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Opatření EU v oblasti klimatu: auditoři
upozorňují na riziko nadhodnocení výdajů na
oblast klimatu, nebude-li metodika sledování
těchto výdajů spolehlivější
Komise se pro období 2014–2020 zavázala vynaložit na opatření v oblasti klimatu nejméně každé
páté euro (20 %) z rozpočtu EU. Pro období 2021–2027 nyní tento cíl ještě zvýšila na 25 % (tj. každé
čtvrté euro). Podle nového přezkumu Evropského účetního dvora může být stanovení takovýchto
cílů účinným krokem při plnění klimatických cílů EU, pokud bude metodika pro sledování
finančních prostředků spolehlivá a bude důsledně uplatňována ve všech oblastech politik.
Opatření proti změně klimatu jsou pro EU významnou prioritou. Komise nevytvořila pro řešení
změny klimatu zvláštní nástroj financování, nýbrž se rozhodla stanovit cílový procentní podíl
z rozpočtu EU, který má být na opatření v oblasti klimatu vynaložen. Sledovat výdaje související
s klimatem v tomto kontextu znamená měřit finanční příspěvek na cíle v oblasti klimatu z různých
zdrojů financování z EU, a posuzovat, zda tyto cíle v oblasti výdajů byly splněny.
„Skutečně ekologičtější rozpočet EU chceme všichni”, uvedla členka Účetního dvora odpovědná za
přezkum Joëlle Elvinger. „K pokroku zde došlo, ale riziko nadhodnocení opatření EU v oblasti klimatu
stále přetrvává. S výhledem na období po roce 2020, Zelenou dohodu Komise a také ambicióznější cíl
25 % potřebujeme spolehlivý systém podávání zpráv o výdajích souvisejících s klimatem“.
Auditoři se zaměřili na sledování klimatických opatření v oblastech politiky zemědělství, soudržnosti
a výzkumu, na něž společně připadá převážná většina výdajů na oblast klimatu. Již v minulosti
(zvláštní zpráva č. 31/2016) upozornili na riziko, že 20% cíl pro výdaje EU na oblast klimatu nebude
splněn. Nový přezkum opětovně potvrzuje jejich obavy týkající se metodiky Komise pro sledování
výdajů v oblasti klimatu. Nebyl například zohledněn negativní dopad výdajů, které vedou ke zvýšení
emisí. Metodika také nadhodnocuje míru, v níž výdaje EU (a zejména se to týká některých režimů
společné zemědělské politiky) mohou přispět k boji proti změně klimatu.

Účelem této tiskové zprávy je komunikovat hlavní sdělení přezkumu Evropského účetního dvora. Plné znění tohoto přezkumu je k dispozici
na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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V květnu 2018 Komise ve svém prvním návrhu dlouhodobého rozpočtu EU čili tzv. „víceletého
finančního rámce“ na období 2021–2027 zvýšila svůj cíl pro výdaje EU na změnu klimatu z 20 % na
25 %. Její návrh Zelené dohody pro Evropu z prosince 2019 toto zvýšení potvrdil.
Krize způsobená onemocněním COVID-19 může změnit politické priority a vést k přesunutí
pozornosti na řešení hrozeb pro veřejné zdraví, podporu ekonomiky nebo tvorbu pracovních míst.
V květnu 2020 Komise – na žádost Evropské rady a Evropského parlamentu – představila revidovaný
návrh víceletého finančního rámce na období 2021–2027, jehož součástí je i dluhově financovaný
plán na podporu oživení, který má řešit dopady krize způsobené onemocněním COVID-19. Tento
návrh je v současné době projednáván. Celkové výdaje EU na oblast klimatu budou záviset na
výsledku těchto jednání a na typu investic, na něž budou dodatečné finanční prostředky EU
vynaloženy. Změna klimatu však bude v každém případě i nadále představovat globální problém a
bude se na ni upírat pozornost občanů, tvůrců politik i zainteresovaných subjektů.
Poznámky pro redaktory
Ve zvláštní zprávě 31/2016 EÚD bylo zjištěno, že metoda Komise používaná pro sledování výdajů
souvisejících s klimatem je jednoduchá a pragmatická, ale že má několik nedostatků, jako například
to, že se neodhaduje uhlíková stopa každého opatření.
Opatření EU v oblasti udržitelnosti a změny klimatu jsou ve středu pozornosti práce Účetního dvora
a v revidovaném pracovním programu na rok 2020 zůstávají i nadále vysokou prioritou. Mezi naše
nejnovější publikace věnované této tématice patří například zvláštní zpráva o biologické
rozmanitosti zemědělské půdy a zvláštní zpráva týkající se používání pesticidů. Změna klimatu je
rovněž hlavním tématem posledního čísla věstníku Účetního dvora ECA Journal.
Přezkum EÚD „Sledování výdajů v oblasti klimatu v rozpočtu EU“ je k dispozici na internetové
stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. Tento přezkum není auditní zprávou. Jeho cílem je
aktualizovat předchozí analýzu EÚD týkající se sledování klimatu v rozpočtu EU, jak o to požádaly
Rada a Evropský parlament.
Informace o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií COVID-19, jsou zde.
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