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Podnebni ukrepi EU: obstaja resno tveganje, da 20-odstotni cilj za porabo ne bo
dosežen, pravijo revizorji
Obstaja resno tveganje, da cilj EU, da se med letoma 2014 in 2020 vsaj en evro od petih iz proračuna EU porabi
za podnebne ukrepe, ne bo dosežen, je navedeno v novem poročilu Evropskega računskega sodišča. Čeprav je
bil dosežen napredek, revizorji svarijo, da so potrebna dodatna prizadevanja za zagotovitev resničnega
premika v smeri podnebnih ukrepov.
EU se je v odziv na podnebne spremembe odločila, da bo vsaj 20 % svojega proračuna za obdobje 2014–2020
porabila za podnebne ukrepe. Ta cilj naj bi se dosegel z vključevanjem podnebnih ukrepov v različna področja in
sklade v proračunu EU. Revizorji so preučili, ali je verjetno, da bo cilj izpolnjen, in ali bo pristop Evropske Komisije
verjetno privedel do obsežnejšega in bolje usmerjenega financiranja podnebnih ukrepov.
Ugotovili so, da je delo, ki poteka, ambiciozno in da je bil dosežen napredek. Vendar še vedno obstaja resno
tveganje, da 20-odstotni cilj brez dodatnega prizadevanja ne bo dosežen. Z izvajanjem cilja sta Evropski sklad za
regionalni razvoj in Kohezijski sklad postala bolj in bolje usmerjena v podnebne ukrepe, toda na področjih
kmetijstva, razvoja podeželja in ribištva ter v zvezi z Evropskim socialnim skladom ni bilo bistvenega premika
proti podnebnim ukrepom.
„Obstaja resno tveganje, da cilj EU, da se med letoma 2014 in 2020 vsaj en evro od petih porabi za podnebne
ukrepe, ne bo dosežen,” je izjavil Phil Wynn Owen, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za
poročilo. „Dosežen je bil napredek, toda na ključnih področjih porabe se ni skoraj nič spremenilo. Komisija in
države članice bi morale raziskati vse morebitne možnosti in zagotoviti resničen premik v smeri podnebnih
ukrepov.”
Po navedbah Komisije je bilo med letoma 2014 in 2016 podnebnim ukrepom v povprečju namenjenih 17,6 %
finančnih sredstev. Revizorji ocenjujejo, da bi bilo treba za dosego skupnega proračunskega cilja EU do konca
leta 2020 povečati stopnjo financiranja od leta 2017 do vključno leta 2020 na povprečno 22 %.
Revizorji so ugotovili, da ocene Komisije temeljijo na predpostavkah v zvezi s porabo za podnebne ukrepe na
področju kmetijstva, ki vključujejo previsoke ocene in niso ustrezno utemeljene. Izračunali so, da bi uporaba
mednarodno priznanih metodologij za porabo na področjih kmetijstva in razvoja podeželja zmanjšala pričakovan
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prispevek v obdobju 2014–2020 za približno 33 milijard EUR. To je približno 15 % skupnega cilja.
Na področju raziskav program Obzorje 2020 ne dosega cilja, da se podnebnim ukrepom dodeli 35 % sredstev, saj
njegov prispevek za obdobje 2014–2017 trenutno znaša 24 %. Komisija nima podrobnega akcijskega načrta, v
katerem bi bilo določeno, kako namerava zamujeno nadoknaditi, pravijo revizorji.
Priporočila revizorjev Komisiji vključujejo potrebo po zanesljivi večletni konsolidaciji, da se doseže napredek pri
doseganju 20-odstotnega cilja, po celovitem poročanju in spremljanju rezultatov ter po realni in zanesljivi oceni
potreb na področju podnebnih sprememb. Revizorji tudi priporočajo, naj se popravijo previsoke ocene na
področju porabe za razvoj podeželja in pripravijo akcijski načrti za področja, ki zaostajajo. Priporočajo še, naj se
preučijo vse morebitne priložnosti za zagotavljanje dodatnega, resničnega premika v smeri podnebnih ukrepov.
Komisija 1 je septembra 2016 ocenila, da bo skupna poraba iz proračuna EU za podnebne ukrepe v
obdobju 2014–2020 znašala 18,9 %, kar pomeni, da 20-odstotni cilj ne bo dosežen. 2
Posebno poročilo št. 31/2016: Poraba vsaj enega evra od petih iz proračuna EU za podnebne ukrepe: delo, ki
poteka, je ambiciozno, vendar obstaja resno tveganje, da cilj ne bo dosežen.
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SWD(2016) 299 z dne 14. septembra 2016, priložen vmesnemu pregledu večletnega finančnega okvira COM(2016) 603 final.
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Skupni načrtovani odhodki EU za obdobje 2014–2020 znašajo 1 062,6 milijarde EUR. V skladu z metodologijo Komisije
primanjkljaj v višini 1,1 % pomeni izgubo več kot 11 milijard EUR za podnebne ukrepe (201 milijarda EUR namesto
212,5 milijarde EUR).
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