % u pogledu financijskih obveza za
djelovanja u području klime, 14 dodajući da se poduzimaju daljnji koraci. Postizanje ciljne
vrijednosti od 35 % i dalje je izazov, uglavnom zato što se više od četvrtine proračuna
programa Obzor 2020. sastoji od istraživačkih prijedloga koji nisu povezani s određenim

14

Godišnje izvješće o aktivnostima istraživanja i tehnološkog razvoja Europske unije te praćenju
programa Obzor 2020. (COM(2019) 315 final, str. 10.
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tematskim ciljem (mjere koje se provode primjenom pristupa „odozdo prema gore“) i koji
se ocjenjuju na temelju njihove znanstvene izvrsnosti, a ne njihova doprinosa
djelovanjima u području klime. Stoga je u fazi planiranja neizvjesno koliko će takve mjere
koje se provode primjenom pristupa „odozgo prema gore” doprinijeti ciljanoj potrošnji
financijskih sredstava u području klime.

Praćenje provedbe preporuka iz tematskog izvješća br. 31/2016

39 U tematskom izvješću Suda br. 31/2016 ispitane su političke obveze koje je EU

preuzeo u pogledu uključivanja djelovanja u području klime u proračunske rashode EU-a u
okviru VFO-a za razdoblje 2014.–2020. U tematskom izvješću br. 31/2016 iznosi se sedam
glavnih preporuka, podijeljenih u dvanaest točaka, od kojih je Komisija prihvatila tri,
djelomično prihvatila njih šest dok uopće nije prihvatila ukupno tri točke. Sud je pratio
provedbu tih preporuka te je sažetak nalaza prikazan u tablici 2. u nastavku (za dodatne
pojedinosti vidjeti Prilog).

Tablica 2. – Sažetak preporuka iz tematskog izvješća br. 31/2016 i rezultati
praćenja njihove provedbe
Odgovori Komisije

Preporuke iz
tematskog izvješća br. 31/2016

Praćenje provedbe
preporuka Suda

Odgovor
Komisije

Praćenje
provedbe
preporuka Suda

(1) Kvalitetna višegodišnja konsolidacija radi praćenja
ciljne vrijednosti od 20 % [Komisija]
(2) Sveobuhvatan okvir za izvješćivanje o potrošnji financijskih sredstava u području klime i
ciljnoj vrijednosti od 20 %
(a) u godišnjem izvješću o upravljanju i uspješnosti,
akcijskim planovima; dostaviti podatke o doprinosima
financijskih instrumenata [Komisija]
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(b) u područjima pod zajedničkim upravljanjem s
potencijalom za djelovanja u području klime [države
članice]
(c) razlikovanje mjera prilagodbe klimatskim
promjenama i ublažavanja klimatskih promjena
[Komisija i države članice]
(3) Procjena potreba u odnosu na klimatske promjene
pri planiranju potencijalnih doprinosa instrumenata za
financiranje [Komisija]
(4) Ispraviti precijenjene iznose u EPFRR-u [Komisija i
države članice]
(5) Izraditi akcijske planove ako nije moguće ostvariti
doprinose iz određenih područja [Komisija]
(6) Razviti pokazatelje kojima se prati stvarna potrošnja na djelovanja u području klime i
povezani rezultati [Komisija]
(a) za provedbu djelovanja u području klime u
područjima pod podijeljenim upravljanjem
(b) pokazatelji rezultata za područja koja doprinose
ciljnoj vrijednosti od 20 %
(c) razmjena dobre prakse o pokazateljima rezultata
povezanih s djelovanjima u području klime
(7) Istraživanje svih potencijalnih prilika i jamčenje stvarnog pomaka prema djelovanju u
području klime [Komisija]
(a) Prepoznati područja s neiskorištenim
potencijalom za djelovanja u području klime i prema
potrebi razviti akcijske planove
(b) pojačati uključivanje klimatskih pitanja u područja
poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva
Izvor: Europski revizorski sud.

Potrošnja financijskih sredstava u području klime – 2021. – 2027.

40 Komisija je 2018. povećala svoje ambicije u pogledu uključivanja klimatskih pitanja u

sve programe EU-a u programskom razdoblju 2021. – 2027., s ciljnom vrijednošću od 25 %
rashoda EU-a koji doprinose klimatskim ciljevima (vidjeti odlomak 05). Kako je prikazano
na slici 9. najveći bi se doprinosi trebali ostvariti u područjima poljoprivrede (46 %),
regionalne politike (26 %) i istraživačkih aktivnosti (10 %).
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Slika 9. – Prijedlog potrošnje financijskih sredstava u području klime iz
2018. (za razdoblje 2021. – 2027.)
Obzor Europa
33 milijarde eura
10 %

Kohezijski fond
17 milijardi eura
5%

Europski fond za
regionalni razvoj

Instrument za
međunarodnu
suradnju
22 milijarde eura
7%

68 milijardi eura
21 %

2021. – 2027.
Očekivana potrošnja
financijskih sredstava u
području klime:

Instrument za
povezivanje Europe
15 milijardi eura
5%

320 milijardi eura

Zajednička
poljoprivredna
politika
146 milijardi eura
46 %

Ostalo
19 milijardi eura
6%

Ostale politike/fondovi
EU-a
56 milijardi eura
18 %

Izvor: Sud, na temelju prijedloga Komisije za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.

41 Završni će proračun ovisiti o ishodu pregovora o VFO-u i njegovim pojedinim

programima. Komisija je u odgovoru na upitnik Suda naglasila potrebu za oprezom pri
razmatranju prijedloga potrošnje sredstava u području klime zbog potencijalno
iznenadnih i nepredvidivih promjena u društvenom i gospodarskom okruženju, poput
promjena uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Zajednička poljoprivredna politika

42 U zakonodavnim prijedlozima o ZPP-u za razdoblje nakon 2020.,15 koji još nisu

doneseni, navodi se sljedeće:,Očekuje se da će djelovanja u okviru ZPP-a pridonijeti 40 %
ukupne financijske omotnice ZPP-a za klimatske ciljeve.“ U apsolutnim vrijednostima,

15

Prijedlog uredbe o strateškim planovima, uvodna izjava 52.
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146 milijardi eura (46 %) od ukupno 320 milijardi eura proračunskih sredstava EU-a, koliko
se očekuje da će se potrošiti na djelovanja u području klime, trebalo bi mobilizirati iz ZPPa.

43 Komisija namjerava nastaviti s praćenjem potrošnje financijskih sredstava u području
klime s pomoću iste osnovne metodologije kao i za razdoblje 2014. – 2020. (tablica 1.), no
s izmijenjenim vrijednostima pondera za nove intervencije u okviru ZPP-a, kako je
prikazano u tablici 3. Komisija je u svojem prijedlogu ZPP-a za razdoblje nakon 2020.
izmijenila vrijednosti pondera koje se primjenjuju na plaćanja za područja s prirodnim
ograničenjima sa 100 % na 40 %.

Tablica 3. – Koeficijenti za djelovanja u području klime u okviru ZPP-a u
razdoblju 2021. – 2027.
%

Programi u okviru ZPP-a
o
o
o

Osnovna potpora dohotku za održivost – izravna plaćanja
Dodatna potpora dohotku – izravna plaćanja
Plaćanja u okviru ruralnoga razvoja za područja s prirodnim
ograničenjima

o
o

Programi izravnih plaćanja za klimu i okoliš („programi za ekologiju“)
Intervencije u području ruralnog razvoja u vezi s borbom protiv
klimatskih promjena i obnovljivim izvorima energije
Intervencije u području ruralnog razvoja s ciljem poticanja održivog
razvoja i učinkovitog upravljanja prirodnim resursima
Intervencije u području ruralnog razvoja koje doprinose zaštiti biološke
raznolikosti, poboljšanju usluge ekosustava te očuvanju staništa i
krajobraza

o
o

Izvor: COM(2018) 392 final, Prijedlog uredbe o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove, članak 87.

44 Očekivani doprinos ZPP-a djelovanjima u području klime porastao je s 28 % u

razdoblju 2014. – 2020. na 40 % u razdoblju 2021. – 2027. Razlog je povećana procjena
doprinosa programa izravnih plaćanja s nešto manje od 20 % na 40 %, koja se dijelom
uravnotežuje izuzimanjem proizvodno vezanih plaćanja i potpora dohotku za mlade
poljoprivrednike iz izračuna. Navedeni povećani doprinos Komisija opravdava „pojačanim
uvjetovanjem“, u okviru kojega se kombinira prethodna višestruka sukladnost s
pojednostavnjenim praksama ekologizacije, zajedno s novim zahtjevima. Sud se izjasnio o
tom pitanju u svojem mišljenju o prijedlozima koji se odnose na ZPP za razdoblje
nakon 2020. (vidjeti okvir 1.).
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Okvir 1.
Procjena koju je Sud obavio nad doprinosom ZPP-a potrošnji
financijskih sredstava u području klime u svojem mišljenju
br. 7/2018 o prijedlozima Komisije o uredbama koje se odnose na
zajedničku poljoprivrednu politiku za razdoblje nakon 2020.
„Relevantnoj ciljnoj vrijednosti rashoda najviše doprinosi ponder od 40 % za
osnovnu potporu dohotku. […] Sud stoga smatra da je procijenjeni doprinos ZPPa ostvarenju ciljeva u području klimatskih promjena nerealan. Precijenjeni iznos
doprinosa ZPP-a mogao bi dovesti do nižih financijskih doprinosa za druga
područja politike, smanjujući tako ukupni doprinos potrošnje EU-a ublažavanju
klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama. Umjesto uporabe pondera od
40 % za sve potpore u obliku izravnih plaćanja, pouzdaniji način procjene
doprinosa bio bi upotrebljavati taj ponder samo za potporu u obliku izravnih
plaćanja za područja u kojima poljoprivrednici doista primjenjuju prakse za
ublažavanje klimatskih promjena (na primjer, zaštita močvarnih područja i
tresetišta.”

45 U nekim se člancima o toj temi također navodi da je doprinos ZPP-a potrošnji

financijskih sredstava u području klime možda precijenjen. U jednome od članaka iznosi
se sljedeći zaključak: „Ne postoji opravdanje za daljnje povećanje pondera s 19,5 % na
40 %, osim kako bi se državama članicama omogućilo da manipuliraju brojkama te na taj
način prikažu da za klimu čine više nego što je to uistinu slučaj.“ Komisija nije uspjela
obrazložiti zašto bi se pojačanom uvjetovanju vezanom uz osnovnu potporu dohotku i
preraspodijeljena plaćanja trebao dodijeliti klimatski pokazatelj od 40 %. Postoji isključivo
formalistički argument da je, s obzirom na to da se nekima od uvjeta može pospješiti
smanjenje emisija ili unaprijediti otpornost, potreban pokazatelj veći od 0 %, a sljedeći
veći predviđeni pokazatelj je onaj od 40 %. 16

46 U jednoj se drugoj studiji iznosi ista problematika:17 „Premda se prijedlozi za

osnovnu potporu dohotku za razdoblje 2021. – 2027. teoretski mogu činiti
ambicioznijima, to se ne čini dovoljnim razlogom za opravdanje udvostručenja postojećeg
klimatskog pokazatelja, što je već samo po sebi kritizirano kao moguće precjenjivanje
iznosa u tekućem razdoblju.“ Kad je riječ o pojačanom uvjetovanju, prema Institutu za
europsku okolišnu politiku (IEEP): „malo je dokaza da se plaćanjima za potporu dohotku i
pravilima prihvatljivosti kao takvima ostvaruje pozitivan učinak na klimu, naprotiv, dokazi
16

Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020.

17

Bas-Defossez, F., Hart K. i Mottershead, D.: Keeping track of climate delivery in the CAP?
Report for NABU by the IEEP, 2020.
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upućuju na to da takva plaćanja i pravila u nekim slučajevima mogu biti
kontraproduktivna. Stoga se predloženo udvostručenje klimatskog pokazatelja ne može
opravdati samom prirodom tih plaćanja.“

47 U nekim su radovima iznesene odgovarajuće preporuke za poboljšanje metodologije
za praćenje potrošnje financijskih sredstava u području klime u okviru ZPP-a (vidjeti
okvir 2.).

Okvir 2.
Preporuke za praćenje potrošnje financijskih sredstava u području
klime u okviru ZPP-a
Na temelju sljedećih radova:
(A) „Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy”,
dokument za raspravu, Bastian Lotz, Yannick Monschauer i Moritz Schäfer;
(B) „Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction”,
Alan Matthews; i
(A) „Climate-friendly design of the overall EU budget, Discussion Paper”,
Moritz Schäfer, Yannick Monschauer i Finn Rasmus Hingst.
o

Vrijednost pondera od 40 % primjenjivati samo na neka izravna plaćanja, ili u
područjima u kojima se takvim plaćanjima ostvaruju stvarne promjene u
poljoprivrednoj praksi kojom se promiče ublažavanje klimatskih promjena, na
primjer, zaštitom močvarnih područja i tresetišta, ili u područjima u kojima su
navedena plaćanja nužna za održavanje takvih poljoprivrednih praksi.
Međutim, za takvo što bio bi potreban složeniji pristup od slučaja do slučaja,
te bi vjerojatno došlo do većeg administrativnog opterećenja. (A)

o

Uvesti dodatni faktor niže vrijednosti koji bi prethodio klimatskom
koeficijentu od 40 % kako bi se izbjeglo precjenjivanje doprinosa djelovanjima
u području klime. Time bi se, primjerice, mogli uzeti u obzir sljedeći aspekti:
—

udio dobrih poljoprivrednih i ekoloških uvjeta (GAEC) koji se odnose na
klimu,

—

čimbenik rizika kojim se odražavaju nedosljedne razine ambicije u
nacionalnim standardima,

—

udio poljoprivrednih površina za koje se očekuje promjena u smjeru
ekološki prihvatljivijih uzgojnih metoda. (A)
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o

Vrijednost pondera od 100 % primjenjivati oprezno, i sto samo u relevantnim
slučajevima, kao što su sljedeći slučajevi:
—

za programe za ekologiju u okviru ZPP-a, ali samo ako su u njih uključene
intervencije koje se odnose na klimu (ne za programe za ekologiju s
ciljem zaštite biološke raznolikosti),

—

za obveze iz područja ruralnoga razvoja, ali samo ako se financiranom
intervencijom uglavnom doprinosi ublažavanju klimatskih promjena, a
ne drugim ciljevima u području zaštite okoliša. To bi se u prvom redu
trebalo procijeniti na razini pojedinačnih slučajeva, u skladu s
intervencijama osmišljenima na nacionalnoj razini. (A)

o

Ako se nastavi s njihovom primjenom, tri Komisijina klimatska pondera od
0 %, 40 % i 100 % trebalo bi primjenjivati na najnižoj mogućoj razini
intervencije. (B)

o

Jedan od mogućih pristupa bio bi pokušati kvantificirati učinak koji zahtjevi u
pogledu pojačanog uvjetovanja imaju na klimu, i to na uzorku lokacija s
različitim sustavima uzgoja, vrstama tla i klimatskim zonama diljem EU-a. (B)

o

U sklopu praćenja djelovanja u području klime trebalo bi uzeti u obzir
poravnjanje plaćanja u okviru ZPP-a s negativnim učinkom na klimu, kao što
su proizvodno vezana plaćanja u stočarstvu ili potpore ulaganjima u
neodržive prakse navodnjavanja. (B)

o

Klimatsku kvotu trebalo bi definirati kao neto ciljnu vrijednost, tj. sva ulaganja
s negativnim učinkom na klimu trebalo bi nadoknaditi potrošnjom financijskih
sredstava na djelovanja u području klime. (C)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijski fond (KF)

48 Kad je riječ o kohezijskoj politici, Komisija je za razdoblje 2021. – 2027. za doprinose

klimatskim ciljevima u okviru EFRR-a utvrdila ciljnu vrijednost od 30 % (68 milijardi eura),
dok je ta ciljna vrijednost za KF iznosila 37 % (17 milijardi eura) (vidjeti sliku 9.). Kao i u
prethodnom VFO-u, rashodi su podijeljeni na takozvana „područja intervencije”, od kojih
je svakome dodijeljen jedan od triju klimatskih koeficijenata. Sažetak glavnih promjena u
pogledu klimatskih koeficijenata za područja intervencije u usporedbi s razdobljem
2014. – 2020. prikazan je u tablici 4.
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Tablica 4. – Promjene u područjima intervencije i koeficijentima
povezanima s potrošnjom sredstava u području klime za razdoblje
2021. – 2027.
Područje intervencije

2014. – 2020. 2021. – 2027.

Željeznice
novoizgrađene
obnovljene ili poboljšane
Infrastruktura čistog gradskog prijevoza i povezana vozila
Infrastruktura za alternativna goriva

–

Digitalizacija prometa (željezničkog, cestovnog, gradskog,
ostalog)

–

Procesi istraživanja i inovacija, prijenos tehnologije i
suradnja među poduzećima usmjerenima na kružno
gospodarstvo

–

Pametni sustavi distribucije energije pri srednjim i niskim
razinama voltaže

–

Potpora poduzećima čijim se uslugama doprinosi
niskougljičnom gospodarstvu

–

Ulaganje u proizvodnju u velikim poduzećima povezano s
niskougljičnim gospodarstvom

–

Izvor: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu
za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo
i ribarstvo - COM(2018) 375 final,, Prilog I. i Provedbena uredba Komisije (EZ) br. 215/2014, Prilog I.

49 U prijedlogu uredbe o Europskom fondu za ruralni razvoj i Kohezijskom fondu iz

područja djelovanja izričito se isključuju ulaganja u proizvodnju, preradu, distribuciju,
skladištenje ili sagorijevanje fosilnih goriva, s iznimkom u pogledu čistih vozila. U jednoj su
publikaciji 18 istaknute nedosljednosti među različitim postotcima koji se primjenjuju pri

18

Europska mreža za djelovanje protiv klimatskih promjena: Climate Mainstreaming and Climate
Proofing: The Horizontal Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and
Recommendations, kolovoz, 2018.
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praćenju djelovanja u području klime i klimatskih ciljeva za razdoblje 2021. – 2027. (vidjeti
i tablicu 4. te sliku 8.).
o

koeficijent od 100 % za bespovratna sredstva za „visokoučinkovitu kogeneraciju,
centralizirani sustav grijanja i hlađenja” u praksi otvara mogućnost za produljenje
životnog vijeka instalacija koje se temelje na fosilnim gorivima;

o

koeficijentom od 100 % za financiranje „infrastrukture za alternativna goriva”
promiče se uporaba fosilnih goriva u prometnom sektoru, čime se otežava prijelaz na
mobilnost s nultom stopom emisija;

o

koeficijent od 100 % za financiranje novih željeznica nije u skladu s težnjom da se
ulaganja usmjere na prijelaz usmjerenost na mobilnost s nultom stopom emisija.

Komisija se ne slaže sa stavovima izraženima u navedenoj publikaciji i tvrdi da se takvim
ulaganjima daje znatan doprinos postizanju klimatskih ciljeva.

Istraživačka politika – Obzor Europa

50 Obzor Europa istraživački je program za razdoblje 2021. – 2027. na razini EU-a.

Očekivani doprinos klimatskim ciljevima tog programa i dalje je 35 %; prema početnom
prijedlogu Komisije to će iznositi 33 milijarde eura za razdoblje 2021. – 2027. (vidjeti
sliku 9.).

51 Zelenim planom priznaje se ključna uloga pokretanja istraživanja i poticanja inovacija
radi postizanja ciljeva koji se u njemu navode. Četiri „misije u okviru zelenog plana“
pomoći će stoga da se kroz program Obzor Europa ostvare velike promjene u područjima
kao što su prilagodba klimatskim promjenama, oceani, gradovi i tlo. Komisija očekuje da
će ste misije pomoći u spajanju niza različitih sudionika, uključujući lokalna i regionalna
tijela vlasti i pojedince.

52 Komisija je u odgovorima na pitanja iz upitnika koje joj je poslao Sud priznala da će

postizanje ciljne vrijednosti od 35 % biti izvedivo, ali i zahtjevno, te je istaknula potrebu za
jasnim rangiranjem prioriteta i postavljanjem očekivanja, što je u suprotnosti sa
stavljanjem naglaska na mjere koje se provode primjenom pristupa „odozgo prema gore”
unutar programa, za koje je ishod nepredvidiv (vidjeti odlomak 38).
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53 EU promiče prijelaz s istraživanja tehnologija s niskom razinom emisije ugljika na

njihovu tržišnu primjenu. Znanstvenici 19 su izrazili sumnju u izvedivost tih ambicioznih
planova u kratkom ili srednjem roku. Oni naglašavaju da je teško staviti na tržište
inovativne tehnologije s niskom razinom emisija ugljika poput hvatanja i skladištenja
ugljika 20 ili vodika, kao i da u velikom broju slučajeva regulatorni okvir još uvijek nije
prilagođen za takvu mogućnost. Trenutačna razina cijena ugljika znači da nove tehnologije
često ne mogu kratkoročno ili srednjoročno biti profitabilne te u većini slučajeva još uvijek
nije uspostavljena potrebna infrastruktura.

19

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

20

Vidi i tematsko izvješće Suda br. 24/2018: Demonstriranje hvatanja i skladištenja ugljika te
inovativnih obnovljivih izvora energije na komercijalnoj razini u EU-u: tijekom posljednjeg
desetljeća nije ostvaren predviđeni napredak.
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Praćenje potrošnje proračunskih
sredstava EU-a u području klime –
sažetak
54 Praćenje klimatskih promjena jedan je od glavnih prioriteta EU-a. Postavljanje ciljnog

postotka proračuna EU-a koji bi se trebao potrošiti na djelovanja u području klime moglo
bi biti djelotvoran korak u postizanju klimatskih ciljeva. U nastavku je prikazan sažetak
glavnih pitanja o kojima se raspravljalo u ovom pregledu.
2014. – 2020.
EU-28

Ciljna vrijednost:
206 milijardi eura
(20 % – svaki peti euro)
Metodologija za praćenje
potrošnje proračunskih
sredstava EU-a u području
klime – na temelju OECDovih pokazatelja iz Rija

Doprinos ZPP-a potrošnji
financijskih sredstava u
području klime

Doprinos EFRR-a i KF-a
potrošnji financijskih
sredstava u području klime

2021. – 2027.
EU-27

Ciljna vrijednost:
320 milijardi ura
(25 % – svaki četvrti
euro)
+ Niski administrativni troškovi
+Jednostavna primjena i korištenje
- Ne slijedi načelo suzdržanosti
- Najviši koeficijent (100 %) za aktivnosti kojima je jedan od ciljeva
znatno doprinijeti postizanju klimatskih ciljeva, ali im to nije glavni
cilj
- Ne pravi se razlika između prilagodbe klimatskim promjenama i
ublažavanja klimatskih promjena
- Ne uzimaju se u obzir rashodi s negativnim učinkom na klimu
+ Najveći očekivani doprinos potrošnji financijskih sredstava u
području klime
+ Povećani očekivani doprinos u razdoblju 2021.–2027.
- Izravna plaćanja: neutemeljene pretpostavke o doprinosima
ostvarenju klimatskih ciljnih vrijednosti; doprinos za razdoblje
2021. – 2027. procjenjuje dvostruko većim od onoga u razdoblju
2014. – 2020.
- Ruralni razvoj: doprinos se precjenjuje, usprkos određenim
poboljšanjima za razdoblje 2021.–2027.
- Poljoprivredne aktivnosti s potencijalno negativnim učinkom na
klimu: ne uzimaju se u obzir
+ U razdoblju 2014.–2020. poboljšana usmjerenost na klimu u
odnosu na prethodno razdoblje; utvrđeni primjeri dobre prakse
+ Aktivnosti s ograničenom potporom fosilnim gorivima: ne
uzimaju se u obzir potencijalno negativni učinci na klimu
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Doprinos istraživačke
politike potrošnji financijskih
sredstava u području klime

+ Akcijski plan za povećanje potrošnje financijskih sredstava u
području klime u području istraživanja
- Izazovi koji stoje na putu postizanju ciljne vrijednosti zbog
ograničenja u pogledu planiranja istraživačkih prijedloga povezanih
s djelovanjima u području klime

55 Sud je u svrhu budućeg pouzdanog i relevantnog izvješćivanja o ciljnoj vrijednosti
potrošnje financijskih sredstava u području klime utvrdio sljedeće ključne izazove:
o

jamčenje pouzdane metodologije za praćenje potrošnje financijskih sredstava u
području klime

o

dosljedna primjena metodologije u svim područjima politika

o

poravnanje rashoda za koje postoji vjerojatnost da će ubrzati klimatske promjene.

Ovaj je pregled usvojilo I. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda
Samo Jereb, na sastanku održanom u Luxembourgu 17. lipnja 2020.
Za Revizorski sud

Klaus-Heiner Lehne
predsjednik Suda
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Prilog – Praćenje provedbe preporuka Suda iz tematskog izvješća
br. 31/2016
Preporuke

Odgovori Komisije

1. preporuka – Kvalitetna višegodišnja
konsolidacija
Komisija bi jednom godišnje trebala provesti
kvalitetnu, višegodišnju konsolidaciju kojom bi
se utvrdilo postiže li se rashodima u području
klimatskih aktivnosti ciljna vrijednost od 20 %.

Prihvaćena
Komisija planira nastaviti godišnji postupak praćenja u
okviru pripreme godišnjih nacrta proračuna.

Praćenje provedbe preporuka Suda

Provedena
Komisija jednom godišnje provodi konsolidaciju s ciljem
utvrđivanja hoće li se programiranim rashodima u području
klime ostvariti ciljna vrijednost od 20 %. Objavljuje se u
godišnjem izvješću o upravljanju proračunom i njegovoj
uspješnosti te godišnjem nacrtu općeg proračuna. Brojčani
podatci o klimatskom aspektu od 2019. objavljuju se i u
pregledu uspješnosti programa.

2. preporuka – Sveobuhvatan okvir za izvješćivanje
2. preporuka, točka (a)
Komisija bi trebala na godišnjoj razini dostaviti
konsolidirane informacije o napretku u
postizanju ukupne ciljne vrijednosti od 20 % u
svojem godišnjem izvješću o upravljanju i
uspješnosti te u svim odgovarajućim godišnjim
izvješćima o radu. Također bi trebala izvješćivati
o napretku akcijskih planova ako postoje. Osim
toga, trebala bi dostaviti podatke o doprinosima

Djelomično prihvaćena
Komisija prihvaća da treba prikazati relevantne
aspekte borbe protiv klimatskih promjena u
odgovarajućim godišnjim izvješćima o radu i napredak
ostvaren u pogledu te borbe.
Komisija ne prihvaća preporuku da treba izvješćivati o
financijskim instrumentima u kontekstu praćenja

Provedena u određenoj mjeri
Komisija izvješćuje o potrošnji financijskih sredstava u
području klime u godišnjem izvješću o upravljanju
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, nacrtu općeg
proračuna i pregledu uspješnosti programa. Neka godišnja
izvješća o radu sadrže ograničene informacije o napretku
ostvarenom u postizanju klimatskih ciljnih vrijednosti u
sklopu određenog programa.
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Preporuke
financijskih instrumenata klimatskim
aktivnostima.

2. preporuka, točka (b)
Države članice trebale bi podnijeti izvješća o
područjima pod podijeljenim upravljanjem u
kojima postoje potencijalne prilike za djelovanja
u području klime.
2. preporuka, točka (c)
Komisija i države članice trebale bi jamčiti da se
pri prikupljanju podataka pravi razlika između
mjera ublažavanja klimatskih promjena i
prilagodbe klimatskim promjenama.
3. preporuka – Procjena potreba u odnosu na
klimatske promjene
Pri planiranju potencijalnih doprinosa
djelovanjima u području klime i posebnih
proračunskih linija ili instrumenata za
financiranje, Komisija bi trebala jamčiti da se ti
planovi temelje na realističnoj i jasnoj procjeni
potreba u odnosu na klimatske promjene te

Odgovori Komisije
proračunskih napora usmjerenih na postizanje ciljne
vrijednosti od 20 %.

Upućena državama članicama
Komisija izjavljuje da je ova preporuka upućena
državama članicama.

Nije prihvaćena
Posljedice takvog dodatnog administrativnog
opterećenja kako za Komisiju, tako i za države članice,
nejasne su.

Djelomično prihvaćena
Komisija prihvaća preporuku da pri predlaganju nove
opće političke ciljne vrijednosti treba razmotriti
potrebe povezane s klimatskim promjenama i
mogućnost davanja doprinosa iz različitih područja.

Praćenje provedbe preporuka Suda
U tematskom izvješću br. 31/2016 ne navodi se nijedan novi
akcijski plan, osim akcijskog plana za Obzor 2020.
U tekućem VFO-u ne prate se financijski instrumenti u
području klime, premda bi se to u okviru sljedećeg VFO-a
trebalo promijeniti.
Nije obuhvaćeno opsegom pregleda
Opsegom praćenja provedbe preporuka Suda obuhvaćene
su samo preporuke upućene Komisiji.

Nije provedena
Komisija nije poduzela korake za provedbu preporuke.

Provedena u određenoj mjeri
Komisija je financirala vanjsku studiju o financijskim
potrebama kako bi preispitala tekuće aranžmane za
uključivanje klimatskih pitanja i praćenje rashoda povezanih
s borbom protiv klimatskih promjena. U studiji se raspravlja
o financijskim potrebama za ostvarenje ciljne vrijednosti
uključivanja klimatskih pitanja, a ne potrebama povezanima
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Preporuke
prema potencijalnom doprinosu ukupne ciljne
vrijednosti svakog od područja.

4. preporuka – Ispraviti precijenjene iznose
Komisija i države članice trebale bi primijeniti
načelo suzdržanosti i ispraviti precijenjene
iznose u okviru EPFRR-a pregledom utvrđenih
koeficijenata EU-a za djelovanja u području
klime.

5. preporuka – Izraditi akcijske planove
Svaki put kad se višegodišnjom konsolidacijom
otkrije rizik da se očekivani doprinosi iz
određenog područja možda neće ostvariti,
Komisija bi trebala izraditi akcijski plan za to
područje.

Odgovori Komisije

Praćenje provedbe preporuka Suda

Komisija ne prihvaća planiranje posebnih doprinosa za
svako područje ili program.

s klimatskim promjenama. Nije jasno je li očekivani postotak
potrošnje financijskih sredstava u području klime po
pojedinom programu utemeljen na realističnim
pretpostavkama.
Pregovori o budućem VFO-u su u tijeku.

Djelomično prihvaćena
Metodologija praćenja treba ostati stabilna tijekom
tekućeg VFO-a radi predvidljivosti, dosljednosti i
transparentnosti. Međutim, Komisija će razmotriti
načine usavršavanja metodologije za praćenje za
EPFRR za programsko razdoblje nakon 2020.

Djelomično prihvaćena
Komisija će procijeniti prilike za povećanje
relevantnosti za klimu u kontekstu pregleda
pojedinačnih programa i politika u sredini
programskog razdoblja. U iščekivanju rezultata tih
pregleda, Komisija će razmotriti korektivne mjere.
Uspostava pojedinačnih akcijskih planova ne bi bila
primjerena jer u pojedinačnim programima već
postoje procesi za utvrđivanje prioriteta ovisno o
načinu upravljanja.

Provedena u određenoj mjeri
U prijedlogu ZPP-a za razdoblje nakon 2020. koeficijent je
smanjen sa 100 % na 40 % za plaćanja u svrhu kompenzacije
za područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima.
Predloženi koeficijent od 100 % za obveze u području
okoliša i klime nije u skladu s načelom suzdržanosti.
Prijedlog budućeg ZPP-a još se uvijek ispituje na razini
Vijeća.
Nije provedena
Komisija je u okviru radnog programa za Obzor 2020.
posvetila osobitu pozornost i namijenila znatan proračun
djelovanjima u području klime u razdoblju 2018. – 2020. S
navedenim se aktivnostima započelo prije objave tematskog
izvješća br. 31/2016. Komisija nije izradila niti jedan drugi
akcijski plan. Umjesto toga, Komisija je odlučila jednom
godišnje izvršiti provjeru proračunskog postupka kako bi se
zajamčilo da je potrošnja financijskih sredstava u području
klime na pravom putu da se dosegne zadana ciljna
vrijednost.
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Preporuke

Odgovori Komisije

Praćenje provedbe preporuka Suda

6. preporuka – Razviti pokazatelje kojima se prati stvarna potrošnja na klimatske aktivnosti (djelovanja u području klime) i povezani rezultati

6. preporuka, točka (a)

Nije prihvaćena

Komisija bi trebala, u suradnji s državama
članicama, u području podijeljenog upravljanja,
razviti usklađen i proporcionalan sustav za
praćenje stvarne provedbe klimatskih aktivnosti.

Navedena bi preporuka dovela do porasta razine
administrativnog opterećenja za države članice, što
nije predviđeno u okviru važećih propisa te nije
uključeno u sporazume o partnerstvu i operativne
programe.

6. preporuka, točka (b)

Prihvaćena

Komisija bi trebala, u skladu sa svojom
inicijativom „proračun za rezultate” utvrditi
pokazatelje rezultata povezanih s klimatskim
aktivnostima u svim područjima koja doprinose
postizanju ciljne vrijednosti.

Komisija će osnažiti i poboljšati usporedivost
pokazatelja rezultata povezanih s djelovanjima u
području klime u svim dijelovima proračuna EU-a te će
razmotriti prilike u okviru sljedećeg VFO-a za
uspostavu pokazatelja rezultata povezanih s
djelovanjima u području klime kako bi procijenila
doprinos proračuna EU-a djelovanjima u području
klime

Nije provedena
Komisija nije poduzela korake za provedbu preporuke.

Provedena u određenoj mjeri
Komisija je uključila pokazatelje rezultata povezane s
djelovanjima u području klime u prijedloge za EPFRR/KF i
ZPP za razdoblje nakon 2020., ali ne za sva područja.
Prijedlozi za EPFRR/KF i ZPP-a za razdoblje nakon 2020. još
se ispituju te stoga nisu još doneseni.
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Preporuke

6. preporuka, točka (c)
Komisija bi trebala pojednostavniti razmjenu
dobrih praksi među državama članicama o
pokazateljima rezultata povezanih s klimatskim
aktivnostima (djelovanjima u području klime).

Odgovori Komisije

Prihvaćena
Komisija će nastaviti aktivno promicati razmjenu dobre
prakse, pa tako i u konkretnom području pokazatelja
rezultata povezanih s djelovanjima u području klime.

Praćenje provedbe preporuka Suda

Provedena
Komisija je kroz sastanke stručnjaka, studije, radionice i
platforme poduzela korake za razmjenu dobre prakse u
području pokazatelja rezultata povezanih s klimatskim
aktivnostima među državama članicama.

7. preporuka – Istraživanje svih potencijalnih prilika i jamčenje stvarnog pomaka prema klimatskim aktivnostima (djelovanjima u području klime)

7. preporuka, točka (a)
Komisija bi trebala prepoznati područja s
neiskorištenim potencijalom za klimatske
aktivnosti, npr. Europski socijalni fond, te razviti
akcijske planove za povećanje doprinosa tih
područja djelovanjima u području klime.

Djelomično prihvaćena
Kao i što je navedeno u dijelu posvećenom
5. preporuci, Komisija će utvrditi područja s
nedovoljno iskorištenim potencijalom i razmotriti
prilike i aktivnosti za povećanje klimatske relevantnosti
njihovih programa potrošnje u kontekstu pojedinačnih
pregleda u sredini programskog razdoblja. Međutim,
neće razviti konkretne akcijske planove za potrošnju
financijskih sredstava u području klime za pojedinačne
programe.

Nije provedena
Komisija nije razvila akcijske planove za djelovanja u
području klime za ostala posebna područja, uz iznimku
radnog programa za Obzor 2020. za razdoblje 2018. – 2020.,
kako se navodi u tematskom izvješću br. 31/2016.
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Preporuke

7. preporuka, točka (b)
Komisija i države članice trebale bi povećati
uključivanje klimatskih aktivnosti u područje
poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva.

Odgovori Komisije
Nije prihvaćena
U ovom trenutku promjena višegodišnjeg financijskog
programiranja u okviru programa europskih
strukturalnih i investicijskih fondova pod odvojenim
upravljanjem nije niti primjenjiva, niti moguća.
Istodobno će Komisija razmotriti prilike za jačanje
uključivanja klimatskih pitanja, u kontekstu pregleda
pojedinačnih programa u sredini programskog
razdoblja.

Praćenje provedbe preporuka Suda

Provedena u određenoj mjeri
Komisija je predložila da se u ZPP-u za razdoblje nakon 2020.
poveća ciljna vrijednost za uključivanje klimatskih pitanja.
Komisija je uistinu predana rješavanju pitanja borbe protiv
klimatskih promjena, no u ovom trenutku nije jasno hoće li
se time doprinijeti povećanju potrošnje financijskih
sredstava u području klime.
Pregovori o prijedlozima za ZPP za razdoblje nakon 2020. još
su u tijeku, stoga prijedlozi još nisu doneseni.
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Pojmovi i pokrate
Ciljevi održivog razvoja: 17 ciljeva održivog razvoja koji su utvrđeni Programom
Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. s ciljem poticanja svih zemalja da djeluju
u područjima od najveće važnosti za ljudsku vrstu i planet.
Djelovanja u području klime: djelovanja kojima se doprinosi borbi protiv klimatskih
promjena i njihova učinka; jedan od 17 ciljeva održivog razvoja koje je postavio UN.
Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti (GAEC): stanje u kojem poljoprivrednici moraju
držati sva poljoprivredna zemljišta, posebice zemljišta koja se trenutačno ne
upotrebljavaju za proizvodnju, kako bi primili određena plaćanja u okviru ZPP-a.
Obuhvaća pitanja kao što su gospodarenje vodama i tlom.
Ekologizacija: uvođenje poljoprivrednih praksi koje povoljno utječu na klimu i okoliš.
Taj se pojam često upotrebljava i u kontekstu povezanog programa potpore EU-a.
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR): fond EU-a kojim se jača gospodarska i
socijalna kohezija u EU-u financiranjem ulaganja kojima se smanjuju nejednakosti
među različitim regijama Unije.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR): fond EU-a za financiranje
doprinosa EU-a programima ruralnog razvoja.
Europski socijalni fond (ESF): fond EU-a čiji je cilj stvoriti prilike za obrazovanje i
zapošljavanje te poboljšati situaciju u kojoj se nalaze osobe izložene riziku od
siromaštva.
Izravno plaćanje: plaćanje potpore u području poljoprivrede, kao što je potpora po
površini, koje se izvršava izravno poljoprivrednicima.
Kohezijski fond (KF): fond EU-a čija je svrha smanjiti gospodarske i socijalne
nejednakosti u EU-u financiranjem ulaganja u državama članicama u kojima je bruto
nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90 % prosjeka EU-a.
Obzor Europa program EU-a za istraživanja i inovacije u razdoblju 2021. – 2027.
Obzor 2020.: program EU-a za istraživanja i inovacije u razdoblju 2014. – 2020.
Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)
Praćenje potrošnje financijskih sredstava u području klime: mjerenje financijskih
doprinosa klimatskim ciljevima iz različitih izvora.
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Staklenički plin: plin iz atmosfere, kao što je ugljikov dioksid ili metan koji upija i
emitira zračenje, zadržavajući toplinu i na taj način zagrijavajući Zemljinu površinu
takozvanim učinkom staklenika.
Uključivanje klimatskih pitanja: uključivanje pitanja povezanih s klimom u sve politike,
instrumente, programe i fondove.
Uvjetovanost: sustav kojim se u ZPP-u za razdoblje nakon 2020. zamjenjuju višestruka
sukladnost i ekologizacija, s ciljem promicanja poljoprivrednih praksi kojima se
povoljno utječe na klimu i okoliš te promiču dobrobit životinja i sigurnost hrane.
Višegodišnji financijski okvir (VFO): plan potrošnje financijskih sredstava EU-a u kojem
su (na temelju ciljeva politika) u šest glavnih naslova utvrđeni prioriteti i gornje granice,
obično na razdoblje od sedam godina. Taj plan pruža strukturu unutar koje se utvrđuju
godišnji proračuni EU-a te su u njemu određene granice rashoda za svaku rashodovnu
kategoriju. VFO koji je trenutačno na snazi obuhvaća razdoblje 2014. – 2020.
Višestruka sukladnost: mehanizam na temelju kojega plaćanja poljoprivrednicima
ovise o tome poštuju li oni obveze u pogledu okoliša, sigurnosti hrane, zdravlja i
dobrobiti životinja te gospodarenja zemljištem.
Zajednička poljoprivredna politika (ZPP): politika EU-a koja obuhvaća subvencije i niz
drugih mjera čija je svrha zajamčiti sigurnost hrane i primjeren životni standard
poljoprivrednika u EU-u te promicati ruralni razvoj i zaštititi okoliš.
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Revizorski tim
Pregled koji je sastavio Europski revizorski sud – Praćenje potrošnje proračunskih
sredstava EU-a u području klime
Ovaj je pregled usvojilo I. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Suda Samo Jereb.
Radni zadatak predvodila je članica Suda Joëlle Elvinger, a potporu su joj pružali
voditeljica njezina ureda Ildikó Preiss, ataše u njezinu uredu Charlotta Törneling,
rukovoditelj Colm Friel, voditeljica radnog zadatka Ramona Bortnowschi; zamjenik
voditeljice radnog zadatka Jan Huth, revizor Bertrand Tanguy i djelatnica zadužena za
grafički dizajn Marika Meisenzahl.
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Komisija se obvezala da će na djelovanja u
području klime za razdoblje 2014. – 2020. potrošiti
najmanje 20 % proračuna EU-a uključivanjem
povezanih rashoda u sve politike EU-a. Ta se ciljna
vrijednost za razdoblje 2021. – 2027. povećala na
25 %. Praćenje potrošnje financijskih sredstava u
području klime omogućuje Komisiji da procijeni
ostvaruje li tu ciljnu vrijednost. Ovaj se dokument
temelji na već obavljenim revizijama Suda te se
u njemu preispituje metodologija za praćenje
potrošnje proračunskih sredstava EU-a u području
klime, raspravlja o napretku prema ostvarenju
zadane ciljne vrijednosti te razmatra razdoblje
nakon 2020. Ovim se pregledom propituju neke
od pretpostavki Komisije te upozorava na rizik od
precjenjivanja potrošnje financijskih sredstava
u području klime. Opisuju se poboljšanja koja
donose trenutačni zakonski prijedlozi, no navodi
i to da su nedostatci u metodologiji i određeni
izazovi i dalje prisutni.
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