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Zhrnutie
I Zmena klímy je celosvetovou výzvou s významným vplyvom na naše životy a EÚ si

v reakcii na ňu stanovila ambiciózne ciele. Na základe týchto cieľov zahŕňa začleňovanie
problematiky klímy začlenenie opatrení v oblasti klímy do politík a fondov EÚ a záväzok
vynaložiť určitý percentuálny podiel svojho rozpočtu na riešenie problematiky zmeny
klímy. Sledovanie výdavkov v oblasti klímy znamená meranie finančného príspevku
z rôznych zdrojov na ciele v oblasti klímy.

II V roku 2011 Komisia oznámila svoj cieľ vynaložiť najmenej 20 % rozpočtu EÚ

na obdobie 2014 – 2020 na opatrenia v oblasti klímy. V roku 2018 Komisia stanovila
ambicióznejší cieľ pre navrhovaný rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027, a to cieľ 25 %
výdavkov prispievajúcich k plneniu cieľov v oblasti klímy. V absolútnych číslach sa
v období 2021 – 2027 plánuje vynaložiť na opatrenia v oblasti klímy 320 mld. EUR, čo je
oproti obdobiu 2014 – 2020 predpokladané zvýšenie o 114 mld. EUR. V zelenej dohode
uverejnenej v decembri 2019 sa opätovne stanovili ciele EÚ v oblasti klímy a životného
prostredia a potvrdil cieľ na úrovni 25 %. Podľa tejto dohody sa majú v nasledujúcom
desaťročí mobilizovať udržateľné investície vo výške aspoň 1 bilión EUR, ktoré budú
financované z rozpočtu EÚ a z ďalších verejných a súkromných zdrojov. V máji 2020
Komisia zmenila a doplnila návrhy na obdobie 2021 – 2027 so zreteľom na krízu
spôsobenú ochorením COVID-19.

III Toto preskúmanie nie je audítorská správa. Jeho cieľom je aktualizovať

predchádzajúcu analýzu EDA týkajúcu sa sledovania oblasti klímy v rozpočte EÚ, ako to
odporúča Európsky parlament a Rada. Naša predchádzajúca práca v súvislosti s výdavkami
EÚ v oblasti klímy (osobitná správa č. 31/2016) potvrdila, že na ambicióznom cieli sa
pracuje a že celkovo Komisia dosiahla pokrok pri plnení tohto cieľa na obdobie 2014 –
2020. Upozornili sme však aj na riziko, že tento cieľ sa nedosiahne, ako aj na niektoré
metodické chyby, ktoré vedú k nadhodnoteným výdavkom v súvislosti s klímou.

IV Toto preskúmanie malo dvojaký cieľ: nadviazať na našu predchádzajúcu správu

o tom, ako Komisia konala a informovala o sledovaní výdavkov súvisiacich s klímou
v rokoch 2014 – 2020, a preskúmať ambicióznejší záväzok vynaložiť najmenej 25 %
z budúceho rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy. Zameriavame sa na oblasti
poľnohospodárskej politiky, politiky súdržnosti a výskumnej politiky, ktoré k tomuto
záväzku na obdobie 2021 – 2027 prispievajú najviac.

V Na sledovanie výdavkov v oblasti klímy používa Komisia metodiku založenú

na sledovaní troch koeficientov, ktoré sú prispôsobené ukazovateľom OECD: koeficientu
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100 %, priradenému na financovanie z prostriedkov EÚ s významným príspevkom k cieľom
v oblasti klímy; 40 % pridelenému na financovanie s miernym príspevkom; a 0 %,
pridelenému na financovanie so žiadnym alebo zanedbateľným príspevkom. Táto metóda
má výhodu, pretože je jednoduchá a pragmatická, ale môže viesť k nadhodnoteniu
odhadov.

VI V roku 2019 Komisia oznámila, že rozpočet EÚ na obdobie 2014 – 2020 je na dobrej

ceste k tomu, aby rozpočtové výdavky v oblasti klímy dosiahli v programovom období
2014 – 2020 19,7 %. Od uverejnenia našej správy v roku 2016 zostala metodika sledovania
výdavkov v oblasti klímy vo veľkej miere nezmenená. Preto sa i naďalej nadhodnocuje
príspevok určitých programov spoločnej poľnohospodárskej politiky k boju proti zmene
klímy. V tejto súvislosti upozorňujeme na riziko, že niektoré výdavky v poľnohospodárstve
a politikách súdržnosti by mohli urýchliť zmenu klímy. Odvetvie výskumu zaostáva
v plnení svojho ambiciózneho cieľa vynakladať na oblasť klímy 35 % výdavkov.

VII V polovici roku 2020 Rada a Európsky parlament rokujú o rozpočte na programové

obdobie 2021 – 2027, ako aj o spoločnej poľnohospodárskej politike a rámci politiky
súdržnosti. Opatrenia v oblasti klímy sú aj naďalej kľúčovou prioritou Komisie v rokoch
2021 – 2027. Predpokladané príspevky z niektorých poľnohospodárskych systémov
na výdavky súvisiace s klímou sú podľa viacerých publikácií nadhodnotené. Ich autori sa
domnievajú, že je potrebné prehodnotiť metodiku Komisie týkajúcu sa sledovania klímy,
aby bola spoľahlivejšia. Rokujú aj o vyrovnaní hodnoty finančných prostriedkov EÚ
prostredníctvom kompenzácie všetkých investícií s negatívnym vplyvom na klímu ďalšími
výdavkami súvisiacimi s klímou. Niektoré skutočnosti celkovo naznačujú, že na základe
súčasných návrhov Komisie bude náročné spoľahlivo zvýšiť výdavky súvisiace s klímou
na 25 % rozpočtu EÚ.
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Úvod
Výdavky v oblasti klímy v rozpočte EÚ

01 Zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktoré dnes ovplyvňujú náš život. Prejavuje

sa zvyšovaním teploty, zmenami v úhrne zrážok, častejšími suchami a extrémnymi
výkyvmi počasia, zvyšovaním hladiny morí a roztápaním ľadu. Zmena klímy má dôsledky
pre naše zdravie, ale aj pre voľne žijúce zvieratá, hospodárstvo a ďalšie oblasti
(pozri ilustráciu 1).

Ilustrácia 1 – Zmena klímy má dôsledky

Zdroj: EDA.

02 EÚ má ambiciózne ciele, pokiaľ ide riešenie zmeny klímy, ktoré chce dosiahnuť

prostredníctvom svojich vlastných politík, ako aj prostredníctvom spolupráce
s medzinárodnými partnermi. Patria medzi ne ciele týkajúce sa znižovania emisií
skleníkových plynov, zvyšovania energetickej efektívnosti a intenzívnejšieho využívania
obnoviteľných zdrojov energie.

03 Namiesto vytvorenia špecializovaného nástroja financovania na riešenie zmeny

klímy sa Komisia rozhodla začleniť klímu do rozpočtu EÚ. Začlenila teda opatrenia
v oblasti klímy do politík, programov a fondov EÚ a zaviazala sa vynaložiť na opatrenia
v oblasti klímy určitý percentuálny podiel zo svojho rozpočtu. V tejto súvislosti znamená
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sledovanie výdavkov v oblasti klímy (alebo sledovanie financovania opatrení v oblasti
klímy) meranie finančného príspevku na ciele v oblasti klímy z rôznych zdrojov.

04 Komisia na základe cieľov EÚ týkajúcich sa riešenia zmeny klímy (pozri bod 02) v roku

2011 oznámila cieľ, ktorým je vynaložiť najmenej 20 % (každé piate euro) z rozpočtu EÚ
na obdobie 2014 – 2020 na opatrenia v oblasti klímy 1. Komisia každoročne predkladá
vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ, vo svojom návrhu
všeobecného rozpočtu a od roku 2019 v prehľade výkonnosti programu správy o celkových
výdavkoch súvisiacich s klímou.

05 V roku 2018 Komisia v návrhu ďalšieho viacročného finančného rámca (VFR)

stanovila ambicióznejší cieľ, pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska klímy vo všetkých
programoch EÚ. Novým cieľom bolo, aby k opatreniam v oblasti klímy prispievalo 25 %
výdavkov EÚ 2 alebo každé štvrté euro. V absolútnych číslach sa v tomto návrhu z roku
2018 plánovalo vynaložiť v rokoch 2021 až 2027 sumu 320 mld. EUR (v súčasných cenách)
na opatrenia v oblasti klímy alebo zvýšiť výdavky o 114 mld. EUR v porovnaní s obdobím
2014 – 2020 (pozri ilustráciu 2). V máji 2020 Komisia zmenila a doplnila návrhy
na obdobie 2021 – 2027 so zreteľom na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Do mája
2020 neboli zverejnené aktualizované údaje o výdavkoch v oblasti klímy. V čase nášho
preskúmania nebol prijatý VFR.

1

COM(2011) 500 final: Rozpočet stratégie Európa 2020, Časť II, s. 13.

2

COM(2018) 321 final: Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje,
viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027.
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Ilustrácia 2 – Ciele výdavkov súvisiacich s klímou (v apríli 2020)
2014 – 2020

EÚ28

Cieľ: 206 mld. EUR
(20 % – každé piate euro)

Výdavky EÚ v súvislosti s klímou

2021 – 2027

EÚ27

Cieľ: 320 mld. EUR

(25 % – každé štvrté euro)

Ostatné výdavky EÚ

Zdroj: EDA na základe COM(2018) 321, máj 2018: Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje
a obraňuje, viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027.

Zelená dohoda

06 Cieľom Komisie je obnoviť svoj záväzok riešiť výzvy v oblasti klímy a životného

prostredia prostredníctvom zelenej dohody 3, ktorá bola uverejnená v decembri 2019. Jej
cieľom je podporiť prechod na transformované hospodárstvo EÚ, ktoré reaguje na výzvy
súvisiace so zmenou klímy a zhoršovaním životného prostredia. V zelenej dohode sa
potvrdil cieľ Komisie vo výške 25 % pre výdavky súvisiace s klímou v rámci všetkých
programov EÚ.

07 Komisia predložila zelenú dohodu ako súčasť svojej stratégie na vykonávanie Agendy
OSN do roku 2030 a cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Z týchto cieľov je cieľ
udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy zameraný na prispôsobenie sa zmene
klímy, začlenenie opatrení v oblasti zmeny klímy do národných politík, zvyšovanie
informovanosti, výdavkové záväzky a opatrenia na boj proti zmene klímy
(pozri ilustráciu 3).

3

COM(2019) 640 final: Európsky ekologický dohovor.
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Ilustrácia 3 – Úlohy cieľa udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti
klímy
Cieľ udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy
Naliehavo prijať opatrenia na boj proti zmene klímy a jej
vplyvom

13.1 Vo všetkých krajinách posilniť odolnosť a schopnosť adaptácie na nebezpečenstvá
súvisiace s klímou a prírodnými pohromami
13.2 Začleniť opatrenia v oblasti zmeny klímy do národných politík, stratégií a plánovania
13.3 Zlepšiť vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene, rozšíriť ľudské
a inštitucionálne kapacity pre zmierňovanie zmeny klímy, adaptáciu na ňu, znižovanie jej
dosahu a včasné varovanie
13.A Uviesť do praxe záväzok prijatý vyspelými krajinami v Rámcovom dohovore
Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a do roku 2020 spoločne dať
k dispozícii zo všetkých zdrojov 100 mld. USD ročne na riešenie potrieb rozvojových
krajín
13.B Podporovať mechanizmy pre zvyšovanie kapacít pre účinné mechanizmy pre
plánovanie a riadenie v oblasti zmeny klímy v najmenej rozvinutých krajinách a malých
ostrovných rozvojových štátoch

Zdroj: EDA na základe údajov z https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13.

08 V zelenej dohode sa rozoberá potreba ekologických národných rozpočtov a osobitný
dôraz sa kladie na podporu výskumu a inovácií pri dosahovaní cieľov v oblasti klímy.
V zelenej dohode sa Komisia zaväzuje, že zintenzívni svoje úsilie o zabezpečenie
vykazovania spoľahlivých správ o klíme („eliminovať falošné tvrdenia týkajúce sa
životného prostredia“) v súvislosti so spotrebnými výrobkami – „tvrdenia týkajúce sa
životného prostredia“ by sa mali opierať o štandardnú metodiku na posúdenie ich vplyvu.

09 Boj proti zmene klímy si vyžaduje značné investície, v januári 2020 preto Komisia

uverejnila investičný plán európskej zelenej dohody. Cieľom je mobilizovať v ďalšom
desaťročí udržateľné investície v hodnote najmenej 1 bilión EUR s cieľom riešiť problémy
súvisiace s klímou, ako aj environmentálne opatrenia v EÚ. Tento plán má byť čiastočne
financovaný z rozpočtu EÚ, ale aj prostredníctvom vnútroštátneho spolufinancovania
a investícií využívajúcich pákový efekt zo súkromného sektora. V rámci plánu je cieľom
mechanizmu spravodlivej transformácie poskytovať cielenú podporu pre regióny
a odvetvia, ktoré sú najviac postihnuté prechodom na ekologické hospodárstvo 4. Táto

4

Podrobnejšie informácie pozri v oznámení Komisie Financovanie ekologického prechodu,
január 2020. Pozri tiež bod 9 Výkonnostný rámec pre Fond na spravodlivú transformáciu
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podpora bude k dispozícii pre všeobecný hospodársky rozvoj a nebude obmedzená
na zníženie emisií uhlíka.

10 Kríza spôsobená ochorením COVID-19 môže zmeniť politické priority a viesť

k presunutiu pozornosti na riešenie ohrozenia verejného zdravia, oživenie hospodárstva
alebo tvorbu pracovných miest a súčasne tiež k zmene v spôsobe vykonávania politík.
Zmena klímy však bude aj naďalej predstavovať celosvetový problém a bude sa na ňu
upierať pozornosť ľudí, tvorcov politík a zainteresovaných strán.

Predchádzajúca práca EDA v oblasti výdavkov v oblasti klímy

11 V osobitnej správe č. 17/2013 o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy

Európskou úniou v rámci vonkajšej pomoci sme kontrolovali, ako Komisia riadila výdavky
súvisiace s klímou financované z rozpočtu EÚ a z Európskeho rozvojového fondu. Zistili
sme stabilný nárast výdavkov súvisiacich s klímou v konkrétnych partnerských krajinách
a vydali sme odporúčania zamerané na zlepšenie podávania správ o výdavkoch súvisiacich
s klímou v rámci rozvojovej pomoci EÚ, monitorovania a sledovania týchto výdavkov
a spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi v tejto súvislosti.

12 V našej osobitnej správe č. 31/2016 sme skúmali politický záväzok EÚ začleniť

opatrenia v oblasti klímy do všetkých rozpočtových výdavkov EÚ na roky 2014 – 2020
a zároveň zabezpečiť, aby sa najmenej 20 % rozpočtu EÚ vynakladalo na opatrenia
v oblasti klímy. V správe sme potvrdili, že na ambicióznom cieli sa pracuje a že Komisia
celkovo dosiahla pri plnení tohto cieľa pokrok. Pri audite sme však upozornili aj vážne
riziko, že cieľ 20 % nebude splnený (pozri ilustráciu 4).

stanoviska EDA č. 2/2020 k zmenenému návrhu Komisie zo 14. januára 2020 o nariadení
o spoločných ustanoveniach.
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Ilustrácia 4 – Hlavné zistenia osobitnej správy EDA č. 31/2016

Priame platby poľnohospodárom:
predpoklady týkajúce sa príspevkov na
cieľ v oblasti klímy nemajú náležité
odôvodnenie

Financovanie výskumu:
sú potrebné okamžité
opatrenia, keďže
príspevok značne
zaostáva

Európsky sociálny fond:
mohlo by sa dosiahnuť
viac pomocou príspevkov
na opatrenia klímy

→ Dosiahnutie pokroku
pri plnení cieľa
→ Vykazovanie čiastočne spoľahlivé
→ Nedostatočné zameranie na
výsledky
→ Nedostatky v metóde sledovania
Komisie

EFRR a KF: vyššie sumy
pridelené na klímu dokazujú,
že lepšie zameranie na oblasť
klímy jemožné

Zdroj: EDA, osobitná správa č. 31/2016.

Výdavky v oblasti klímy
v rámci rozvoja vidieka:
žiadne výrazné zmeny
napriek tomu, že
v oblasti rozvoja vidieka
existujú osvedčené
postupy

Európsky námorný
a rybársky fond: mierne
zvýšené zameranie na
opatrenia v oblasti klímy
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Rozsah a prístup
13 Cieľom tohto preskúmania je poskytnúť prehľad o tom, ako Komisia sleduje výdavky
súvisiace s klímou v rozpočte EÚ. Zamerali sme sa najmä na sledovanie opatrení v oblasti
klímy v oblastiach poľnohospodárskej politiky, politiky súdržnosti a výskumnej politiky,
ktoré spolu predstavujú prevažnú väčšinu výdavkov súvisiacich s klímou. V tomto
dokumente sme:
o

preskúmali metodiku Komisie na sledovanie výdavkov súvisiacich s klímou v rozpočte
EÚ,

o

rozoberali záväzok vynakladať aspoň každé piate euro (20 %) z rozpočtu EÚ
na obdobie 2014 – 2020 na opatrenia v oblasti klímy, preskúmali, ako Komisia konala
v súvislosti s týmto záväzkom a vykazovala výdavky súvisiace s klímou vo VFR na roky
2014 – 2020, a nadviazali na našu predchádzajúcu správu o tejto téme, osobitnú
správu č. 31/2016,

o

preskúmali ambicióznejší návrh na vynaloženie najmenej každého štvrtého eura
(25 %) z rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 na opatrenia v oblasti klímy.

14 Nejde o audítorskú správu, ale o preskúmanie, ktorá sa zakladá najmä na verejne

dostupných informáciách alebo materiáloch získaných osobitne na tento účel. EDA sa
rozhodol vykonať toto preskúmanie teraz, pretože príslušné zainteresované strany
prejavujú o túto oblasť veľký záujem. Cieľom preskúmania je aktualizovať predchádzajúcu
analýzu EDA týkajúcu sa sledovania klímy v rozpočte EÚ a zaradiť ju do kontextu nového
VFR, ako to odporúča Európsky parlament a Rada.

15 Toto preskúmanie sa týka výdavkovej strany rozpočtu EÚ. V zelenej dohode sa

uvádza, že rozpočet môže k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy prispieť i na strane príjmov,
ale to je mimo rozsahu nášho preskúmania.

16 Tento dokument sme počas celej práce prerokúvali s Komisiou a zohľadňovali sme

jej spätnú väzbu. Informácie uvádzané v tomto preskúmaní sme získali z:
o

externých správ, štúdií, dokumentov a článkov,

o

príslušných právnych predpisov EÚ prijatých alebo navrhnutých od roku 2015
do polovice roku 2020,

o

pracovných dokumentov Komisie týkajúcich sa výdavkov súvisiacich s klímou,

12
o

dotazníkov zaslaných týmto generálnym riaditeľstvám Komisie: poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka, rozpočet, opatrenia v oblasti klímy, regionálna a mestská politika
a výskum a inovácie,

o

konzultácií s týmito zainteresovanými stranami: Climate Action Network Europe
(európska sieť pre opatrenia v oblasti zmeny klímy) a Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD).
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Sledovanie výdavkov v oblasti klímy
v rozpočte EÚ – preskúmanie
Metodika sledovania výdavkov v oblasti klímy v rozpočte EÚ

17 OECD od roku 1998 monitoruje finančné toky zamerané na ciele dohovorov z Ria

o biodiverzite, zmene klímy a dezertifikácii s použitím tzv. ukazovateľov z Ria („Rio
markers“). S cieľom sledovať výdavky súvisiace s klímou v rozpočte EÚ Komisia
prispôsobila ukazovatele OECD z Ria pre klímu a uplatnila ich na jednotlivé oblasti politiky,
jednotlivé programy alebo opatrenia EÚ (pozri tabuľku 1). Komisia uplatnila klimatické
koeficienty EÚ, aby vyčíslila výdavky prispievajúce k plneniu cieľov v oblasti klímy. OECD
však nenavrhla ukazovatele z Ria tak, aby predstavovali presné čísla, ale aby poskytovali
informácie o miere zohľadňovania osobitných cieľov, ako je zmena klímy.

Tabuľka 1 – Ukazovatele OECD z Ria v porovnaní s klimatickými
koeficientmi EÚ

Ukazovateľ
OECD z Ria

Finančný tok /činnosť
OECD

2

Činnosť, ktorej hlavným
cieľom je klíma; bez
tohto cieľa by nebola
financovaná

1

Činnosť, pre ktorú je
klíma významným
(výslovne uvedeným)
cieľom, ale nie zásadným
cieľom

0

Činnosť, ktorá
významným spôsobom
nie je zameraná na ciele
v oblasti klímy uvedené
v dohovoroch z Ria

Financovanie/program/opatrenie
EÚ

Klimatický
koeficient
EÚ

Financovanie s výrazným
príspevkom k cieľom v oblasti
klímy

Financovanie s miernym
príspevkom k cieľom v oblasti
klímy
Financovanie so žiadnym alebo
bezvýznamným príspevkom
k cieľom v oblasti klímy

Zdroj: Handbook on the OECD Climate Markers (Príručka OECD o klimatických ukazovateľoch) a Európska
komisia, Financovanie opatrení v oblasti klímy.
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18 V našej osobitnej správe č. 31/2016 sa zistili tieto nedostatky v prístupe EÚ

k sledovaniu výdavkov v oblasti klímy:
o

pri uplatňovaní klimatických koeficientov EÚ v určitých oblastiach nebola dodržaná
zásada konzervatívnosti5 preto, aby odhady týkajúce sa financovania v oblasti klímy
neboli nadhodnotené. Podľa tejto zásady sa uprednostňuje skôr vykazovanie
podhodnotených ako nadhodnotených údajov klíme v prípade, že sú údaje
nedostupné alebo neisté.

o

najvyššia kategória v rámci OECD sú činnosti, ktoré sú v zásade zamerané
na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy. EÚ uplatňuje 100 % koeficient nielen na tieto
politiky, ale aj na politiky EÚ, ktoré významne prispievajú k zmene klímy – stredná
kategória v klasifikácii OECD (pozri tabuľku 1).

o

metóda sledovania nezahŕňa výdavky EÚ na opatrenia v oblasti klímy
prostredníctvom finančných nástrojov,

o

EÚ nevykonáva samostatné sledovanie opatrení na prispôsobenie a zmiernenie.

19 Komisia sa k tomuto prístupu vyjadrila vo svojich odpovediach na body 34 – 37 našej

osobitnej správy č. 31/2016, v ktorej poukázala na potrebu dosiahnuť rovnováhu medzi
spoľahlivosťou údajov a administratívnym úsilím. K metóde, ktorú prijala Komisia, sa
kriticky vyjadrujú i nedávno uverejnené štúdie zamerané na poľnohospodársku politiku.
V jednej štúdii sa napríklad navrhuje prepracovať metodiku založenú na ukazovateľoch
z Ria tak, aby sa zameriavala na zmiernenie zmeny klímy, a to tým, že sa budú
zaznamenávať len osobitné opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov namiesto
plánovaných platieb, ktorých vplyv na emisie je v súčasnosti neznámy6.

20 V inej publikácii7 súhlasia autori s tým, že metóda Komisie má výhodu jednoduchého
a pragmatického charakteru, ale poukazuje na to, že môže byť zavádzajúca. Napríklad
výdavky vedúce k zvýšeniu emisií nemajú záporný koeficient kvôli svojmu negatívnemu
vplyvu. Tým by sa metóda ďalej odchýlila od ukazovateľov OECD z Ria. V publikácii sa
požaduje náročnejšia, ale presnejšia metodika, ktorej cieľom je odhadnúť uhlíkovú stopu
každej činnosti a prispieť k tomu, aby bol rozpočet EÚ skutočne ekologickejší.

5

Pozri Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking.

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. and Zachmann, G.: How to make the European Green Deal work;
Bruegel Policy Contribution, č. 13, november 2019.
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21 Komisia zachovala tento prístup k sledovaniu výdavkov v oblasti klímy vo VFR

na obdobie 2021 – 2027, pričom poukázala na výhody tejto metódy, ale zároveň uznala jej
problémy v období 2014 – 2020 (pozri ilustráciu 5).

Ilustrácia 5 – Prehľad Komisie týkajúci sa silných stránok a problémov
metódy sledovania výdavkov súvisiacich s klímou na základe ukazovateľov
OECD z Ria – VFR na roky 2014 – 2020
• Nízke administratívne náklady
• Ľahké uplatnenie a použitie
• Účinné sledovanie výdavkov v oblasti
klímy (t. j. programy s primárnymi
cieľmi, ktoré sa nezameriavajú na
zmenu klímy, môžu byť navrhnuté
tak, aby do určitej miery plnili ciele
v oblasti klímy a prilákali 40 %
klimatický koeficient)

• Nekonzistentne uplatňované
klimatické koeficienty (napr. na úrovni
rozpočtového riadku, na úrovni
projektu, na úrovni intervencie)
• Malé programy a prispievatelia, ktorí
nemusia byť zahrnutí do sledovania
• Nesledované finančné nástroje

Zdroj: Odpovede Komisie na dotazník EDA.

22 Vo VFR na roky 2021 – 2027 Komisia plánuje sledovať výdavky súvisiace s klímou

na úrovni projektov pre všetky programy priameho riadenia vrátane malých opatrení,
ktoré predtým neboli sledované. Okrem toho plánuje sledovať investície súvisiace
s klímou financované prostredníctvom finančných nástrojov, ako sú úvery, záruky alebo
kapitálové financovanie.

Výdavky v oblasti klímy – 2014 – 2020

23 Na splnenie záväzku vynaložiť najmenej 20 % rozpočtu EÚ na obdobie 2014 – 2020

na opatrenia v oblasti klímy boli do určitých nariadení zahrnuté osobitné ciele na podporu
výdavkov súvisiacich s klímou (pozri ilustráciu 6).
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Ilustrácia 6 – Ciele výdavkov v oblasti klímy v právnych predpisoch EÚ
(VFR na roky 2014 – 2020)

Horizont
2020

Odôvodnenie 20
nariadenia (EÚ)
č. 233/2014

EPFRV

Najmenej 35 %

Najmenej 25 %

Najmenej 30 %

Nezáväzný cieľ

Nezáväzný cieľ

Článok 59 bod 6
nariadenia č.
1305/2013

Odôvodnenie 10
nariadenia č.
1291/2013

Nástroj
rozvojovej
spolupráce

Poznámka: Tento cieľ
zahŕňa okrem klímy aj
životné prostredie.

Článok 4.2
nariadenia
č. 1293/2013

25 %

LIFE

Zdroj: EDA na základe nariadení EÚ.

24 Ako sa uvádza v ilustrácii 2, Komisia odhaduje, že 206 mld. EUR alebo 20 % VFR

na roky 2014 – 2020 by prispelo k plneniu cieľov v oblasti klímy. Podľa novších správ
Komisie o výdavkoch súvisiacich s klímou vo VFR na roky 2014 – 2020 8 v priemere je
rozpočet EÚ na správnej ceste k tomu, aby podiel vo VFR na roky 2014 – 2020 dosiahol
19,7 %. Tento percentuálny podiel sa každoročne aktualizuje a celková suma, ktorá sa
v tomto období VFR vynaložila na oblasť klímy, bude potvrdená až po roku 2023, čo je
posledný rok financovania programov v rámci zdieľaného riadenia na obdobie 2014 –
2020.

Spoločná poľnohospodárska politika

25 Komisia odhadovala, že najväčší príspevok do rozpočtu EÚ, pokiaľ ide o cieľ výdavkov

v oblasti klímy, bude pochádzať z poľnohospodárstva, a to z priamych platieb aj z rozvoja
vidieka. Komisia vyčísľuje túto sumu vo VFR na roky 2014 – 2020 9 vo výške 102,8 mld.
EUR, čo v tomto období predstavuje 50 % výdavkov v oblasti klímy.

8

COM(2019) 400, jún 2019: Rozpočet EÚ na obdobie 2014 – 2020 – Prehľad výkonnosti
programov, s. 7.

9

Výkaz odhadov Európskej komisie na rozpočtový rok 2019, s. 110.
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26 Komisia vypočítala, že príspevok na výdavky súvisiace s klímou z priamych platieb by

mal byť o niečo menej než 20 %. Tento výpočet rozlišuje medzi tromi
poľnohospodárskymi postupmi zahŕňajúcimi ekologizačnú zložku priamych platieb
a zahŕňa úpravu vo výške 20 % zohľadňujúcu neekologizačnú zložku (pozri ilustráciu 7).

Ilustrácia 7 – Výpočet príspevku Komisie na opatrenia v oblasti klímy
z priamych poľnohospodárskych platieb

Príspevok priamych platieb na opatrenia v oblasti klímy

19,6 %
Z ekologizácie (všetky tri zložky) 14 %

Zložka, ktorá sa
netýka ekologizácie,
predstavuje 70 %
priamych platieb

Ekologizačná zložka predstavuje 30 %
priamych platieb

1/3

1/3

Diverzifikácia
plodín

0%

Oblasti
ekologického
záujmu

30 %

10 %

40 %

1/3

30 %

100 %

Nie z
ekologizácie
5,6 %

1/3

x

x

x

x

x

x
1/3

Trvalé pasienky

4%

x
0%

1/3

30 %

40 %

20 %

70 %

Zdroj: EDA, na základe metodiky Komisie na obdobie 2014 – 2020 na sledovanie výdavkov súvisiacich
s klímou v prípade priamych platieb. Pozri tiež ilustráciu 7 v osobitnej správe č. 31/2016.

27 V osobitnej správe č. 31/2016 EDA vyjadril pochybnosti o odhadoch používaných

v tomto modeli a zdôraznil, že uplatnenie 20 % úpravy na neekologizačnú zložku priamych
platieb nie je dostatočne odôvodnené. Komisia to odôvodnila prevažne predpokladaným
príspevkom noriem krížového plnenia 10, ale len niektoré požiadavky krížového plnenia
majú potenciálne prínosy pre klímu, a tieto sa nevzťahujú na všetkých príjemcov priamych
platieb. Odlišný percentuálny podiel, ktorý je viac v súlade so zásadou konzervatívnosti,

10

Pozri odpovede Komisie na body 53 až 54 osobitnej správy č. 31/2016.
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by výrazne znížil celkový príspevok (napr. zmena percentuálneho podielu z 20 % na 10 %
by viedla k zníženiu o 9 mld. EUR). Tieto obavy potvrdzujú aj iné štúdie a články 11.

28 Zistili sme tiež, že niektoré koeficienty priradené výdavkom na opatrenia a činnosti

v oblasti rozvoja vidieka a činnosti nedodržiavali zásadu konzervatívnosti, čo viedlo
k nadhodnoteniu. Napríklad väčšina platieb na „oblasti s prírodnými prekážkami“, ktorých
cieľom je zabrániť opúšťaniu pôdy, bola vážená koeficientom vo výške 100 %. Takéto
platby nesúvisia s cieľmi v oblasti životného prostredia a klímy.

29 Z našej analýzy programov rozvoja vidieka členských štátov v tej istej správe

vyplynulo, že Komisia nadhodnotila svoj príspevok na opatrenia v oblasti klímy viac ako
o 40 % alebo takmer 24 mld. EUR. Dôvodom je skutočnosť, že Komisia nedostatočne
rozlišovala, aké prínosy pre oblasť klímy vytvárajú rôzne činnosti. Komisia tento prístup
odôvodnila potrebou dosiahnuť rovnováhu medzi minimalizovaním administratívneho
zaťaženia a nákladov a poskytnutím primerane spoľahlivého odhadu výdavkov súvisiacich
s klímou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(pozri bod 43).

30 V našej správe z roku 2016 sme dospeli k záveru, že v porovnaní s obdobím 2007 –

2013 nedošlo v poľnohospodárskej politike a politike rozvoja vidieka k žiadnemu
významnému posunu smerom k opatreniam v oblasti klímy. Takisto sme nezistili
významné zmeny v postupoch riadenia rozvoja vidieka, ako sú revidované požiadavky
týkajúce sa klímy alebo kritériá oprávnenosti a výberové kritériá. Zistili sme však niekoľko
príkladov osvedčených postupov v niektorých menej významných opatreniach na rozvoj
vidieka, ktoré sa vďaka svojej prepracovanej koncepcii stali šetrnejšie klíme.

31 V máji 2019 uverejnila Komisia štúdiu12, v ktorej posudzovala dosah SPP na zmenu
klímy a emisie skleníkových plynov. V štúdii sa okrem iného zistilo, že SPP má pozitívne
aj negatívne účinky na emisie skleníkových plynov.

32 Metóda, ktorá sa používa na sledovanie prínosu SPP k boju proti zmene klímy, však

nezohľadňuje, že SPP podporuje tiež poľnohospodárske činnosti s potenciálne negatívnym
vplyvom na zmenu klímy. Tieto činnosti vedú k zvýšeniu chovu hospodárskych zvierat
11

See 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; alebo
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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a aplikácia hnojív, ktoré uvoľňujú do ovzdušia dodatočné skleníkové plyny,
ale nepodliehajú zápornému klimatickému koeficientu. Komisia súhlasí s tým, že niektoré
členské štáty by mohli zlepšiť vplyv na klímu prostredníctvom lepšieho výberu alebo
realizácie niektorých projektov rozvoja vidieka, ale nemá odhad ich celkového účinku.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) / Kohézny fond (KF)

33 Komisia hodnotí EFRR a Kohézny fond ako významných prispievateľov k celkovému

cieľu EÚ v podobe výdavkov v oblasti klímy. Pokiaľ ide o programové obdobie 2014 –
2020, predpokladá, že tieto dva fondy poskytnú z rozpočtu EÚ na boj proti zmene klímy
viac ako 55 mld. EUR13. Táto suma odráža plánované investície EÚ po uplatnení vážených
koeficientov 100 %, 40 % alebo 0 % pridelených konkrétnym oblastiam intervencie.
Ilustrácia 8 poskytuje príklady najrelevantnejších oblastí intervencie pre výdavky v oblasti
klímy v rokoch 2014 – 2020.

Ilustrácia 8 – Najdôležitejšie oblasti intervencie pre opatrenia v oblasti
klímy a ich klimatické koeficienty v EFRR a KF v období 2014 – 2020
•
•
•
•
•
•

Energeticky účinná renovácia
Opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy, predchádzanie rizikám
a riadenie rizík súvisiacich s klímou
Výskumná a inovačná infraštruktúra so zameraním na
nízkouhlíkové hospodárstvo a na odolnosť voči zmene klímy
Cyklistické trasy a turistické chodníky
Energia z obnoviteľných zdrojov: solárna, z biomasy, iná
Vysoko účinná kombinovaná výroba tepla, diaľkové vykurovanie

• Čistá mestská dopravná infraštruktúra a propagácia
• Železnice
• Ochrana a obnova biologickej rozmanitosti, ochrana prírody
a zelená infraštruktúra
• Hospodárenie s vodou a skladovanie pitnej vody
Zdroj: EDA na základe Open Data Platform Komisie a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 215/2014,
prílohy I.

34 Rámec politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 umožňuje za určitých podmienok
výdavky s potenciálne škodlivým vplyvom na klímu. Mohla by tak byť napríklad povolená
obmedzená podpora fosílnych palív, ak je podpora podmienená znížením emisií

13

Open Data Platform (platforma otvorených údajov) Komisie pre európske štrukturálne
a investičné fondy, stav k 15. aprílu 2020.
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skleníkových plynov. Tieto intervencie majú 0 % klimatický koeficient, hoci stále vedú
k emisiám skleníkových plynov.

35 V našej osobitnej správe sme tiež vzali na vedomie lepšie zameranie EFRR a KF

na oblasť klímy v období 2014 – 2020 v porovnaní s predchádzajúcim VFR, uviedli sme
príklady projektov, v ktorých sa využívali osvedčené postupy, prispievajúcich na výdavky
súvisiace s klímou a opísali kvalitatívne zlepšenia v riadiacich procesoch a požiadavkách
na riešenie zmeny klímy.

Politika v oblasti výskumu – Horizont 2020

36 Výskum a inovácie zohrávajú dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti klímy.
Cieľ pre výdavky súvisiace s klímou v rozpočte na program Horizont 2020 bol stanovený
na 35 % (pozri ilustráciu 6). Znamená to, že z programu Horizont 2020 sa v programovom
období 2014 – 2020 na oblasť klímy vynaloží viac ako 26 mld. EUR.

37 V našej osobitnej správe sme poukázali na to, že príspevok z financovania výskumu

výrazne zaostáva. Odhadli sme, že na splnenie 35 % cieľa na obdobie 2014 – 2020 by 47 %
výdavkov programu Horizont 2020 v rokoch 2018 – 2020 muselo súvisieť s klímou.
Komisia vypracovala akčný plán na riešenie pomalého pokroku pri plnení cieľa v oblasti
klímy, v ktorom navrhla opatrenia, ako sú aspekty súvisiace s klímou vo formulároch
pre návrhy projektov a v kritériách na vyhodnotenie návrhov alebo opravný rozpočet.
Uznali sme význam akčného plánu, ale upozornili sme aj na nedostatok
kvantifikovateľných cieľov a modelov, ktoré ukazujú, ako dosiahnuť cieľ 35 %.

38 Komisia uviedla, že na konci roka 2018 predstavovali výdavky súvisiace s klímou

z programu Horizont 2020 30 % záväzkov týkajúcich sa opatrení v oblasti klímy 14, pričom
poznamenala, že pokračuje v ďalšom úsilí. Dosiahnutie cieľa 35 % bude i naďalej náročné,
najmä preto, že viac než štvrtina rozpočtu programu Horizont 2020 pozostáva
z výskumných návrhov, ktoré nie sú spojené s konkrétnym tematickým cieľom („opatrenia
zdola nahor“), ktoré sa hodnotia podľa svojej vedeckej excelentnosti, a nie na základe ich
príspevku v oblasti klímy. Vo fáze plánovania je teda neisté, akou mierou tieto opatrenia
zdola nahor prispejú k výdavkom súvisiacim s klímou.

14

Výročná správa o činnostiach Európskej únie v oblasti výskumu a technického rozvoja
a monitorovaní programu Horizont 2020 v roku 2018 (COM(2019) 315 final), s. 10.
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Kontrola prijatia opatrení na základe osobitnej správy č. 31/2016

39 V našej osobitnej správe č. 31/2016 sme skúmali politický záväzok EÚ začleniť

opatrenia v oblasti klímy do všetkých rozpočtových výdavkov EÚ vo VFR na roky 2014 –
2020. Správa obsahovala sedem hlavných odporúčaní rozdelených do 12 čiastkových
odporúčaní, z ktorých Komisia akceptovala tri, čiastočne prijala šesť a neakceptovala tri.
Vykonali sme následnú kontrolu týchto odporúčaní a zistenia sme zhrnuli v tabuľke 2
(ďalšie podrobnosti pozri v prílohe).

Tabuľka 2 – Zhrnutie odporúčaní osobitnej správy č. 31/2016 a výsledky
následnej kontroly
Odpoveď Komisie

Odporúčania v
osobitnej správe č. 31/2016

Následná kontrola
EDA

Odpoveď
Komisie

Následná
kontrola
EDA

1)

Rozsiahla viacročná konsolidácia s cieľom
monitorovať 20 % cieľ [Komisia]

2)

Komplexný rámec pre predkladanie správ o výdavkoch v oblasti klímy a 20 % cieľ

a) vo výročných správach a správach o výkonnosti,
akčných plánoch, príspevok finančných nástrojov
[Komisia]

b) v oblastiach v rámci zdieľaného riadenia
s potenciálom pre opatrenia v oblasti klímy [členské
štáty]
c) rozlišovanie medzi adaptáciou a zmierňovaním
[Komisia a členské štáty]
3) Posúdenie potrieb v oblasti zmeny klímy
pri plánovaní potenciálneho príspevku z nástrojov
financovania [Komisia]
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4) Správne nadhodnotenia v rámci EPFRV [Komisia
a členské štáty]
5) Vypracovať akčné plány, ak sa nemôžu dosiahnuť
príspevky z konkrétnych oblastí [Komisia]
6) Vypracovať ukazovatele monitorovania financovania opatrení v oblasti klímy a súvisiacich
výsledkov [Komisia]
a) na vykonávanie opatrení v oblasti klímy v rámci
zdieľaného riadenia
b) ukazovatele výsledkov pre oblasti, ktoré
prispievajú k cieľu 20 %
c) výmena osvedčených postupov týkajúcich sa
ukazovateľov výsledkov súvisiacich s klímou
7) Preskúmať všetky potenciálne možnosti a zaistiť skutočný prechod k opatreniam v oblasti
klímy [Komisia]
a) identifikovať oblasti s nedostatočne využitým
potenciálom a v prípade potreby vypracovať akčné
plány
b) zvýšenie zohľadňovania problematiky klímy
v poľnohospodárstve, rozvoji vidieka a rybárstve
Zdroj: EDA.

Výdavky v oblasti klímy – 2021 – 2020

40 Komisia v roku 2018 zvýšila svoje ambície, pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska klímy
vo všetkých programoch EÚ v programovom období 2021 – 2027, a predstavila cieľ 25 %
výdavkov EÚ, ktoré prispievajú k cieľom v oblasti klímy (pozri 05). Najväčšie príspevky by
podľa ilustrácie 9 mali pochádzať z poľnohospodárstva (46 %), regionálnej politiky (26 %)
a z výskumných činností (10 %).
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Ilustrácia 9 – Návrh výdavkov súvisiacich s klímou na rok 2018
(2021 – 2027)
Horizont Európa
33 mld. EUR 10 %
Kohézny fond
17 mld. EUR

Európsky fond
regionálneho rozvoja

5%
Nástroj medzinárodnej
spolupráce
22 mld. EUR
7%

68 mld. EUR
21 %

2021 – 2027
Predpokladané
výdavky v oblasti
klímy:

Nástroj na
prepájanie Európy
15 mld. EUR
5%

320 mld. EUR

Spoločná
poľnohospodárska
politika
146 mld. EUR
46 %

Iné
19 mld. EUR
6%

Zostávajúce politiky/
fondy EÚ 56 mld. EUR
18 %

Zdroj: EDA na základe návrhov Komisie týkajúcich sa viacročného finančného rámca na obdobie 2021 –
2027.

41 Konečný rozpočet bude závisieť od výsledku rokovaní o VFR a jeho konkrétnych

programoch. V odpovedi na náš dotazník Komisia zdôraznila, že návrhy na výdavky
v oblasti klímy je potrebné posudzovať obozretne, pretože v sociálnom a hospodárskom
prostredí môže dochádzať k nepredvídateľným zmenám, ako sú napríklad zmeny
spôsobené pandémiou COVID-19.

Spoločná poľnohospodárska politika

42 V legislatívnych návrhoch SPP na obdobie po roku 202015, ktoré ešte neboli prijaté,

sa uvádza, že „vďaka opatreniam v rámci SPP by 40 % celkového finančného krytia malo
plynúť na ciele v oblasti klímy“. V absolútnom vyjadrení by sa z predpokladaných
výdavkov z rozpočtu EÚ na oblasť klímy vo výške 320 mld. EUR malo uvoľniť 146 mld. EUR
(46 %) zo SPP.

15

Návrh nariadenia o strategických plánoch, odôvodnenie 52.

24

43 Komisia má v úmysle pokračovať v sledovaní výdavkov súvisiacich s klímou v rámci

rovnakej základnej metodiky ako v období 2014 – 2020 (tabuľka 1), aj keď s revidovanými
váhami pre nové intervencie v rámci SPP, ako je uvedené v tabuľke 3. Komisia vo svojom
návrhu SPP na obdobie po roku 2020 mení váhu platieb pre oblasti s prírodnými
prekážkami zo 100 % na 40 %.

Tabuľka 3 – Koeficienty pre opatrenia SPP v oblasti klímy v období 2021 –
2027
%

Programy SPP




Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti – priame platby
Komplementárna podpora príjmu – priame platby
Platby na rozvoj vidieka pre oblasti s prírodnými prekážkami



Režimy priamych platieb pre klímu a životné prostredie (ekologické
režimy)
Intervencie v záujme rozvoja vidieka v oblasti zmeny klímy a energie
z obnoviteľných zdrojov
Intervencie v záujme rozvoja vidieka na podporu udržateľného rozvoja
a efektívneho hospodárenia s prírodnými zdrojmi
Intervencie v záujme rozvoja vidieka, ktoré prispievajú k ochrane
biodiverzity, zlepšovaniu ekosystémových služieb a ochrane biotopov
a krajín





Zdroj: COM(2018) 392 final, návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických
plánov, článok 87.

44 Predpokladaný prínos SPP k opatreniam v oblasti klímy sa zvýšil z 28 % v období

2014 – 2020 na 40 % v období 2021 – 2027. Dôvodom je odhadovaný príspevok režimov
priamych platieb, ktorý sa zvýšil z 20 % na 40 %, čo je čiastočne vyvážené vylúčením
viazaných platieb a podpory príjmu pre mladých poľnohospodárov z výpočtu. Komisia
zvýšený príspevok odôvodňuje novou „posilnenou podmienenosťou“, ktorá kombinuje
bývalé krížové plnenie so zjednodušenými ekologizačnými postupmi a tiež novými
požiadavkami. EDA sa k tejto skutočnosti vyjadril vo svojom stanovisku o návrhoch SPP
po roku 2020 (pozri rámček 1).
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Rámček 1
Posúdenie príspevku SPP na výdavky v oblasti klímy zo strany EDA v
stanovisku č. 7/2018 k návrhom Komisie nariadení týkajúcich sa
spoločnej poľnohospodárskej politiky v období po roku 2020.
„Najväčší podiel na plnení výdavkových cieľov [v oblasti klímy] má váha základnej
podpory príjmu vo výške 40 %. […] Odhadovaný príspevok SPP na plnení cieľov
týkajúcich sa zmeny klímy preto považujeme za nerealistický. Nadhodnotenie
príspevku SPP by mohlo mať za následok nižšie finančné príspevky na ostatné
oblasti politiky, čím by sa znížil celkový podiel výdavkov EÚ na zmierňovaní zmeny
klímy a adaptácii na ňu. Namiesto uplatňovania váhy vo výške 40 % na celú
podporu vo forme priamych platieb by spoľahlivejšou metódou odhadu príspevku
bolo uplatniť túto váhu len na podporu vo forme priamych platieb na oblasti, kde
poľnohospodári skutočne používajú postupy na zmiernenie zmeny klímy“.

45 V niektorých článkoch sa uvádza aj to, že príspevok SPP na výdavky súvisiace

s klímou môže byť nadhodnotený. V jednom sa konštatuje, že „neexistuje žiadny dôvod
na ďalšie zvýšenie váhy z 19,5 % na 40 % s výnimkou toho, že to členským štátom
umožňuje pozmeniť údaje, aby vyzerali tak, že robia pre klímu viac, než v skutočnosti
robia. Komisia neposkytla žiadne odôvodnenie, prečo by posilnená podmienenosť spojená
so základnou podporou príjmu a platbami na účely prerozdelenia bola dôvodom na 40 %
ukazovateľ pre oblasť klímy. Existuje čisto formalistický argument, že vzhľadom na to,
že niektoré z týchto podmienok môžu pomôcť znížiť emisie alebo zvýšiť odolnosť, je
oprávnený ukazovateľ vyšší ako 0 % a ďalší krok je 40 %“ 16.

46 Rovnaká obava bola vyjadrená aj v inej štúdii17: „Aj keď sa navrhovaná základná

podpora príjmov na obdobie 2021 – 2027 môže na papieri javiť ako o niečo
ambicióznejšia, nie je to dostatočný dôvod na to, aby sa súčasný klimatický ukazovateľ,
ktorý už bol v súčasnom období kritizovaný ako pravdepodobne nadhodnotený,
zdvojnásobil. Pokiaľ ide o posilnenú podmienenosť, podľa Inštitútu európskej
environmentálnej politiky (IEEP) „existuje len málo dôkazov o tom, že platby na podporu
príjmu a pravidlá oprávnenosti sú samy osebe prospešné pre klímu, a namiesto toho
naznačuje, že v niektorých prípadoch môžu byť kontraproduktívne. Povaha samotných

16

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

17

Bas-Defossez, F., Hart K. a Mottershead, D.: Keeping track of climate delivery in the CAP?
Správa IEEP pre NABU, 2020.
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platieb teda žiadnym spôsobom neodôvodňuje navrhované zdvojnásobenie klimatického
ukazovateľa.“

47 v niektorých dokumentoch boli predložené odporúčania na zlepšenie metodiky

sledovania výdavkov súvisiacich s klímou v rámci SPP (pozri rámček 2).

Rámček 2
Odporúčania týkajúce sa sledovania výdavkov v oblasti klímy v rámci
SPP
Podľa:
A) diskusného dokumentu Climate-friendly design of the EU Common
Agricultural Policy,, Bastian Lotz, Yannick Monschauer a Moritz Schäfer;
B) Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, Alan
Matthews;
C) diskusného dokumentu Climate-friendly design of the overall EU budget,
Discussion Paper, Moritz Schäfer, Yannick Monschauer a Finn-Rasmus Hingst
o

Použiť 40 % váhový koeficient len pre niektoré priame platby, a to
buď v oblastiach, v ktorých takéto platby vedú k skutočným zmenám
poľnohospodárskych postupov, ktoré podporujú zmiernenie zmeny klímy,
napr. ochranou mokradí a rašelinísk, alebo v oblastiach, kde sú platby
nevyhnutné na zachovanie takýchto poľnohospodárskych postupov. To by si
však vyžadovalo komplexnejší individuálny prístup a pravdepodobne by
viedlo k väčšej administratívnej záťaži. A)

o

Použiť pred 40 % klimatickým koeficientom dodatočný faktor stanovený
konzervatívne, aby sa zabránilo nadhodnoteniu príspevkov na klímu. Ten by
mohol napríklad zohľadňovať:
— podiel dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC)
súvisiaceho s klímou,
—

rizikový faktor, ktorý odráža nejednotnú úroveň ambícií
vo vnútroštátnych normách,

—

podiel poľnohospodárskej pôdy s očakávanou zmenou v prospech
poľnohospodárskych postupov, ktoré sú šetrnejšie ku klíme. A)
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o

Použiť 100 % váhový koeficient opatrne a len vtedy, ak je to relevantné,
napríklad:
—

v prípade ekologických režimov SPP, ale len vtedy, ak zahŕňajú
intervencie súvisiace s klímou (napr. nie na ekologické režimy
na ochranu biodiverzity),

—

v prípade záväzkov v oblasti rozvoja vidieka, ale len vtedy, ak
financovaná intervencia prispieva hlavne k zmierneniu zmeny klímy,
a nie k iným cieľom v oblasti životného prostredia. To by sa malo
posudzovať predovšetkým individuálne v súlade s intervenciami
navrhnutými na vnútroštátnej úrovni. A)

o

Ak budú tri klimatické koeficienty Komisie na úrovni 0 %, 40 % a 100 %
zachované, mali by sa uplatňovať na čo najpodrobnejšom stupni členenia
intervencií. B)

o

Jedným z možných prístupov by bolo pokúsiť sa kvantifikovať vplyv
požiadaviek v rámci posilnenej podmienenosti na klímu na vzorke lokalít,
ktorá zahŕňa rôzne poľnohospodárske systémy, druhy pôdy a klimatické zóny
v celej EÚ. B)

o

Pri sledovaní zmeny klímy by sa malo zohľadňovať vzájomné započítanie
platieb v rámci SPP, ktoré vedú k negatívnemu vplyvu na klímu, ako sú
viazané platby na dobytok alebo investičná podpora pre neudržateľné
zavlažovacie postupy. B)

o

Kvóta na klímu by sa mala vymedziť ako čistý cieľ, t. j. dodatočné výdavky
súvisiace s klímou by mali kompenzovať všetky investície s negatívnym
vplyvom na klímu. C)

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) / Kohézny fond (KF)

48 V oblasti politiky súdržnosti stanovila Komisia na obdobie 2021 – 2027 cieľový

príspevok na ciele v oblasti klímy na úrovni 30 % pre EFRR (68 mld. EUR) a 37 %
pre Kohézny fond (17 mld. EUR) (pozri ilustráciu 9). Podobne ako v predchádzajúcom VFR
sú výdavky rozdelené medzi takzvané „intervenčné oblasti“, pričom každá oblasť má
pridelený jeden z troch klimatických koeficientov. Hlavné zmeny týkajúce sa klimatických
koeficientov pre intervenčné oblasti v porovnaní s obdobím 2014 – 2020 sú zhrnuté
v tabuľke 4.
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Tabuľka 4 – Zmeny v intervenčných oblastiach a koeficientoch relevantných
pre výdavky súvisiace s klímou v rokoch 2021 – 2027
Oblasť intervencie

2014 – 2020

2021 – 2027

Železnice
novovybudované
rekonštruované alebo upravené
Čistá mestská dopravná infraštruktúra a železničné
koľajové vozidlá
Infraštruktúra pre alternatívne palivá

-

Digitalizácia dopravy (železničná, cestná, mestská, iná)

-

Výskumno-inovačné procesy, prenos technológií
a spolupráca medzi podnikmi so zameraním na obehové
hospodárstvo

-

Inteligentné systémy distribúcie energie pri strednej
a nízkej úrovni napätia

-

Podpora podnikov, ktorých služby prispievajú
k nízkouhlíkovému hospodárstvu

-

Výrobné investície vo veľkých podnikoch súvisiace
s nízkouhlíkovým hospodárstvom

-

Zdroj: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde – COM(2018) 375 final, príloha I, a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
č. 215/2014, príloha I.

49 V návrhu nariadenia o EFRR a Kohéznom fonde sa výslovne vylučujú z rozsahu

pôsobnosti investície súvisiace s výrobou, spracovaním, distribúciou alebo spaľovaním
fosílneho paliva s výnimkou ekologických vozidiel. V jednej publikácii 18 sa zaznamenali

18

Climate Action Network Europe: Climate Mainstreaming and Climate Proofing: The Horizontal
Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and Recommendations,
august 2018.
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nezrovnalosti medzi percentuálnymi hodnotami určenými na sledovanie opatrení v oblasti
klímy a cieľmi v oblasti klímy na obdobie 2021 – 2027 (pozri aj tabuľku 4 a ilustráciu 8):
o

100 % koeficient pre granty na „vysoko účinnú kombinovanú výrobu tepla
a elektriny, diaľkové vykurovanie a chladenie“, čo v praxi otvára priestor
pre predlžovanie životnosti zariadení založených na fosílnych palivách,

o

100 % koeficient pre financovanie „infraštruktúry pre alternatívne palivá“ podporuje
využívanie fosílnych palív v odvetví dopravy, a bráni tak prechodu k mobilite
s nulovými emisiami,

o

100 % koeficient na financovanie nových železníc predstavuje odchýlku od
investičného zamerania na prechod na mobilitu s nulovými emisiami.

Komisia nesúhlasí s názormi uvedenými v publikácii a tvrdí, že tieto investície významne
prispievajú k plneniu cieľov v oblasti klímy.

Politika v oblasti výskumu – Horizont Európa

50 Horizont Európa je výskumný program na obdobie 2021 – 2027 v rámci celej EÚ.
Jeho predpokladaný príspevok k cieľom v oblasti klímy zostáva na úrovni 35 %;
v pôvodnom návrhu Komisie to bude v období 2021 – 2027 zodpovedať 33 mld. EUR
(pozri ilustráciu 9).

51 V zelenej dohode sa konštatuje, že na dosiahnutie jej cieľov má zásadný význam

mobilizácia výskumu a podpora inovácií. Štyri misie v rámci zelenej dohody preto pomôžu
programu Horizont Európa uskutočniť rozsiahle zmeny v oblastiach, ako je adaptácia
na zmenu klímy, oceány, mestá a pôda. Komisia predpokladá, že tieto misie prepoja
široké spektrum účastníkov vrátane miestnych a regionálnych orgánov a jednotlivcov.

52 Komisia vo svojej odpovedi na náš dotazník pripúšťa, že dosiahnutie 35 % cieľa bude
uskutočniteľné, aj keď náročné, a zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť jasnú prioritu
a očakávania smerom zhora nadol, v protiklade k významu opatrení v rámci programu
vykonávaných zdola nahor, ktorých výsledok je nepredvídateľný (pozri bod 38).

53 EÚ podporuje prechod na nízkouhlíkové technológie od výskumu až po uvedenie

na trh. Vedci19 vyjadrili pochybnosti o tom, či sú tieto ambiciózne plány v krátkodobom až
strednodobom horizonte uskutočniteľné. Poukazujú na výzvu, ktorú predstavuje
19

Delbeke, J. a Vis, P.: Towards a Climate‐Neutral Europe: Curbing the Trend, 2019.
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zavádzanie inovačných nízkouhlíkových technológií, ako je zachytávanie a ukladanie oxidu
uhličitého 20 alebo vodík, na trh a v mnohých prípadoch na to regulačné prostredie ešte
nie je prispôsobené. Súčasná úroveň cien uhlíka je taká, že nové technológie často
nemôžu byť v krátkodobom alebo strednodobom horizonte ziskové a tiež často chýba
potrebná infraštruktúra.

20

Pozri tiež osobitnú správu EDA č. 24/2018: Demonštrácia zachytávania a ukladania oxidu
uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie v komerčnom rozsahu v EÚ:
k zamýšľanému pokroku za uplynulé desaťročie nedošlo.
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Sledovanie výdavkov v oblasti klímy
v rozpočte EÚ – Zhrnutie
54 Boj proti zmene klímy je pre EÚ vysokou prioritou. Stanovenie cieľového

percentuálneho podielu z rozpočtu EÚ, ktorý sa má vynaložiť na opatrenia v oblasti klímy,
môže byť účinným krokom k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy. Kľúčové otázky, o ktorých
sa v rámci tohto preskúmania diskutuje, sú zhrnuté ďalej v texte.
2014 – 2020
EÚ28

2021 – 2027
EÚ27

Cieľ: 206 mld.
(20 % – každé piate euro)

Cieľ: 320 mld.
(25 % – každé štvrté euro)

Metodika na sledovanie
výdavkov v oblasti klímy
v rámci rozpočtu EÚ –
inšpirovaná ukazovateľmi
OECD z Ria

Príspevok na výdavky
v oblasti klímy zo spoločnej
poľnohospodárskej politiky

+ Nízke administratívne náklady
+ Ľahké uplatnenie a využitie
- Nekonzervatívne
- Maximálna (100 %) hodnota priradená činnostiam s významným,
ale nie hlavným cieľom, pokiaľ ide o ciele v oblasti klímy
- Nerozlišuje sa medzi zmierňovaním a prispôsobovaním
- Nezapočítavajú sa výdavky s negatívnym vplyvom na klímu
+ Najväčší predpokladaný príspevok na výdavky v oblasti klímy
+ Zvýšený predpokladaný príspevok v rokoch 2021 – 2027
- Priame platby: neodôvodnené predpoklady týkajúce sa
príspevkov k plneniu cieľa v oblasti klímy; príspevok odhadovaný
ako dvojnásobný v období 2021 – 2027 v porovnaní s obdobím
2014 – 2020
- Rozvoj vidieka: nadhodnotený príspevok napriek určitým
zlepšeniam v rokoch 2021 – 2027
- Poľnohospodárske činnosti s možným negatívnym vplyvom
na klímu: nezaúčtované

Príspevok na výdavky
v oblasti klímy z EFRR a KF

+ Zlepšenie zamerania na klímu v rokoch 2014 – 2020 v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím; identifikované osvedčené postupy
- Činnosti s obmedzenou podporou fosílnych palív: nezapočítaný
možný negatívny vplyv na klímu

Príspevok na výdavky
v oblasti klímy z výskumnej
politiky

+ Akčný plán na zvýšenie výdavkov v oblasti klímy určených
na výskum
- Výzvy na dosiahnutie cieľa, spôsobené obmedzenými
možnosťami plánovať výskumné návrhy súvisiace s opatreniami
v oblasti klímy
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55 Pokiaľ ide o budúcnosť, určili sme tieto kľúčové výzvy ako základ pre spoľahlivé
a relevantné podávanie správ o cieli v oblasti výdavkov na klímu:
o

vypracovanie spoľahlivej metodiky na sledovanie výdavkov v oblasti klímy,

o

dôsledné uplatňovanie metodiky vo všetkých oblastiach politiky,

o

kompenzácia výdavkov, ktoré môžu urýchliť zmenu klímy.

Toto preskúmanie prijala komora I, ktorej predsedá Samo Jereb, člen Dvora audítorov,
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 17. júna 2020.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner Lehne
predseda
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Príloha – Kontrola prijatia opatrení na základe osobitnej správy
č. 31/2016
Odporúčania

Odpoveď Komisie

Odporúčanie 1 – Rozsiahla viacročná
konsolidácia
Komisia by mala každoročne prikročiť
k rozsiahlej viacročnej konsolidácii s cieľom
určiť, či výdavky na oblasť klímy smerujú
k dosiahnutiu 20 % cieľa.

Prijaté
Komisia plánuje naďalej každoročne monitorovať
dosiahnutý pokrok v kontexte prípravy návrhov
ročných rozpočtov.

Následná kontrola EDA

Vykonané
Komisia každoročne vykonáva konsolidáciu s cieľom zistiť,
či plánované výdavky na oblasť klímy smerujú k dosiahnutiu
cieľa 20 %. Uverejňuje sa vo výročnej správe o riadení
a výkonnosti rozpočtu EÚ a v ročnom návrhu všeobecného
rozpočtu. Údaje o klíme sa od roku 2019 uvádzajú
aj v prehľade výkonnosti programu

Odporúčanie 2 – Komplexný rámec pre predkladanie správ
Odporúčanie 2 a)
Komisia by mala každý rok zverejniť vo svojej
výročnej správe o riadení a vykonávaní rozpočtu
konsolidované informácie o pokroku smerom
k dosiahnutiu celkového 20 % cieľa v každej
relevantnej výročnej správe o činnosti. V rámci
týchto správ by mala informovať aj o pokroku
vo vykonávaní akčných plánov, ak existujú.
Okrem toho by sa mali vykazovať informácie
o príspevku finančných nástrojov na klímu.

Čiastočne prijaté
Komisia súhlasí s tým, že podľa potreby preukáže
relevantné aspekty a dosiahnutý pokrok v oblasti klímy
v príslušných výročných správach o činnosti.
Komisia nesúhlasí s odporúčaním podávať správy
o finančných nástrojoch v súvislosti so sledovaním
rozpočtového úsilia zameraného na dosiahnutie cieľa
na úrovni 20 %.

Vykonané v niektorých ohľadoch
Podávanie správ o výdavkoch súvisiacich s klímou prebieha
prostredníctvom výročnej správy o riadení a výkonnosti
rozpočtu EÚ, návrhu všeobecného rozpočtu a prehľadu
výkonnosti programu. Niektoré výročné správy o činnosti
obsahujú obmedzené informácie o pokroku dosiahnutom
pri plnení cieľov v oblasti klímy špecifických pre program.
Neexistujú žiadne nové akčné plány okrem akčného plánu
programu Horizont 2020 uvedeného v osobitnej správe
č. 31/2016.
V súčasnom VFR nie sú finančné nástroje sledované
v súvislosti s klímou, aj keď v budúcom VFR sa to má zmeniť.
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Odporúčania
Odporúčanie 2 b)
Členské štáty by mali podávať správy
o oblastiach zdieľaného riadenia, ak existujú
potenciálne príležitosti na opatrenia v oblasti
klímy.
Odporúčanie 2 c)
Komisia a členské štáty by mali zaistiť, že sa
v zhromaždených údajoch rozlišuje medzi
zmierňovaním zmeny klímy a prispôsobením sa
tejto zmene.
Odporúčanie 3 – Posúdenie potrieb
vyplývajúcich zo zmeny klímy
Pri plánovaní potenciálneho príspevku
jednotlivých rozpočtových riadkov alebo
finančných nástrojov na opatrenia v oblasti
klímy by Komisia mala zaistiť, že takéto plány sa
opierajú o realistické a rozsiahle posúdenie
potrieb vyplývajúcich zo zmeny klímy
a o potenciál každej oblasti prispieť na celkový
cieľ.

Odpoveď Komisie

Určené členský štátom
Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené
členským štátom.

Neprijaté
Dôsledky takéhoto dodatočného administratívneho
zaťaženia, ktoré vyplývajú pre Komisiu aj pre členské
štáty, sú nejasné.

Čiastočne prijaté
Komisia súhlasí s tým, že pri navrhovaní nového
celkového politického cieľa zohľadní potreby
vyplývajúce zo zmeny klímy a potenciál jednotlivých
oblastí prispieť k jeho naplneniu. Komisia nesúhlasí
s plánovaním špecifických príspevkov za každú oblasť
alebo za každý program.

Následná kontrola EDA

Nepatrí do rozsahu pôsobnosti
Rozsah následnej kontroly Dvora audítorov sa vzťahuje
na odporúčania predložené Komisii.

Nevykonané
Komisia neprijala opatrenia na implementáciu.

Vykonané v niektorých ohľadoch
Komisia financovala externú štúdiu o potrebách
financovania s cieľom preskúmať súčasné opatrenia týkajúce
sa zohľadňovania problematiky klímy a sledovania výdavkov
súvisiacich s klímou. V štúdii sa rozoberá, aké financovanie
je potrebné, aby bol splnený cieľ zohľadňovania
problematiky klímy, a nie potreby súvisiace so zmenou
klímy. Nie je jasné, či očakávaný percentuálny podiel
výdavkov súvisiacich s klímou v rámci jednotlivých
programov bol založený na realistických predpokladoch.
Proces rokovaní o budúcom VFR ešte stále prebieha.
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Odporúčania

Odporúčanie 4 – Oprava nadhodnotení
Komisia a členské štáty by mali uplatniť zásadu
konzervatívnosti a opraviť nadhodnotenia
v rámci EPFRV na základe revízie súboru
klimatických koeficientov EÚ.

Odporúčanie 5 – Vypracovať akčné plány
V prípade, ak ročná konsolidácie odhalí riziko,
že očakávaný príspevok danej oblasti zrejme
nemožno dosiahnuť, by Komisia mala
vypracovať akčný plán pre túto oblasť.

Odpoveď Komisie

Čiastočne prijaté
Z dôvodu predvídateľnosti, konzistentnosti
a transparentnosti je potrebné, aby metodika
sledovania zostala počas súčasného VFR stabilná.
Komisia však v rámci EPFRV zváži spôsoby doladenia
metodiky sledovania na programové obdobie po roku
2020.

Čiastočne prijaté
Komisia posúdi príležitosti na zvýšenie významu
pre klímu v kontexte strednodobých hodnotení
jednotlivých programov a politík. Na základe výsledkov
týchto preskúmaní Komisia zváži nápravné opatrenia.
Vytváranie individuálnych akčných plánov by nebolo
vhodné, pretože v rámci jednotlivých programov sú už
k dispozícii procesy na stanovovanie priorít v závislosti
od spôsobu riadenia.

Následná kontrola EDA

Vykonané v niektorých ohľadoch
V návrhu SPP na obdobie po roku 2020 sa koeficient znížil
zo 100 % na 40 % v prípade platieb určených
na kompenzáciu prírodných alebo iných obmedzení
konkrétnej oblasti.
Navrhovaný koeficient 100 % pre záväzky v oblasti životného
prostredia a klímy nie je v súlade so zásadou
konzervatívnosti.
Návrh budúcej SPP sa stále skúma na úrovni Rady.
Nevykonané
Komisia venovala osobitnú pozornosť a značný rozpočet
na opatrenia v oblasti klímy v rámci pracovného programu
Horizont 2020 na roky 2018 – 2020. To začalo už pred
uverejnením osobitnej správy č. 31/2016. Komisia
nevypracovala žiadne iné akčné plány. Namiesto toho sa
rozhodla každoročne kontrolovať rozpočtový postup, aby sa
zabezpečilo, že výdavky súvisiace s klímou smerujú
k splneniu cieľa.
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Odporúčania

Odpoveď Komisie

Následná kontrola EDA

Odporúčanie 6 – Vypracovať ukazovatele monitorovania skutočného financovania opatrení v oblasti klímy a súvisiacich výsledkov

Odporúčanie 6 a)
Komisia by mala v oblasti spoločného riadenia
vypracovať v spolupráci s členskými štátmi
jednotný a primeraný systém monitorovania
skutočného plnenia opatrení v oblasti klímy;

Odporúčanie 6 b)
Komisia by mala v súlade so svojou iniciatívou
„rozpočet na výsledky“ stanoviť ukazovatele
výsledkov súvisiace s klímou vo všetkých
oblastiach, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľa.

Odporúčanie 6 c)
Komisia by mala uľahčiť členským štátom
výmenu osvedčených postupov týkajúcich sa
opatrení v oblasti klímy.

Neprijaté
Toto odporúčanie by viedlo k zvýšeniu úrovne
administratívneho zaťaženia členských štátov, ktoré sa
podľa súčasných nariadení nepredpokladalo a ktoré
neboli zahrnuté do partnerských dohôd a operačných
programov.
Prijaté
Komisia posilní a zlepší porovnateľnosť ukazovateľov
výsledkov súvisiacich s klímou vo všetkých
rozpočtových oblastiach EÚ a zváži možnosti
v kontexte budúceho VFR s cieľom stanoviť
ukazovatele výsledkov súvisiace s klímou, aby mohla
posúdiť príspevok z rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti
klímy.
Prijaté
Komisia bude aj naďalej aktívne podporovať výmenu
osvedčených postupov aj v špecifickej oblasti
ukazovateľov výsledkov súvisiacich s klímou.

Nevykonané
Komisia neprijala opatrenia na vykonanie odporúčania.

Vykonané v niektorých ohľadoch
Komisia zahrnula ukazovatele výsledkov súvisiace s klímou
do návrhov SPP a EFRR/KF po roku 2020, ale nie vo všetkých
oblastiach. Návrhy SPP a EFRR/KF po roku 2020 sa
posudzujú, a preto ešte neboli prijaté.

Vykonané
Komisia podnikla kroky prostredníctvom stretnutí
odborníkov, štúdií, seminárov a platforiem s cieľom
vymieňať si medzi členskými štátmi osvedčené postupy
týkajúce sa ukazovateľov výsledkov súvisiacich s klímou.
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Odporúčania

Odpoveď Komisie

Následná kontrola EDA

Odporúčanie 7 – Preskúmať všetky potenciálne možnosti a zaistiť skutočný prechod k opatreniam v oblasti klímy

Odporúčanie 7 a)
Komisia by mala identifikovať oblasti
s nedostatočne využitým potenciálom
na opatrenia v oblasti klímy, ako je Európsky
sociálny fond, a vypracovať akčné plány
na zvýšenie príspevku týchto oblastí na klímu;

Odporúčanie 7 b)
Komisia a členské štáty by mali zvýšiť
začlenenie opatrení v oblasti klímy
do poľnohospodárstva, rozvoja vidieka
a rybného hospodárstva.

Čiastočne prijaté
V rovnakom zmysle ako v prípade odporúčania č. 5,
t. j. že Komisia určí oblasti s nedostatočne využitým
potenciálom a zváži možnosti a opatrenia na zvýšenie
významu klímy v ich výdavkových programoch
v kontexte ich jednotlivých hodnotení v polovici
trvania. Komisia však pre jednotlivé programy
nevytvorí osobitné akčné plány týkajúce sa výdavkov
v oblasti klímy.
Neprijaté
Zmena viacročného finančného plánovania v tejto fáze
v rámci programov EŠIF v rámci zdieľaného riadenia
nie je uskutočniteľná ani realizovateľná. Komisia
zároveň posúdi možnosti na posilnenie zohľadňovania
problematiky klímy v kontexte preskúmaní
jednotlivých programov v polovici trvania.

Nevykonané
Komisia nevypracovala akčné plány týkajúce sa opatrení
v oblasti klímy pre iné osobitné oblasti s výnimkou
pracovného programu programu Horizont 2020 na roky
2018 – 2020, ktorý sa uvádza v osobitnej správe č. 31/2016.

Vykonané v niektorých ohľadoch
Komisia navrhla zvýšiť cieľ zohľadňovania problematiky
klímy v SPP po roku 2020. Napriek tomu, že Komisia je
pevne odhodlaná riešiť zmenu klímy, v tomto štádiu zostáva
nejasné, či to prispeje k zvýšeniu výdavkov na opatrenia
v oblasti klímy.
Návrhy SPP na obdobie po roku 2020 sú predmetom
rokovaní, takže ešte neboli prijaté.
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Termíny a skratky
Ciele udržateľného rozvoja: 17 cieľov stanovených v stanovené v Agende OSN
pre udržateľný rozvoj do roku 2030, ktoré majú stimulovať všetky krajiny v oblastiach
s kritickým významom pre ľudstvo a planétu.
Dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav (GAEC): stav, v ktorom
poľnohospodári musia udržiavať všetku poľnohospodársku pôdu, najmä pôdu, ktorá sa
v súčasnosti nevyužíva na produkciu, s cieľom získať určité platby v rámci SPP. Zahŕňa
problematiku, ako je hospodárenie s vodou a pôdou.
Ekologizácia: prijatie poľnohospodárskych postupov, ktoré sú prospešné pre klímu
a životné prostredie. Bežne tiež označuje príslušný režim podpory EÚ.
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): fond EÚ, ktorý posilňuje hospodársku
a sociálnu súdržnosť v EÚ financovaním investícií, ktoré znižujú nerovnováhu medzi jej
regiónmi.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV): fond EÚ, z ktorého sa
financuje príspevok EÚ na programy rozvoja vidieka.
Európsky sociálny fond (ESF): fond EÚ na vytváranie vzdelávacích a pracovných
príležitostí a zlepšovanie situácie ľudí ohrozených chudobou.
Horizont 2020: program EÚ pre výskum a inováciu na obdobie 2014 – 2020.
Horizont Európa: program EÚ pre výskum a inováciu na obdobie 2021 – 2027.
Kohézny fond (KF): fond EÚ na zníženie hospodárskej a sociálnej nerovnosti v EÚ
prostredníctvom financovania investícií v členských štátoch, ktorých hrubý národný
dôchodok na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ.
Krížové plnenie: mechanizmus, v ktorom platby poľnohospodárom závisia od toho,
či plnia požiadavky týkajúce sa životného prostredia, bezpečnosti potravín, dobrých
životných podmienok zvierat a obhospodarovania pôdy.
Opatrenia v oblasti klímy: opatrenia na riešenie zmeny klímy a jej vplyvu; jeden zo 17
cieľov udržateľného rozvoja OSN
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Podmienenosť: systém, ktorý nahrádza krížové plnenie a ekologizáciu v rámci SPP
po roku 2020 s cieľom podporiť poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné
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pre klímu a životné prostredie, a podporovať dobré životné podmienky zvierat
a bezpečnosť potravín.
Priame platby: platba poľnohospodárskej podpory, napríklad podpora na plochu,
poskytovaná priamo poľnohospodárom.
Skleníkový plyn: plyn v atmosfére, ako napr. oxid uhličitý a metán, ktorý absorbuje
a vyžaruje žiarenie, zachytáva teplo, čím sa otepľuje zemský povrch. Tento jav je známy
ako skleníkový efekt.
Sledovanie výdavkov súvisiacich s klímou: meranie finančného príspevku z rôznych
zdrojov na ciele v oblasti klímy.
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP): politika EÚ pozostávajúca z dotácií
a rôznych ďalších opatrení, ktoré majú zaručiť potravinovú bezpečnosť, zabezpečiť
primeranú životnú úroveň poľnohospodárov EÚ, podporiť rozvoj vidieka a chrániť
životné prostredie.
Viacročný finančný rámec (VFR): výdavkový plán EÚ, v ktorom sú stanovené priority
(na základe cieľov príslušnej politiky) a stropy v šiestich hlavných okruhoch, väčšinou
na sedemročné obdobie. Predstavuje štruktúru, v rámci ktorej sa stanovujú ročné
rozpočty EÚ, a obmedzuje výdavky v každej kategórii výdavkov. Súčasný VFR sa
vzťahuje na obdobie 2014 – 2020.
Zohľadňovanie problematiky klímy: začlenenie otázok súvisiacich s klímou do všetkých
politík, nástrojov, programov a fondov.
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Tím EDA
Preskúmanie EDA ‐ Sledovanie výdavkov v oblasti klímy v rozpočte EÚ
Toto preskúmanie prijala komora I, ktorej predsedá člen EDA Samo Jereb. Úlohu viedla
členka EDA Joëlle Elvinger, podporu jej poskytla vedúca kabinetu Ildikó Preiss, atašé
kabinetu Charlotta Törneling, hlavný manažér Colm Friel, vedúca úlohy
Ramona Bortnowschi, zástupca vedúcej úlohy Jan Huth, audítor Bertrand Tanguy
a Marika Meisenzahl, zodpovedná za grafické spracovanie.
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Komisia sa zaviazala vynaložiť najmenej 20 %
rozpočtu EÚ na obdobie 2014 – 2020 na opatrenia
v oblasti klímy prostredníctvom začlenenia
výdavkov súvisiacich s klímou do všetkých politík
EÚ. Na obdobie 2021 – 2027 sa tento cieľ zvýšil
na 25 %. Sledovanie výdavkov v oblasti klímy
umožňuje Komisii posúdiť, či tento cieľ plní. Na
základe našej predchádzajúcej práce na túto
tému sa v tomto preskúmaní hodnotí metodika
sledovania výdavkov v oblasti klímy v rozpočte
EÚ, rozoberá pokrok pri plnení cieľa s výhľadom
na obdobie po roku 2020. V tomto preskúmaní
spochybňujeme niektoré predpoklady Komisie a
poukazujeme na riziko nadhodnotenia výdavkov
v oblasti klímy. Opisujeme zlepšenia dosiahnuté
v súčasných legislatívnych návrhoch, ale
konštatujeme, že metodické nedostatky a výzvy
pretrvávajú.
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