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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 2 lipca 2020 r. 

Działania UE w dziedzinie klimatu – zdaniem 
unijnych kontrolerów szacowana kwota 
wydatków na rzecz klimatu może zostać 
zawyżona z powodu braku wiarygodnej metody 
ich monitorowania 
Komisja podjęła zobowiązanie, by w okresie 2014–2020 przeznaczyć co najmniej jedno euro na 
pięć z budżetu UE na działania w dziedzinie klimatu (20%). W odniesieniu do okresu 2021–2027 tę 
wartość docelową podniesiono do 25% (jedno euro na cztery). Jak wskazano w nowym przeglądzie 
opublikowanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, ustanawianie tego rodzaju wartości 
docelowych może być skutecznym sposobem realizowania unijnych celów w dziedzinie klimatu, 
pod warunkiem że metodyka monitorowania wydatków jest solidna i że stosuje się ją w sposób 
spójny we wszystkich obszarach polityki.  

Przeciwdziałanie zmianie klimatu stanowi istotny priorytet dla UE. Komisja postanowiła nie tworzyć 
odrębnego instrumentu finansowania, który miałby na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu, ale 
opowiedziała się za ustanowieniem wartości docelowej w postaci części budżetu UE, które ma zostać 
przeznaczona na działania w dziedzinie klimatu. W tym kontekście monitorowanie wydatków na 
rzecz klimatu oznacza pomiar wkładu finansowego poszczególnych źródeł unijnego finansowania 
w realizowanie celów klimatycznych, a także ocenę, czy założone wartości docelowe dotyczące 
wydatków zostały osiągnięte.  

– Wszyscy podzielamy dążenie do zapewnienia faktycznie bardziej ekologicznego budżetu UE – 
stwierdziła Joëlle Elvinger, członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna 
za ten przegląd. – Poczyniono pewne postępy, ale wciąż istnieje ryzyko, że szacowane wydatki UE 
na rzecz działań w dziedzinie klimatu zostaną zawyżone. W perspektywie nowego okresu 
programowania po 2020 r., proponowanego przez Komisję Zielonego Ładu i bardziej ambitnej 
wartości docelowej wynoszącej 25% konieczna jest bardziej wiarygodna sprawozdawczość 
dotycząca wydatków na rzecz klimatu. 
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Kontrolerzy Trybunału skupili uwagę na monitorowaniu działań w dziedzinie klimatu w obszarach 
rolnictwa, polityki spójności i badań naukowych, w których łącznie dokonuje się większej części 
wydatków na rzecz klimatu. Już wcześniej (w sprawozdaniu specjalnym nr 31/2016) zwrócili oni 
uwagę na ryzyko, że zamierzony cel, zakładający przeznaczenie 20% finansowania unijnego na 
działania w dziedzinie klimatu, może nie zostać osiągnięty. W nowym przeglądzie powtórzyli obawy 
związane z metodyką Komisji dotyczącą monitorowania wydatków na rzecz klimatu. Nie 
uwzględniono w niej niekorzystnego oddziaływania wydatków, które skutkują zwiększeniem emisji. 
Ponadto metodyka ta prowadziła do przeszacowania zakresu, w jakim wydatki UE, a w szczególności 
wydatki w ramach określonych programów wspólnej polityki rolnej (WPR), mogą przyczyniać się do 
przeciwdziałania zmianie klimatu.  
W maju 2018 r., w pierwszym wniosku dotyczącym długofalowego budżetu UE – zwanego 
wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) – na okres 2021–2027 Komisja zwiększyła wartość 
docelową dotyczącą unijnych wydatków związanych ze zmianą klimatu z 20% na 25%. W propozycji 
dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu z grudnia 2019 r. potwierdzono ten wzrost ambicji.  

Sytuacja kryzysowa związana z pandemią COVID-19 może doprowadzić do zmiany priorytetów 
politycznych i sprawić, że większy nacisk zostanie położony na zwalczanie zagrożeń dla zdrowia 
publicznego, ożywienie gospodarki i tworzenie miejsc pracy. W maju 2020 r. Komisja – na wniosek 
Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego – przedstawiła zmieniony wniosek dotyczący WRF na 
okres 2021–2027, w tym finansowany za pomocą papierów dłużnych plan odbudowy, który ma 
pozwolić zaradzić skutkom sytuacji kryzysowej związanej z pandemią COVID-19. Wniosek ten jest 
obecnie przedmiotem debaty. Kwota ogólnych unijnych wydatków na rzecz klimatu będzie zależała 
od wyniku odnośnych negocjacji i od tego, na jakiego rodzaju inwestycje zostaną przeznaczone 
dodatkowe środki UE. Zmiana klimatu pozostanie jednak wciąż globalnym wyzwaniem i zasadniczym 
problemem dla obywateli, decydentów politycznych i zainteresowanych stron.  

Informacje dla redaktorów  

W sprawozdaniu specjalnym Trybunału nr 31/2016 stwierdzono, że metoda stosowana przez 
Komisję do monitorowania wydatków na rzecz klimatu z budżetu UE jest wprawdzie prosta 
i praktyczna, ale występuje w niej szereg uchybień. Przykładowo nie zakłada ona szacowania śladu 
węglowego poszczególnych działań.  
Działania UE dotyczące zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu są jednym z kluczowych 
zagadnień w pracach Trybunału. Mają one wciąż wysoki priorytet w zmienionym programie prac na 
2020 r. Najnowsze publikacje Trybunału na ten temat obejmują sprawozdanie specjalne na temat 
różnorodności biologicznej na użytkach rolnych oraz sprawozdanie dotyczące stosowania 
pestycydów. Zmiana klimatu jest ponadto głównym tematem ostatniego wydania ECA Journal. 

Przegląd Trybunału pt. „Monitorowanie wydatków na rzecz klimatu z budżetu UE” jest dostępny na 
stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE. Niniejszy przegląd nie ma 
charakteru sprawozdania z kontroli. Ma on na celu aktualizację wcześniejszych analiz Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego dotyczących monitorowania wydatków na rzecz klimatu z budżetu UE, 
zgodnie z wnioskiem Rady i Parlamentu Europejskiego. 

 

Informacje na temat środków wdrożonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w reakcji na 
pandemię COVID-19 można znaleźć tutaj. 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym przeglądem 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – Tel. (+352) 4398 45547 / Tel. kom. (+352) 691 553547 
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