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Luxembourg, 22. studenoga 2016.
Klimatske aktivnosti EU-a: postoji ozbiljan rizik da se ciljna vrijednost od 20 %
potrošnje proračuna neće postići, poručuju revizori
Postoji ozbiljan rizik da se neće postići cilj EU-a prema kojemu bi se u razdoblju 2014. – 2020. najmanje svaki
peti euro iz proračuna EU-a potrošio na klimatske aktivnosti, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog
suda. Ostvaren je znatan napredak, ali revizori upozoravaju da su potrebni dodatni napori kako bi se jamčio
stvaran pomak prema klimatskim aktivnostima.
EU se složio da bi se kao odgovor na klimatske promjene najmanje 20 % njegova proračuna za razdoblje 2014. –
2020. trebalo potrošiti na klimatske aktivnosti. To bi se trebalo postići uključivanjem klimatskih aktivnosti u
različita područja politika i fondove u proračunu EU-a. Revizori su ispitali je li vjerojatno da će se ciljna vrijednost
ostvariti te hoće li se tim pristupom Europske komisije povećati i bolje usmjeriti financijska sredstva na klimatske
aktivnosti.
Utvrdili su da se na tome već ambiciozno radi i da je, općenito, napredak postignut. Međutim, bez ulaganja većih
napora, postoji ozbiljan rizik da se ciljna vrijednost od 20 % neće postići. Provedba cilja rezultirala je boljim
usmjeravanjem na klimatske aktivnosti u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.
Međutim, u okviru Europskog socijalnog fonda i u područjima poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva nije bilo
bitnog pomaka u pogledu klimatskih aktivnosti.
„Postoji ozbiljan rizik da se neće postići cilj EU-a prema kojemu bi se u razdoblju 2014. – 2020. najmanje svaki
peti euro iz proračuna EU-a potrošio na klimatske aktivnosti”, izjavio je Phil Wynn Owen, član Europskog
revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. „Ostvaren je znatan napredak, ali u ključnim rashodovnim područjima
situacija se nije promijenila. Komisija i države članice trebale bi istražiti sve potencijalne prilike i zajamčiti stvaran
pomak prema klimatskim aktivnostima.”
Prema podatcima Komisije, udio financijskih sredstava namijenjenih klimatskim aktivnostima iznosio je
prosječno 17,6 % između 2014. i 2016. Kako bi se postigla sveukupna ciljna vrijednost od 20 % do kraja 2020.,
revizori su procijenili da bi se stopa financiranja za klimatske aktivnosti trebala povećati na prosječno 22 % u
preostalom programskom razdoblju, tj. od 2017. do 2020.
Utvrdili su da se procjene Komisije temelje na pretpostavkama u vezi s potrošnjom na klimatske aktivnosti u
području poljoprivrede te uključuju precijenjene iznose za koje ne postoji pouzdano objašnjenje. Revizori su
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izračunali da bi se primjenom međunarodno utvrđenih metodologija za potrošnju u području poljoprivrede i
ruralnog razvoja smanjili očekivani doprinosi iz tih područja u razdoblju 2014. – 2020. za približno
33 milijardi eura. To iznosi približno 15 % ukupne ciljne vrijednosti.
U području istraživanja, u okviru programa Obzor 2020., nije se ostvario cilj da se dodijeli 35 % sredstava
klimatskim aktivnostima te taj doprinos trenutačno iznosi 24 % za razdoblje 2014. – 2017. Komisija nema
detaljan akcijski plan u kojem bi se navodilo kako namjerava postići željeni cilj, ističu revizori.
Preporuke revizora Komisiji odnose se na potrebu za kvalitetnom višegodišnjom konsolidacijom kako bi se
napredovalo u postizanju ciljne vrijednosti od 20 %, potrebu za sveobuhvatnim sustavom praćenja rezultata i
izvješćivanja o njima te za realističnom i pouzdanom procjenom potreba u odnosu na klimatske promjene.
Također su preporučili ispravak precijenjenih iznosa u potrošnji za ruralni razvoj te izradu akcijskih planova za
područja koja zaostaju. Naposljetku, revizori su preporučili istraživanje svih potencijalnih prilika radi ostvarivanja
daljnjeg stvarnog pomaka prema klimatskim aktivnostima.
Komisija 1 je u rujnu 2016. procijenila da će se u razdoblju 2014. – 2020. iz proračuna EU-a na klimatske aktivnosti
sveukupno potrošiti 18,9 % sredstava. To znači da se ciljnih 20 % neće ostvariti 2.
Tematsko izvješće br. 31/2016: „Provode se ambiciozne mjere kako bi se najmanje svaki peti euro iz proračuna
EU-a potrošio na klimatske aktivnosti, ali i dalje postoji ozbiljan rizik da se taj cilj neće postići” dostupno je na
23 jezika EU-a.

1

SWD(2016) 299 od 14. rujna 2016. priložen pregledu višegodišnjeg financijskog okvira u sredini programskog razdoblja
COM(2016) 603 final.
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Kumulativni planirani rashodi za razdoblje 2014. – 2020. iznose 1062,6 milijardi eura. Primjenom metodologije Komisije,
manjak od 1,1 % značio bi gubitak više od 11 milijardi eura (201 milijarda umjesto 212,5 milijardi eura) za klimatske aktivnosti.
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