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Opatrenia EÚ v oblasti klímy: audítori
konštatujú,
že bez
spoľahlivej
metódy
sledovania existuje riziko nadhodnotenia
výdavkov v oblasti klímy
Komisia prijala na obdobie 2014 – 2020 záväzok vynaložiť najmenej každé piate euro (20 %)
z rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy. Na obdobie 2021 – 2027 teraz tento cieľ ešte zvýšila
na 25 % (každé štvrté euro). Podľa nového preskúmania Európskeho dvora audítorov môže byť
stanovenie takýchto cieľov účinným krokom k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy, ak je
metodika používaná na sledovanie peňazí spoľahlivá a uplatňuje sa jednotne v jednotlivých
oblastiach politiky.
Boj proti zmene klímy je pre EÚ vysokou prioritou. Namiesto vytvorenia špecializovaného nástroja
financovania na riešenie zmeny klímy sa Komisia rozhodla stanoviť cieľový percentuálny podiel
z rozpočtu EÚ, ktorý sa má vynaložiť na opatrenia v oblasti klímy. Sledovanie výdavkov súvisiacich
s klímou v tejto súvislosti znamená meranie finančného príspevku na ciele v oblasti klímy z rôznych
zdrojov financovania EÚ a posúdenie toho, či boli tieto ciele výdavkov splnené.
„Všetci chceme skutočne ekologickejší rozpočet EÚ”, uviedla Joëlle Elvinger, členka Európskeho
dvora audítorov zodpovedná za toto preskúmanie. „K pokroku došlo, ale riziko nadhodnotenia
opatrení EÚ v oblasti klímy stále trvá. S výhľadom na obdobie po roku 2020, zelenú dohodu Komisie
a tiež ambicióznejší cieľ 25 % potrebujeme spoľahlivé podávanie správ o výdavkoch súvisiacich
s klímou“.
Audítori sa zamerali na sledovanie opatrení v oblasti klímy v oblastiach poľnohospodárskej politiky,
politiky súdržnosti a výskumnej politiky, ktoré spolu predstavujú väčšinu výdavkov súvisiacich
s klímou. Už v minulosti (v osobitnej správe č. 31/2016) upozornili na riziko, že súčasný cieľ vynaložiť
20 % výdavkov EÚ na opatrenia v oblasti klímy nebude splnený. V novom preskúmaní sa opätovne
potvrdzujú ich obavy týkajúce sa metodiky Komisie na sledovanie výdavkov súvisiacich s klímou.
Negatívny vplyv výdavkov, ktorý vedie k zvýšeniu emisií, nebol započítaný. Okrem toho bola
nadhodnotená miera, do akej môžu výdavky EÚ a najmä niektoré systémy spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP) prispieť k riešeniu zmeny klímy.
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body preskúmania Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie preskúmania je
uverejnené na webovom sídle eca.europa.eu.
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Komisia v máji 2018 vo svojom prvom návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ alebo „viacročnom
finančnom rámci“ (VFR) na roky 2021 – 2027 zvýšila svoj cieľ týkajúci výdavkov EÚ v oblasti zmeny
klímy z 20 % na 25 %. Tento nárast potvrdila v návrhu európskej zelenej dohody v decembri 2019.
Kríza spôsobená ochorením COVID-19 môže zmeniť politické priority a viesť k presunutiu pozornosti
na riešenie ohrozenia verejného zdravia, oživenie hospodárstva alebo tvorbu pracovných miest.
V máji 2020 Komisia na žiadosť Európskej rady a Európskeho parlamentu predstavila revidovaný
návrh VFR na roky 2021 – 2027 vrátane dlhovo financovaného plánu ozdravenia na riešenie účinkov
krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Tento návrh sa v súčasnosti prerokúva. Celkové výdavky EÚ
súvisiace s klímou budú závisieť od výsledku týchto rokovaní a typu investícií, na ktoré sa ďalšie
finančné prostriedky EÚ skutočne vynaložia. V každom prípade bude zmena klímy aj naďalej
predstavovať celosvetový problém a bude sa na ňu upierať pozornosť občanov, tvorcov politík
a zainteresovaných strán.
Poznámky pre redaktorov
V osobitnej správe EDA č. 31/2016 bolo zistené, že metodika Komisie na sledovanie výdavkov
súvisiacich s klímou v rozpočte EÚ je jednoduchá a pragmatická, ale má niekoľko nedostatkov, napr.
neodhaduje sa uhlíková stopa každej činnosti.
Opatrenia EÚ v oblasti udržateľnosti a zmeny klímy sú stredobodom pozornosti práce EDA
a v revidovanom pláne práce na rok 2020 zostávajú i naďalej vysokou prioritou. K našim najnovším
publikáciám na túto tému patrí osobitná správa o biodiverzite poľnohospodárskej pôdy a osobitná
správa týkajúca sa používania pesticídov. Zmena klímy je aj hlavnou témou aktuálneho čísla časopisu
EDA.
Preskúmanie EDA s názvom Sledovanie výdavkov v oblasti klímy v rozpočte EÚ je dostupné v 23
jazykoch EÚ na webovom sídle EDA (eca.europa.eu). Toto preskúmanie nie je audítorská správa.
Jeho cieľom je aktualizovať predchádzajúcu analýzu EDA týkajúcu sa sledovania oblasti klímy
v rozpočte EÚ, ako o to požiadala Rada a Európsky parlament.
Informácie o opatreniach EDA prijatých v reakcii na pandémiu COVID-19 nájdete tu.
Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto preskúmaním
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – tel.: (+352) 4398 45547/mobil: (+352) 691 553547
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