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Люксембург, 2 юли 2020 г.

Действия на ЕС в областта на климата —
съществува риск от завишаване на разходите
за климата поради липсата на надежден
метод за проследяване, твърдят одиторите
За периода 2014—2020 г. Комисията е поела ангажимент да отдели най-малко едно на всеки
пет евро (20 %) от разходите от бюджета на ЕС за действия в областта на климата.
Понастоящем тя е увеличила тази цел на 25 % (едно на всеки четири евро) за периода 2021—
2027 г. Според нов преглед, изготвен от Европейската сметна палата, определянето на
такива цели може да допринесе успешно за постигането на целите на ЕС за климата, ако
използваната за проследяване на средствата методология е надеждна и се прилага
систематично във всички области на политиката.
Справянето с последиците от изменението на климата е основен приоритет за ЕС. Вместо да
създаде специален финансов инструмент за борба с изменението на климата, Комисията е
избрала да определи целево ниво на разходите от бюджета на ЕС, които да бъдат отпуснати
за действия за климата. В този контекст проследяването на разходите за действия за климата
означава да се измери финансовият принос от различни източници на финансиране от ЕС за
изпълнението на целите, свързани с климата, и да се оцени дали тези целеви нива на
разходите са достигнати.
„Всички ние искаме бюджетът на ЕС действително да е по-ориентиран към околната
среда“, заяви Жоел Елвингер — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за
изготвянето на прегледа. „Осъществен е напредък, но все още има риск от завишаване на
оценката на разходите за действията на ЕС в областта на климата. В очакване на
периода след 2020 г. и предвид Зеления пакт на Комисията и по-амбициозната цел от 25 %,
ние осъзнаваме нуждата от по-надеждно докладване относно разходването на
средствата за климата.“
Одиторите насочиха вниманието си върху проследяването на разходите за действия за
климата в политиките в областта на селското стопанство, сближаването и научните
изследвания, за които като цяло се насочват почти всички разходи, свързани с климата. В свой
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на прегледа, изготвен от Европейската
сметна палата. Пълният текст на документа е публикуван на eca.europa.eu.
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предишен доклад (Специален доклад № 31/2016) ЕСП предупреждава за риска да не бъде
постигната настоящата цел от 20 % за разходите на ЕС за действия за климата. Новият преглед
потвърждава загрижеността на одиторите относно методологията на Комисията за
проследяване на разходите, свързани с климата. В нея не се взема предвид негативното
въздействие от разходите, водещи до увеличаване на емисиите. Нещо повече, тя води до
завишаване на оценката за степента, в която средствата от ЕС, и по-конкретно някои схеми от
общата селскостопанска политика (ОСП), допринасят за справянето с последиците от
изменението на климата.
През май 2018 г., в своето първо предложение за дългосрочния бюджет на ЕС или т.нар.
„многогодишна финансова рамка“ (МФР) за периода 2021—2027 г., Комисията увеличи целта
си за разходване на средства на ЕС в областта на климата от 20 % на 25 %. През декември
2019 г. в своето предложение за Европейски зелен пакт тя потвърди това увеличение.
Кризата, предизвикана от COVID-19, може да промени политическите приоритети, като насочи
вниманието към решаването на проблемите пред общественото здравеопазване,
възстановяването на икономиката или създаването на работни места. През май 2020 г.
Комисията, по искане на Европейския парламент и на Съвета, представи изменено
предложение за МФР за периода 2021—2027 г., в което е включен план за възстановяване
с дългово финансиране в отговор на последиците от кризата, породена от COVID-19. Това
предложение понастоящем е в процес на обсъждане. Общите разходи на ЕС в областта на
климата ще зависят от резултатите от тези преговори, както и от вида инвестиции, за които на
практика ще се изразходват останалите фондове на ЕС. Несъмнено обаче изменението на
климата ще продължи да бъде предизвикателство от световен мащаб и основен проблем
пред гражданите, създателите на политики и заинтересованите страни.
Бележки към редакторите
В Специален доклад № 31/2016 на ЕСП се констатира, че методологията на Комисията за
проследяване на разходите в областта на климата от бюджета на ЕС е проста и практична, но
съдържа някои недостатъци, като например това, че не отчита въглеродния отпечатък от всяко
действие.
Действията на ЕС за устойчиво развитие и за климата са основна тема в работата на ЕСП
и продължават да бъдат с висок приоритет в преразгледаната работна програма на ЕСП за
2020 г. По-новите публикации на ЕСП на тази тема включват доклад относно биологичното
разнообразие в земеделските земи и доклад относно използването на пестициди. Също така
в най-новото издание на Бюлетина на ЕСП главната тема на броя е изменението на климата.
Прегледът на ЕСП „Проследяване на разходите, свързани с климата, в бюджета на ЕС“ е
публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. Настоящият
преглед не представлява одитен доклад. Той има за цел да актуализира предишния анализ на
ЕСП относно проследяването на разходите, свързани с климата, в бюджета на ЕС, по искане на
Европейския парламент и на Съвета.
Тук можете да откриете информация за мерките, предприети от ЕСП в отговор на
пандемията от COVID-19.
Лице за контакт в пресслужбата относно този преглед
Claudia Spiti — claudia.spiti@eca.europa.eu
Tел.: (+352) 4398 45547 / Mоб. тел.: (+352) 691 553547
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