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Opatrenie EÚ v oblasti klímy: vážne riziko, že 20 % cieľ týkajúci sa výdavkov nebude
splnený, konštatujú audítori
Ako vyplýva z novej správy Európskeho dvora audítora existuje vážne riziko, že cieľ EÚ, ktorým je vynaložiť
najmenej každé piate euro z rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy v období 2014 – 2020, nebude splnený.
Napriek dosiahnutému pokroku audítori varujú, že je potrebné väčšie úsilie na zabezpečenie „skutočného
posunu“ smerom k opatreniam v oblasti klímy.
S cieľom reagovať na zmenu klímy EÚ súhlasila, aby sa najmenej 20 % jej rozpočtu na roky 2014 – 2020
vynaložilo na opatrenia súvisiace s klímou. Tento cieľ sa má dosiahnuť tak, že sa opatrenia v oblasti klímy
začlenia do rozličných politických oblastí a finančných prostriedkov v rozpočte EÚ. Audítori preskúmali, či tento
cieľ možno splniť a či je pravdepodobné, aby prístup Európskej komisie viedol k lepšiemu a cielenejšiemu
financovaniu opatrení v oblasti klímy.
Zistili, že na ambicióznom cieli sa pracuje a že sa zaznamenal pokrok. Existuje však vážne riziko, že 20 % cieľ sa
nedosiahne bez väčšieho úsilia. Plnenie cieľa viedlo k lepšiemu a cielenejšiemu financovaniu opatrení v oblasti
klímy v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. V oblasti poľnohospodárstva, rozvoja
vidieka a rybárstva a v rámci Európskeho sociálneho fondu sa však nedosiahol významný posun smerom
k opatreniam v oblasti klímy.
„Existuje vážne riziko, že cieľ EÚ, ktorým je vynaložiť najmenej každé piate euro na opatrenia v oblasti klímy
v období rokov 2014 – 2020, nebude splnený“, uviedol Phil Wynn Owen, člen Európskeho dvora audítorov
zodpovedný za túto správu. „Došlo k pokroku, ale v kľúčových výdavkových oblastiach to nie je nič mimoriadne.
Komisia a členské štáty by mali preskúmať všetky potenciálne možnosti a zabezpečiť skutočný posun smerom
k opatreniam v oblasti klímy.”
Podľa Komisie dosiahol podiel finančných prostriedkov určených na opatrenia v oblasti klímy v období 2014 –
2016 v priemere 17,6 %. Audítori odhadujú, že podiel financovania opatrení v oblasti klímy bude potrebné zvýšiť
v priemere na 22 % v rokoch 2017 až 2020, aby sa do konca roka 2020 dosiahol celkový cieľ rozpočtu EÚ.
Audítori zistili, že odhady Komisie sa zakladajú na predpokladoch týkajúcich sa poľnohospodárskych výdavkov
na opatrenia v oblasti klímy, ktoré sú nadhodnotené a nedostatočne odôvodnené. Audítori vypočítali, že v súlade
s medzinárodne stanovenými metodikami by sa odhadovaný príspevok poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
Cieľom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov.
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v období 2014 – 2020 znížil o približne 33 mld. EUR. Predstavuje to asi 15 % z celkového cieľa.
Pokiaľ ide o výskum, program Horizont 2020 zaostáva za svojim cieľom vyčleniť 35 % na opatrenia v oblasti klímy,
keďže jeho príspevok v súčasnosti predstavuje 24 % na obdobie 2014 až 2017. Podľa audítorov Komisia nemá
podrobný plán, v ktorom by bolo stanovené, ako to mieni dobehnúť.
Odporúčania audítorov pre Komisiu sa týkajú potreby vykonať rozsiahlu viacročnú konsolidáciu s cieľom pokročiť
k splneniu 20 % cieľa, potreby vytvoriť komplexný rámec pre predkladanie správ a monitorovanie výsledkov
a požiadavky realistického a rozsiahleho posúdenia potrieb v oblasti klímy. Takisto odporúčajú, aby sa opravili
nadhodnotené údaje vo výdavkoch na rozvoj vidieka a vypracovali akčné plány pre oblasti, ktoré zaostávajú.
Napokon odporúčajú preskúmať všetky potenciálne možnosti na zaistenie ďalšieho, skutočného posunu smerom
k opatreniam v oblasti klímy.
Komisia 1 v septembri 2016 odhadovala, že celkové výdavky z rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy budú
v období 2014 – 2020 na úrovni 18,9 %. To by znamenalo nedosiahnutie 20 % cieľa 2.
Osobitná správa č. 31/2016: „Vynaložiť najmenej každé piate euro z rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy:
na tomto ambicióznom cieli sa pracuje, no hrozí vážne riziko, že nebude splnený“ je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ.
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Dokument SWD (2016) 299 zo 14. septembra 2016, ktorý je sprievodným dokumentom k strednodobému preskúmaniu
viacročného finančného rámca COM(2016) 603 final.
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Kumulatívne plánované výdavky EÚ na obdobie 2014 – 2020 sú vo výške 1 062,6 mld. EUR. Pri uplatnení metodiky Komisie by
1,1 % výpadok znamenal stratu vyše 11 mld. EUR (201 mld. EUR namiesto 212,5 mld. EUR) pre opatrenia v oblasti klímy.
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