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Δράση για το κλίμα της ΕΕ: υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο στόχος 
δαπάνης του 20 %, δηλώνουν οι ελεγκτές 

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο στόχος της ΕΕ να δαπανήσει τουλάχιστον ένα ευρώ στα πέντε από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα την περίοδο 2014-2020 να μην επιτευχθεί, σύμφωνα με 
νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μολονότι έχει επιτευχθεί πρόοδος, οι ελεγκτές 
προειδοποιούν ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να διασφαλισθεί μια 
«πραγματική στροφή» υπέρ της κλιματικής δράσης. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ συμφώνησε να δαπανήσει τουλάχιστον το 20% του 
προϋπολογισμού της την περίοδο 2014-2020 στην κλιματική δράση. Ο εν λόγω στόχος πρόκειται να επιτευχθεί 
ενσωματώνοντας την κλιματική δράση στους διάφορους τομείς πολιτικής και ταμεία στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι ελεγκτές εξέτασαν αν ο στόχος ήταν πιθανόν να επιτευχθεί και αν η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πιθανόν να οδηγήσει σε περισσότερη και καλύτερα στοχευμένη χρηματοδότηση 
για την κλιματική δράση. 

Διαπίστωσαν ότι ένα φιλόδοξο έργο βρισκόταν σε εξέλιξη και ότι είχε σημειωθεί πρόοδος. Εντούτοις, χωρίς 
περισσότερες προσπάθειες, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο στόχος του 20 %. Η προσπάθεια 
υλοποίησης του στόχου είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη και βελτιωμένη εστίαση στην κλιματική δράση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Εντούτοις, στους τομείς της γεωργίας, της 
αγροτικής ανάπτυξης και της αλιείας, καθώς και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δεν 
παρατηρήθηκε σημαντική στροφή προς την κλιματική δράση. 

«Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο στόχος της ΕΕ να δαπανήσει τουλάχιστον ένα ευρώ στα πέντε υπέρ της δράσης 
για το κλίμα την περίοδο 2014-2020 να μην επιτευχθεί», δήλωσε ο Phil Wynn Owen, Μέλος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά σε βασικούς τομείς 
δαπανών διαπιστώνονται ελάχιστες αλλαγές. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διερευνήσουν όλες τις 
πιθανές ευκαιρίες και να διασφαλίσουν την πραγματική στροφή προς την κλιματική δράση.» 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, κατά το διάστημα 2014-2016, το μερίδιο της χρηματοδότησης που διατέθηκε για 
την κλιματική δράση ήταν, κατά μέσο όρο, 17,6 %. Οι ελεγκτές εκτιμούν ότι για να επιτευχθεί ο συνολικός 
στόχος του προϋπολογισμού της ΕΕ έως το 2020, το ποσοστό της χρηματοδότησης υπέρ του κλίματος πρέπει να 
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αυξηθεί, κατά μέσο όρο, στο 22 % από το 2017 έως και το 2020.  

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής βασίζονταν σε υποθέσεις σχετικά με τις δαπάνες του 
τομέα της γεωργίας υπέρ της κλιματικής δράσης, οι οποίες ήταν υπερεκτιμημένες και στερούνταν άρτιας 
αιτιολόγησης. Υπολόγισαν ότι η εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών στις δαπάνες των τομέων 
της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης θα μείωνε την αναμενόμενη συνεισφορά τους κατά περίπου 33 
δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014-2020. Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο 15 % του συνολικού στόχου. 

Όσον αφορά τον τομέα της έρευνας, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» παρουσιάζει υστέρηση σε σχέση με τον 
στόχο της διάθεσης του 35% στην κλιματική δράση, δεδομένου ότι η συνεισφορά του εν λόγω προγράμματος 
βρίσκεται επί του παρόντος στο 24% για την περίοδο 2014-2017. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η Επιτροπή δεν 
διαθέτει λεπτομερές σχέδιο δράσης με το οποίο να καθίσταται σαφής ο τρόπος ανάκτησης του χαμένου 
εδάφους. 

Οι συστάσεις των ελεγκτών προς την Επιτροπή αφορούν την ανάγκη αξιόπιστης πολυετούς ενοποίησης 
στοιχείων προκειμένου να υπάρξει πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου του 20 %, την ανάγκη 
ολοκληρωμένου πλαισίου υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων, καθώς και την 
ανάγκη ρεαλιστικής και άρτιας αξιολόγησης των αναγκών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Οι 
ελεγκτές συνιστούν επίσης τη διόρθωση των υπερεκτιμήσεων όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και της κατάρτισης σχεδίων δράσης για τους τομείς που παρουσιάζουν υστέρηση. 
Τέλος, εισηγούνται τη διερεύνηση όλων των πιθανών ευκαιριών για τη διασφάλιση μεγαλύτερης και 
πραγματικής στροφής προς την κλιματική δράση. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής1 τον Σεπτέμβριο του 2016, υπέρ της δράσης για το κλίμα θα 
δαπανηθεί συνολικά το 18,9 % του προϋπολογισμού της ΕΕ την περίοδο 2014-2020. Το ποσοστό αυτό 
υπολείπεται του στόχου του 20 %2

Η ειδική έκθεση αριθ. 31/2016 με τίτλο «Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ 
υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες προσπάθειες που κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς» 
είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 
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1  SWD (2016) της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 το οποίο συνοδεύει την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (COM(2016) 603 final. 

2  Οι σωρευτικές προβλεπόμενες δαπάνες της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 1 062,6 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Το έλλειμμα της τάξεως του 1,1 % που προκύπτει από τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, αντιστοιχεί σε απώλεια άνω των 
11 δισεκατομμυρίων ευρώ (201 δισεκατομμύρια αντί των 212,5 δισεκατομμυρίων ευρώ) για την κλιματική δράση. 


