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Pentru a se putea atinge ambițiile în
materie de mediu ale UE, este necesar un
Fond pentru o tranziție justă care să fie
bazat într-o măsură mai mare pe
performanță, recomandă Curtea de Conturi
Europeană
Potrivit unui aviz publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, propunerea recent modificată
privind Fondul pentru o tranziție justă trebuie să stabilească o legătură mai clară cu obiectivele UE în
materie de climă și de mediu. Deși sunt preconizate resurse suplimentare considerabile pentru a
sprijini tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, finanțarea ar
trebui să se bazeze într-o măsură mai mare pe nevoi și să se axeze mai mult pe performanță. În caz
contrar, avertizează Curtea, există riscul ca schimbările structurale necesare să nu aibă loc și ca
tranziția către o economie verde să trebuiască să fie finanțată din nou.
Propunerile legislative de instituire a Fondului pentru o tranziție justă urmăresc să sprijine tranziția UE
către o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, abordând efectele sociale,
economice și de mediu în regiunile și în sectoarele afectate. Inițial, s-au alocat credite bugetare în
valoare de 7,5 miliarde de euro (la prețurile din 2018). În urma pandemiei de COVID-19, Comisia
Europeană și-a modificat propunerea majorând în mod semnificativ finanțarea cu 32,5 miliarde de euro,
în principal din Instrumentul de redresare al Uniunii Europene. În noul plan bugetar stabilit ieri, s-a
convenit însă reducerea Fondului pentru o tranziție justă cu 20 de miliarde de euro.
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Curtea atrage atenția că Comisia nu a efectuat o evaluare prealabilă a impactului pentru a veni în
sprijinul sumei modificate. O analiză riguroasă a nevoilor este esențială atât pentru a asigura o mai bună
alocare a resurselor financiare ale UE, cât și pentru a le direcționa către obiectivele care trebuie atinse și
pentru a cuantifica aceste obiective. Acest lucru este cu atât mai important cu cât propunerea pune la
dispoziție finanțare suplimentară pentru regiuni care au primit deja bani pentru modernizarea
energetică din alte fonduri speciale.
„Fondul pentru o tranziție justă este un instrument esențial al Pactului verde european, menit să asigure
faptul că tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic se desfășoară într-o manieră
echitabilă și nu lasă pe nimeni în urmă”, a declarat domnul Nikolaos Milionis, membrul Curții de
Conturi Europene responsabil de aviz. „Cu toate acestea, Comisia ar trebui să se asigure că noua
propunere legislativă, precum și planurile teritoriale pentru o tranziție justă pe care le va aproba, dispune
de un cadru de performanță solid, care să îi permită să atingă obiectivele ambițioase ale UE.”
Curtea observă, de asemenea, că legătura dintre performanță și finanțare este relativ slabă.
Stimulentele pe care le oferă metoda de alocare propusă nu sunt suficiente pentru a determina
schimbările structurale profunde și semnificative care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor UE
în materie de climă. Mai mult, deși se propun indicatori comuni de realizare și de rezultat, aceștia nu
reflectă în mod clar obiectivul de abandonare progresivă a sectoarelor cu emisii ridicate de dioxid de
carbon. Potrivit Curții, există, așadar, un risc semnificativ ca Fondul pentru o tranziție justă să nu ajute să
se pună capăt dependenței puternice a anumitor regiuni de activități cu emisii ridicate de dioxid de
carbon.
Note către editori
În decembrie 2019, Comisia Europeană a publicat Pactul verde european, din care Fondul pentru o
tranziție justă face parte integrantă. Așa cum prevedea propunerea din ianuarie 2020, acest fond urma
să primească fonduri noi din partea UE în valoare de circa 7,5 miliarde de euro. În mai 2020, în urma
pandemiei de COVID-19, Comisia și-a modificat propunerea, suplimentând sprijinul până la 40 de
miliarde de euro. În concluziile reuniunii din 17-21 iulie a Consiliului European, s-a decis ca acest buget
să fie redus cu 20 de miliarde de euro.
Prezentul aviz se limitează la propunerile privind Fondul pentru o tranziție justă și completează în special
Avizul nr. 2/2020 (publicat recent) referitor la propunerea modificată a Comisiei din 14 ianuarie 2020
privind Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune, precum și Avizul nr. 4/2020 referitor la
propunerea modificată a Comisiei din mai 2020 de regulament de stabilire a unor dispoziții comune
pentru perioada de programare 2021-2027. În plus, mai târziu în cursul acestui an, urmează să fie
publicat un aviz cu privire la facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului
pentru o tranziție justă.
Curtea de Conturi Europeană contribuie la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE prin intermediul
avizelor pe care le publică cu privire la propuneri de acte legislative noi sau de modificare a legislației
existente, propuneri având un impact financiar. Aceste avize conțin o evaluare independentă a
propunerilor legislative realizată de către auditorul extern al UE. În 2019, Curtea a publicat documentul
intitulat „Pe scurt – observațiile Curții de Conturi Europene cu privire la propunerile legislative ale
Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual (CFM)”.
Potrivit temeiului juridic al propunerii Comisiei, consultarea Curții de Conturi Europene este obligatorie.
Parlamentul European și Consiliul s-au adresat în scris Curții, separat, pentru a-i solicita opinia.
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Avizul nr. 5/2020 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerile Comisiei din 14 ianuarie 2020 și
din 28 mai 2020 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru
o tranziție justă este disponibil în prezent pe site-ul Curții (eca.europa.eu) în limba engleză; alte versiuni
lingvistice vor fi adăugate în scurt timp.
Informații privind măsurile luate de Curtea de Conturi Europeană ca răspuns la pandemia de COVID-19
sunt disponibile aici.
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