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Globální aliance EU pro boj proti změně 
klimatu: dosažené výsledky nenaplnily ambice 

• EU poskytla na pomoc rozvojovým zemím postiženým změnou klimatu financování 
v souhrnné výši 729 milionů EU 

• Iniciativa se dostatečně nezaměřila na potřeby nejzranitelnějších osob 

Globální aliance pro boj proti změně klimatu, kterou zahájila EU v roce 2007, aby podpořila reakci 
chudých rozvojových zemí na změnu klimatu, nenaplnila očekávání, jež s ní byla spojena. To je 
hlavní sdělení zprávy, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr. Auditoři nalezli jen málo 
důkazů, z nichž by vyplývalo, že iniciativa zvýšila odolnost těchto zemí vůči změně klimatu. Pokud 
jde o efektivnost, dokončená opatření obvykle vedla k příslušným výstupům, někdy však 
s vysokými náklady. 

„Zjistili jsme, že globální aliance pro boj proti změně klimatu měla menší dopad, než se očekávalo, 
a že zamýšlený posun od budování kapacit ke konkrétnějším opatřením přímo podporujícím 
obyvatelstvo nebyl systematický,“ uvedl Hannu Takkula, člen EÚD, který audit vedl. „Domníváme 
se, že by se Komise měla zaměřit na ty, kteří jsou změnou klimatu postiženi nejvíce, a získané 
poznatky uplatňovat jak u budoucích opatření týkajících se změny klimatu, tak u globálních 
rozvojových iniciativ.“ 

Koncepce globální aliance pro boj proti změně klimatu stála na dvou pilířích: podpoře dialogu a 
sdílení znalostí a poskytování technické a finanční podpory na opatření v oblasti adaptace na 
změnu klimatu a jejího zmírňování a snižování rizika katastrof. 

Auditoři zjistili, že v rámci iniciativy se neměřilo zlepšení situace příjemců ani se iniciativa 
dostatečně nezaměřovala na potřeby nejvíce postižených osob. Podpora se ne vždy dostala 
k cílovým zranitelným příjemcům: jen málo opatření zahrnovalo činnosti, které se konkrétně 
zabývaly potřebami žen, a některé další činnosti byly pro nejchudší domácnosti finančně 
nedostupné. Úspěšná pilotní opatření mohla být také rozšířena, aby z nich mohl mít prospěch větší 
počet osob. 
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Globální aliance pro boj proti změně klimatu po dobu svého fungování nepřilákala očekávané 
dodatečné financování od členských států EU a soukromého sektoru. Navzdory značnému 
nedostatku financování Komise nikdy své počáteční ambiciózní cíle nepřehodnotila. Ve druhé fázi 
(globální aliance pro boj proti změně klimatu +, 2014–2020) dále vedla kritéria Komise pro 
přidělování finančních prostředků k menší poměrné podpoře nejzranitelnějších zemí. 
Komise dostatečně neanalyzovala přiměřenost rozpočtovaných nákladů většiny opatření 
prověřovaných auditory. Například náklady na řízení opatření se značně lišily a obzvláště vysoké 
byly v Tichomoří. Auditoři dospěli k závěru, že podrobnější analýzou nákladů mohla Komise 
dosáhnout úspor. 
Problémem bylo také povědomí o iniciativě a její viditelnost. Ačkoli iniciativa podpořila více než 
80 zemí, v rozvojových zemích ani v členských státech EU nebyla dobře známá. Zčásti tomu tak bylo 
proto, že financovaná opatření nebylo možné odlišit od jiných opatření EU zaměřených na změnu 
klimatu v rozvojových zemích. Efektivnost iniciativy byla také poznamenána složitostí její 
organizace, a to zejména zdvojováním podpůrných nástrojů a zdrojů financování. 

Obecné informace 

Iniciativa neměla v účetním systému Komise vlastní rozpočtovou položku, ale byla financována 
prostředním nástroje pro rozvojovou spolupráci a Evropského rozvojového fondu. Celkové finanční 
prostředky přidělené na iniciativu činily 728,8 milionu EUR, včetně příspěvků členských států EU: 
308,8 milionu EUR na první fázi (2007–2013) a 420 milionů EUR na druhou fázi, tj. globální alianci 
pro boj proti změně klimatu plus (2014–2020). 
V roce 2020 se Komise rozhodla, že v iniciativě nebude pokračovat další fází. V období 2021–2027 
bude financovat opatření proti změně klimatu v rozvojových zemích prostřednictvím tematické a 
zeměpisné podpory v rámci Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. 
Zvláštní zpráva 04/2023 „Globální aliance pro boj proti změně klimatu + – dosažené výsledky 
nenaplnily ambice“ je k dispozici na internetové stránce EÚD. 
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