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Příspěvek rozpočtu EU na opatření v oblasti 
klimatu je nadhodnocen  
EU nesplnila cíl (který si sama vytyčila), že v jejím rozpočtu na období 2014–2020 bude alespoň 
20 % prostředků určeno na opatření související s klimatem, uvádí se v dnes zveřejněné zvláštní 
zprávě Evropského účetního dvora (EÚD). Evropská komise oznámila, že EU uvedený cíl 20 % 
splnila, a informovala, že na opatření související s klimatem bylo vynaloženo 216 miliard EUR. 
Auditoři však zjistili, že vykázané výdaje nebyly pro opatření v oblasti klimatu vždy relevantní a 
že částka výdajů vykázaných na tuto oblast byla nadhodnocena o nejméně 72 miliard EUR. 
Auditoři rovněž vyjadřují obavu, že ve vykazování informací Komisí mohou problémy se 
spolehlivostí pokračovat i v období 2021–2027, v němž se nový cíl EU pro oblast klimatu zvýší na 
30%. 

„Řešení změny klimatu je klíčovou prioritou EU, která si stanovila pro oblast energetiky a klimatu 
náročné cíle“, uvedla Joëlle Elvingerová, členka EÚD, pod jejímž vedením tento audit probíhal. 
„Zjistili jsme, že ne všechny vykázané výdaje na oblast klimatu z rozpočtu EU za období 2014–2020 
byly z hlediska klimatických opatření skutečně relevantní. Předkládáme proto řadu doporučení, 
jejichž cílem je lépe provázat výdaje EU s jejími cíli v oblasti klimatu a energetiky. Doporučujeme 
například, aby Komise odůvodňovala význam financování zemědělství pro oblast klimatu.“ 
 
Hlavními oblastmi programů veřejných výdajů EU, které jsou považovány za relevantní z hlediska 
klimatu, jsou zemědělství, infrastruktura a soudržnost; Komise přiděluje jednotlivým programovým 
složkám koeficienty v návaznosti na jejich očekávaný přínos k opatřením v oblasti klimatu. 
Vykazování informací o výdajích na oblast klimatu se ale dle auditorů potýká s řadou nedostatků, 
v jejichž důsledku jsou tyto vykázané informace obecně nespolehlivé. Stávající metoda sledování 
vychází z předpokladů, ale nevyhodnocuje konečný příspěvek k cílům EU v oblasti klimatu a pro 
tuto oblast neexistuje ani žádný systém monitorování výsledků. Koeficienty nejsou vždy realistické: 
v některých případech jsou výdaje považovány za relevantní z hlediska klimatu, ačkoli financované 
projekty a režimy mají na oblast klimatu jen malý dopad nebo nemají dopad žádný (například 
infrastruktura ve venkovských oblastech). V jiných případech nejsou zohledňovány potenciální 
negativní dopady (například negativní dopad emisí uhlíku).  
 
Výdaje na oblast klimatu jsou nejvíce nadhodnoceny u financování zemědělství: podle auditorů je 
to o 60 miliard EUR. Komise uvedla, že 26 % finančních prostředků EU na zemědělství je z hlediska 
klimatu relevantních, což představuje přibližně polovinu výdajů EU na oblast klimatu. Emise 
skleníkových plynů ze zemědělských podniků v EU se však od roku 2010 nesnížily. Obdobně se 
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auditoři domnívají, že Komise nadhodnotila příspěvek z hlediska klimatu u klíčových dílčích sektorů 
financování infrastruktury a soudržnosti, jakými jsou železniční doprava, elektřina a biomasa.  
Auditoři vypočetli, že při uplatnění přiměřenějších koeficientů je podíl výdajů v rozpočtu EU, které 
jsou relevantní z hlediska klimatu, pravděpodobněji na úrovni kolem 13 % (přibližně 144 miliard), 
a nikoli vykázaných 20 %. Také upozorňují na riziko, že plánované částky nebo částky, k nimž byly 
přijaty závazky, nemusí být vynaloženy, což by vykázaný objem výdajů na oblast klimatu mohlo dále 
zvýšit.  
 
Auditoři zároveň přezkoumali očekávané změny u vykazování informací o oblasti klimatu po roce 
2020, aby tak Komisi napomohli do budoucna zkvalitnit podávání zpráv o výdajích na tuto oblast. 
Auditoři vyjadřují obavy ohledně spolehlivosti informací o klimatu, které budou vykázány za období 
2021–2027. Navzdory navrhovaným zlepšením metod pro vykazování a podávání zpráv většina 
problémů zjištěná v letech 2014–2020 stále přetrvává. Nástroj financování NextGenerationEU 
(NGEU), který byl zaveden v roce 2020, zahrnuje klíčovou zásadu „významně nepoškozovat“. Ta 
znamená, že hospodářské činnosti by neměly ohrožovat cíle v oblasti životního prostředí nebo 
klimatu. Auditoři však zjistili, že NGEU zároveň přináší další problémy, a to kvůli nejasné vazbě mezi 
platbami a cíli v oblasti klimatu. 
 
Obecné informace  
Zvláštní zpráva č. 9/2022 „Výdaje v rozpočtu EU na období 2014–2020 související s klimatem – 
nejsou tak vysoké, jak jsou vykázány“ je k dispozici na internetové stránce EÚD. Audit navazuje na 
předchozí činnost EÚD v této oblasti, například na zvláštní zprávu č. 17/2013, zvláštní zprávu 
č. 31/2016 a přezkum č. 1/2020. Ve zvláštní zprávě č. 22/2021 Účetní dvůr rovněž poukázal na 
riziko, že výdaje na oblast klimatu z Nástroje pro oživení a odolnost nebudou splňovat normy 
taxonomie EU. 
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