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Streszczenie 
I Przeciwdziałanie zmianie klimatu jest jednym z kluczowych priorytetów UE, która 
w zakresie energii i klimatu postawiła sobie ambitne cele. W ramach tych celów 
określiła wartości docelowe na lata 2020 i 2030 dotyczące redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz 
wspierania efektywności energetycznej. Wyznaczyła sobie też cel długoterminowy, 
polegający na osiągnięciu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 
2050 r. 

II UE zobowiązała się przeznaczyć na działania w dziedzinie klimatu co najmniej 20% 
budżetu na lata 2014–2020. W 2021 r. Komisja poinformowała, że osiągnęła ten cel – 
na działania związane z klimatem wydano 216 mld euro (20,1%). W budżecie UE na lata 
2021–2027 przewidziano podwyższenie do 30% udziału środków budżetowych 
przeznaczonego na działania w dziedzinie klimatu. 

III Celem kontroli było ustalenie, czy Komisja przedstawiła istotne i rzetelne 
informacje na temat wydatków na rzecz klimatu za lata 2014–2020. Trybunał zbadał, 
w jaki sposób Komisja stosowała swoją metodykę przy ocenie tych wydatków, a także 
to, jak wydatki, o których informowała w swoich sprawozdaniach, przyczyniły się do 
działań w dziedzinie klimatu. Trybunał dokonał również przeglądu oczekiwanych zmian 
w monitorowaniu wydatków na cele związane z klimatem po 2020 r. Równocześnie 
przeprowadził prace mające pomóc Komisji w ulepszeniu sprawozdawczości w tym 
zakresie w przyszłości. 

IV Trybunał stwierdził, że wydatki, o których informowała Komisja, nie zawsze były 
związane z działaniami w dziedzinie klimatu. Według ogólnej oceny Trybunału Komisja 
zbyt wysoko oszacowała wkład w działania w dziedzinie klimatu takich kluczowych 
elementów finansowania rolnictwa jak: zasada wzajemnej zgodności, obszary 
z ograniczeniami naturalnymi i rolnictwo ekologiczne. Ocenę tę potwierdzają 
publikacje Komisji, środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych. 

V Trybunał jest też zdania, że Komisja zbyt wysoko oszacowała wkład w działania 
w dziedzinie klimatu, jaki stanowi finansowanie takich kluczowych podsektorów 
infrastruktury i polityki spójności jak: transport kolejowy, energia elektryczna 
i biomasa. Komisja nie przyjęła ostrożnych założeń, a jej sprawozdawczość dotycząca 
tych projektów była niespójna. 
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VI Trybunał jest zdania, że ogólnie rzecz biorąc sprawozdawczość w zakresie 
wydatków na rzecz klimatu nie była wiarygodna. Zastosowano w niej znaczne 
przybliżenia, a monitorowano tylko potencjalne pozytywne oddziaływanie na klimat, 
nie dokonując oceny ostatecznego wkładu wydatków w osiągnięcie celów 
klimatycznych UE. Istniało również ryzyko, że kwoty, których wydanie zaplanowano, 
lub na które zaciągnięto zobowiązania, nie zostaną wydane. Mogło to jeszcze bardziej 
zawyżyć wydatki na rzecz klimatu, o których była mowa w sprawozdaniach. W jednym 
przypadku Komisja ujęła w sprawozdawczości UE wkład krajowy. 

VII Analiza przeprowadzona przez Trybunał wykazała, że Komisja zawyżyła wydatki 
na rzecz klimatu o co najmniej 72 mld euro, z czego ponad 80% przypadło na 
finansowanie rolnictwa. Oznacza to, że na działania w dziedzinie klimatu przeznaczono 
około 13% budżetu UE na lata 2014–2020. 

VIII Trybunał wyraził obawy co do wiarygodności sprawozdawczości w zakresie 
klimatu w latach 2021–2027. Pomimo proponowanych ulepszeń metodyki 
sprawozdawczości większość problemów stwierdzonych w odniesieniu do lat 2014–
2020 pozostaje nierozwiązana. W ustanowionym w 2020 r. instrumencie finansowania 
NextGenerationEU zastosowano kluczową zasadę „nie czyń poważnych szkód”, która 
oznacza, że działalność gospodarcza nie powinna zagrażać celom środowiskowym lub 
klimatycznym. Trybunał stwierdził jednak, że z instrumentem łączą się dodatkowe 
wyzwania ze względu na niejasne powiązania między płatnościami a celami 
klimatycznymi. 

IX Dążąc do ulepszenia sprawozdawczości dotyczącej wydatków na rzecz klimatu 
w przyszłości, Trybunał zaleca, aby Komisja uzyskała dowody naukowe na poparcie 
twierdzenia o znaczeniu wkładu polityki rolnej, której w największym stopniu dotyczy 
unijna sprawozdawczość w zakresie klimatu. Trybunał zaleca również usprawnienie 
sprawozdawczości w zakresie klimatu przez wskazanie tych wydatków UE, które mogą 
niekorzystnie oddziaływać na klimat, wydanie wytycznych w celu zapewnienia 
spójności oraz przedstawianie informacji na temat niewykorzystanych kwot. Ponadto 
Komisja powinna ocenić wkład wydatków na rzecz klimatu w osiągnięcie celów UE 
w zakresie klimatu i energii. 
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Wstęp 
01 Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu skala ostatnich zmian 
w całym systemie klimatycznym i wpływ człowieka na ten system są bezprecedensowe, 
a odwrócenie wielu zmian będzie niemożliwe przez stulecia1. Przeciwdziałanie zmianie 
klimatu w ramach polityki wewnętrznej i współpracy z partnerami międzynarodowymi 
jest jednym z kluczowych priorytetów UE2. Na rys. 1 przedstawiono elementy 
składowe polityki klimatycznej UE. 

Rys. 1 – Elementy składowe polityki klimatycznej UE 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Zobowiązania międzynarodowe dotyczące klimatu 

02 Zgodnie z protokołem z Kioto, który wszedł w życie w 2005 r., UE zobowiązała się 
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w latach 2008–2012 o 8% w porównaniu 
z poziomami z 1990 r.3 Cel ten służy ograniczeniu globalnego ocieplenia, co ma z kolei 
wspomagać łagodzenie zmiany klimatu. Ponadto protokół ten dotyczy adaptacji do 
zmiany klimatu, tj. przystosowania się do zmiany klimatu i jej skutków. 

                                                      
1 IPCC, „Summary for Policymakers”, „Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 

Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change”, 2021, s. 21. 

2 Zob. strona internetowa Komisji Europejskiej, DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu, EU 
Action. 

3 Decyzja 2002/358/WE dotycząca zatwierdzenia Protokołu z Kioto. 

Zobowiązania 
międzynarodowe 
dotyczące klimatu

Unijne ramy prawne 
dotyczące klimatu

Unijne cele 
środowiskowe 
i klimatyczne

Wartości docelowe 
dotyczące

wydatków na rzecz 
klimatu w budżecie 

UE 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop3/l07a01.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://ec.europa.eu/clima/eu-action_pl
https://ec.europa.eu/clima/eu-action_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32002D0358
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03 W 2015 r. w porozumieniu paryskim ustanowiono ogólnoświatowy cel w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu polegający na ograniczeniu globalnego ocieplenia do 
poziomu „znacznie poniżej” 2°C, a najlepiej do 1,5°C. Porozumienie to miało również 
służyć zwiększeniu zdolności stron do przystosowania się do tej zmiany. UE i jej 
państwa członkowskie ratyfikowały to porozumienie w 2016 r. 

Najważniejsze zmiany w unijnych ramach klimatycznych 

04 W 2011 r. Komisja ogłosiła, że zamierza podnieść do co najmniej 20% udział 
budżetu UE na okres 2014–2020 przeznaczony na działania w dziedzinie klimatu4. 
W 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której opowiedział się za tym, aby 
przynajmniej „20% ponoszonych wydatków miało związek z klimatem”. W 2013 r. 
Rada Europejska stwierdziła w konkluzjach, że „[c]ele działań związanych z klimatem 
będą stanowić co najmniej 20% unijnych wydatków w latach 2014–2020”5. W 2014 r. 
UE włączyła metodykę obliczania wsparcia w odniesieniu do zmiany klimatu do 
przepisów dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych6. 

05 Metodyka Komisji dotycząca obliczania wydatków na rzecz klimatu opiera się na 
przypisywaniu współczynników do komponentów programów UE takich jak obszary 
interwencji lub projekty zgodnie z ich oczekiwanym wkładem w działania w dziedzinie 
klimatu (zob. tabela 1). Metodyka ta wykorzystuje dostosowaną wersję wskaźników 
z Rio opracowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
i wprowadzonych w 1998 r. w celu identyfikowania działań, które służą włączeniu 
celów konwencji z Rio w główny nurt współpracy na rzecz rozwoju7. 

                                                      
4 Komisja, „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”, COM(2011) 500, 2011, część II, s. 13. 

5 Rada Europejska, konkluzje – wieloletnie ramy finansowe, EUCO 37/13, 2013, ust. 10. 

6 Rozporządzenie (UE) nr 215/2014 w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian 
klimatu. 

7 OECD, „OECD DAC Rio Markers for Climate Handbook”, s. 2. 

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0360_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0500
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-37-2013-INIT/pl/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0215-20210313&qid=1647433337906&from=en
https://www.oecd.org/dac/environment-development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf
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Tabela 1 – Trzy unijne współczynniki klimatyczne 

Oczekiwany wkład 
w osiągnięcie celów 
klimatycznych: 

Istotny Umiarkowany Brak lub 
nieistotny 

Unijny współczynnik 
klimatyczny: 

   

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie komunikatu Komisji „Budżet z perspektywy 
»Europy 2020«”, COM(2011) 500, część II, s. 15. 

06 Komisja co roku przedstawia sprawozdania dotyczące ogólnych wydatków 
związanych z klimatem przewidzianych w projektach budżetu oraz sprawozdania 
z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu UE. Zadanie to realizuje we współpracy 
z Dyrekcjami Generalnymi ds. Budżetu i ds. Działań w dziedzinie Klimatu. W czerwcu 
2021 r. Komisja poinformowała, że „UE wydatkowała 20,1% swojego budżetu na lata 
2014–2020, czyli 216 mld euro, na przeciwdziałanie zmianie klimatu, przeznaczając na 
realizację celu polegającego na zainwestowaniu w ten obszar co najmniej 20% 
budżetu”8. Na rys. 2 przedstawiono najważniejsze programy wydatków przyczyniające 
się do osiągnięcia tego celu. 

                                                      
8 Komisja Europejska, Sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu UE 

za rok budżetowy 2020, tom I. 

100% 40% 0%

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0500
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-reports_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-reports_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
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Rys. 2 – Wkład w działania w dziedzinie klimatu w ramach budżetu UE na 
lata 2014–2020 według sprawozdań Komisji 

 
Uwaga: Pozycja „Inne” obejmuje również Europejski Instrument Sąsiedztwa, Program działań na rzecz 
środowiska i klimatu, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej, pomoc humanitarną itp. 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie „Sprawozdania rocznego z zarządzania 
i wykonania dotyczącego budżetu UE – rok budżetowy 2020” Komisji Europejskiej. 

07 Na lata 2021–2027 Parlament Europejski, Rada i Komisja wyznaczyły ogólny cel, 
zgodnie z którym wkład w działania w dziedzinie klimatu wyniesie 30%, czyli więcej niż 
w poprzednim okresie programowania (zob. rys. 3). 

Europejski Fundusz 
Rolniczy Gwarancji (EFRG)

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) 
i Fundusz Spójności

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 

Instrument 
„Łącząc 
Europę”

57,7 
mld EUR

27%

45,5 
mld EUR

21%

50,9 
mld EUR

24%

21,1 
mld EUR

10%

20,3 
mld EUR

9%

„Horyzont 2020”

Inne
w tym Instrument Finansowania 
Współpracy na rzecz Rozwoju – 2%
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – 3%

20,5
mld EUR

9%

216 mld EUR

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
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Rys. 3 – Cele w zakresie wydatków na rzecz klimatu w budżecie UE 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie: komunikatu Komisji „Nowoczesny budżet dla 
Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027”, COM(2018) 321; 
konkluzji Rady Europejskiej z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, EUCO 10/20, 2020, s. 7; 
dokumentu roboczego służb Komisji „Wytyczne dla państw członkowskich – plany odbudowy 
i zwiększania odporności”, SWD(2020) 205, s. 5. 

08 W 2019 r. Komisja opublikowała komunikat „Europejski Zielony Ład” – strategię, 
której celem jest „przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo 
żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce”. 
W komunikacie dotyczącym Zielonego Ładu określono plan UE w dziedzinie klimatu na 
lata 2030 i 2050. Rada Europejska zatwierdziła cel polegający na osiągnięciu przez UE 
neutralności klimatycznej do 2050 r.9 

09 W 2021 r. UE przyjęła Europejskie prawo o klimacie, w którym ustanowiono 
wiążący unijny cel, polegający na osiągnięciu do 2050 r. zerowych emisji gazów 
cieplarnianych netto. Określono w nim również cel pośredni w postaci redukcji emisji 
netto o 55% do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.). Pakiet Komisji „Gotowi na 55” 
przyczynia się do postępów w osiągnięciu celu pośredniego na 2030 r. Zawiera on 
wykaz wzajemnie powiązanych wniosków ustawodawczych, rewizji i zmian 
obejmujących takie obszary polityki jak: energia, klimat, budynki, użytkowanie 
gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo, w tym utworzenie Społecznego 
Funduszu Klimatycznego. 

                                                      
9 Rada Europejska, konkluzje, EUCO 29/19, 2019. 

Budżet UE na 
2014–2020
(1 075 
mld EUR)

Budżet UE na 
2021–2027
(2 033 
mld EUR)

w cenach 
bieżących

Wydatki na 
rzecz klimatu

Wieloletnie ramy 
finansowe (WRF)

NextGenerationEU
(NGEU)

NGEU to tymczasowy instrument 
mający wspomóc odbudowę po 
pandemii COVID-19. Głównym 
narzędziem wydatkowania 
w ramach NGEU jest Instrument na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (RRF).

20%

30%
Cel dotyczący 

wydatków na rzecz 
klimatu w RRF 
wynosi 37%.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640&qid=1637167256796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://www.consilium.europa.eu/media/41787/12-euco-final-conclusions-pl.pdf
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10 W 2013 r. Komisja opublikowała strategię UE w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu, a w 2021 r. – nową strategię10. Europejskie prawo o klimacie 
zobowiązuje instytucje UE i państwa członkowskie do działań na rzecz przystosowania 
się do zmiany klimatu. 

11 Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) przyczynia się do redukcji 
emisji w sektorach energochłonnych, produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
lotnictwie11 (zob. ramka 1). Inne sektory gospodarki podlegają przepisom UE 
dotyczącym „wspólnego wysiłku redukcyjnego”, w których określono krajowe cele 
redukcji emisji wspomagające osiągnięcie celu unijnego12. 

Ramka 1 – Unijny system handlu uprawnieniami do emisji 

EU ETS funkcjonuje jako system pułapów i handlu, w którym objęci nim operatorzy 
muszą zwrócić jedno uprawnienie do emisji za każdą wyemitowaną tonę 
ekwiwalentu dwutlenku węgla. Operatorzy mogą otrzymywać uprawnienia 
bezpłatnie, pozyskiwać je w drodze aukcji lub handlować nimi między sobą. Co 
roku całkowita liczba dostępnych uprawnień jest zmniejszana i w ten sposób 
określany jest „pułap”. 

12 Unijne cele energetyczne i klimatyczne na lata 2020 i 2030 obejmują wartości 
docelowe w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz promowania efektywności energetycznej (zob. 
rys. 4, rys. 5 i rys. 6). W 2021 r. w Europejskim prawie o klimacie ustanowiono wiążący 
cel polegający na osiągnięciu przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r. (zob. pkt 
09), a Komisja zaproponowała nowe cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
i efektywności energetycznej13. 

                                                      
10 Komisja, „Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia w zakresie 

przystosowania do zmiany klimatu”, COM(2021) 82. 

11 Załącznik I do dyrektywy 2003/87/WE w sprawie EU ETS. 

12 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE w sprawie zobowiązań 
dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 oraz rozporządzenie (UE) 
2018/842 w sprawie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 

13 Komisja Europejska, wniosek dotyczący zmiany różnych dyrektyw w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych, COM(2021) 557; Komisja, wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej (wersja przekształcona), COM(2021) 558. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52013DC0216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52013DC0216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02003L0087-20210101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009D0406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32018R0842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32018R0842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
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13 Europejska Agencja Środowiska (EEA) informuje, że: 

o UE osiągnęła cel polegający na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% do 
2020 r. – już w 2019 r. odnotowano emisje gazów cieplarnianych mniejsze o 24% 
w porównaniu z poziomami z 1990 r. (zob. rys. 4); 

o w 2019 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii wyniósł 19,7% 
i szacuje się, że w 2020 r. wyniesie on 21,3% (zob. rys. 5); 

o tendencja spadkowa zużycia energii obserwowana od 2006 r. odwróciła się 
w 2015 r., ale EEA szacuje, że UE osiągnęła swój cel na 2020 r., zmniejszając 
zużycie energii pierwotnej o 24% (zob. rys. 6). 

Na emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii w 2020 r. wpłynęła pandemia COVID-
1914. 

Rys. 4 – Unijne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych (poziom 
bazowy – 1990 r.) 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie: „EEA greenhouse gases – data viewer” – 
przegląd danych za lata 1990–2019; sprawozdanie EEA nr 13/2021 „Trends and projections in Europe 
2021” – prognoza na 2020 r. 

                                                      
14 Sprawozdanie EEA nr 13/2021 pt. „Trends and projections in Europe 2021” – prognoza na 

2020 r. 

3 743

Cel na 2030 | - 55%

Cel na 2020 | - 20%
- 24%

Szacunki na 2020

Emisje gazów 
cieplarnianych
(w mln ton ekwiwalentu 
dwutlenku węgla)

4 925

3 377

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
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Rys. 5 – Udział zużycia energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 
energii w UE 

 
Uwaga: W 2021 r. Komisja zaproponowała nowy cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 
2030 r. 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych EEA. 

Rys. 6 – Unijny cel w zakresie efektywności energetycznej 
(w porównaniu z prognozowanym zużyciem energii w 2020 r.) 

 
Uwaga: W 2021 r. Komisja zaproponowała nowy cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 
2030 r. 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych EEA. 

14 Komisja poinformowała, że większość oszczędności energii na szczeblu krajowym 
wynikała ze zobowiązań w zakresie efektywności energetycznej lub opodatkowania 

Źródła odnawialne 10%

21%

Szacunki na 2020

0

10

20

30

40

2005 2010 2015 2020

Cel na 2030 | udział na poziomie 32% 

Cel na 2020 | udział na poziomie 20%

Szacunki na 2020

Zużycie energii 
pierwotnej

(w mln ton ekwiwalentu 
ropy naftowej)

1 367

Prognozy opracowane 
w 2007 r. dotyczące zużycia 
energii w 2020 r.

Cel na 2020 | oszczędności na poziomie 20%

Cel na 2030 | oszczędności na poziomie 32,5%

1 350

1 246 24%

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/renewable-gross-final-energy-consumption-6/assessment
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/final-energy-consumption-by-sector-13/assessment
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energii, a nie z inwestycji publicznych15. W poprzednich sprawozdaniach Trybunał 
stwierdził, że przy użyciu istniejącego systemu monitorowania nie można oszacować, 
w jakim stopniu środki z budżetu UE przyczyniają się do osiągnięcia unijnego celu 
dotyczącego efektywności energetycznej budynków i przedsiębiorstw. Trybunał 
oszacował, że projekty objęte próbą przyczynią się tylko w umiarkowanym stopniu do 
osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej16. 

  

                                                      
15 Komisja Europejska, ocena za 2019 r. postępów poczynionych przez państwa członkowskie 

w osiąganiu krajowych wartości docelowych na 2020 r. w zakresie efektywności 
energetycznej, COM(2020) 326. 

16 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 11/2020 pt. „Efektywność 
energetyczna budynków – należy położyć większy nacisk na opłacalność inwestycji”; 
Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 02/2022 pt. „Efektywność 
energetyczna w przedsiębiorstwach – udało się wypracować pewne oszczędności energii, 
ale nadal występują uchybienia w zakresie planowania i wyboru projektów”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0326
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53483
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=60620
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Zakres kontroli i podejście kontrolne 
15 Główne pytanie kontrolne Trybunału dotyczyło tego, czy Komisja przedstawiła 
istotne i rzetelne informacje na temat wydatków na rzecz klimatu w latach 2014–2020. 
Trybunał przeanalizował również postępy w dążeniu do osiągnięcia celu dotyczącego 
przeznaczenia co najmniej 20% budżetu UE na działania w dziedzinie klimatu. Trybunał 
zbadał, w jaki sposób Komisja zastosowała swoją metodykę w celu rozliczenia 
wydatków na rzecz klimatu, a także rzetelność sprawozdawczości w zakresie klimatu. 
Przeanalizował również unijne ramy monitorowania wydatków na cele związane 
z klimatem po 2020 r. 

16 Trybunał postanowił przeprowadzić te prace teraz, ponieważ temat ten zajmuje 
ważne miejsce na liście politycznych priorytetów międzynarodowych i unijnych. 
Ponadto wydatki i sprawozdawczość w zakresie klimatu to kwestia przekrojowa 
dotycząca znacznej części budżetu UE (zob. rys. 1). Sprawozdanie Trybunału pomoże 
Komisji zwiększyć przydatność i rzetelność jej sprawozdawczości w zakresie klimatu 
w okresie programowania 2021–2027. Trybunał spodziewa się, że jego ustalenia 
i zalecenia będą przydatne w kontekście celu UE polegającego na osiągnięciu przez UE 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 

17 W niniejszej kontroli poszerzono zakres wcześniejszych prac Trybunału w tym 
obszarze. W metodyce tych prac stosowanej do monitorowania działań w dziedzinie 
klimatu stwierdzono uchybienia prowadzące do zawyżenia szacowanych wydatków na 
rzecz klimatu17. Tym razem dogłębniej przeanalizowano wcześniej zbadane obszary 
i rozszerzono zakres kontroli na inne. W załączniku wymieniono wcześniejsze zalecenia 
Trybunału, które są nadal istotne w kontekście sprawozdawczości w zakresie klimatu 
i uzupełniają prace Trybunału. 

18 Trybunał ponownie ocenił wkład budżetu UE w działania w dziedzinie klimatu, 
stosując trzy unijne współczynniki klimatyczne zawarte w metodyce Komisji (zob. 
tabela 2). Do tego celu wykorzystał dostępne dowody naukowe, swoje wcześniejsze 
prace i odpowiednie badania kontrolne. Ze względu na charakter kontroli 

                                                      
17 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 17/2013 pt. „Finansowanie 

przez UE działań związanych ze zmianami klimatu w kontekście pomocy zewnętrznej”; 
sprawozdanie specjalne 31/2016 pt. „Przeznaczenie co najmniej jednego na pięć euro 
w budżecie UE na działania w dziedzinie klimatu – mimo ambitnych prac istnieje poważne 
ryzyko, że cel nie zostanie osiągnięty”, 2016; przegląd 01/2020 pt. „Monitorowanie 
wydatków na rzecz klimatu z budżetu UE”. 

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/f45ef2ad-37b1-4065-9f2c-588a0dda2576
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=54194
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i ograniczenia w dostępnych danych kwantyfikacje Trybunału są orientacyjne. Zakres 
kontroli Trybunału obejmował wszystkie programy UE, których wkład 
według sprawozdawczości dotyczącej klimatu wyniósł ponad 2% (zob. rys. 2). Na rys. 7 
pokrótce przedstawiono podejście kontrolne Trybunału i główne źródła dowodów. 

Rys. 7 – Podejście kontrolne Trybunału i główne źródła dowodów 

 
1 OECD, Sieć działań na rzecz klimatu w Europie (Climate Action Network), Instytut Europejskiej 

Polityki Ochrony Środowiska Naturalnego, Centrum Studiów nad Polityką Europejską, Europejski 
Bank Inwestycyjny. 

2 Dyrekcje Generalne ds. Budżetu, ds. Gospodarczych i Finansowych, ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Włączenia Społecznego, ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ds. Mobilności 
i Transportu, ds. Energii, ds. Działań w dziedzinie Klimatu, ds. Badań Naukowych i Innowacji, ds. 
Polityki Regionalnej i Miejskiej, ds. Partnerstw Międzynarodowych, ds. Wspierania Reform 
Strukturalnych oraz Grupa Zadaniowa ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

  

Analiza danych dotyczących zgłoszonych wydatków na rzecz klimatu 
oraz przegląd najważniejszych środków i projektów

Wymiana informacji z zainteresowanymi stronami i ekspertami 
z organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i organizacji 
międzynarodowych1 w celu potwierdzenia dowodów 
przemawiających za uwagami Trybunału
Rozmowy z organami krajowymi (Francja, Irlandia) w celu 
porównania ich praktyk dotyczących sprawozdawczości w zakresie 
klimatu

Analiza przepisów, strategii, wytycznych i ocen oraz dokumentów 
roboczych Komisji związanych z wydatkami na rzecz klimatu

Przegląd badań naukowych i opublikowanych sprawozdań 
najwyższych organów kontroli, środowisk akademickich, organizacji 
pozarządowych i ośrodków analitycznych w tej dziedzinie

Przegląd dokumentacji i rozmowy z urzędnikami Komisji z jedenastu 
departamentów2
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Uwagi 

Wydatki zgłoszone w sprawozdaniach nie zawsze były związane 
z działaniami w dziedzinie klimatu 

19 Jeżeli w sprawozdaniach poinformowano o wydatkach UE jako o wydatkach na 
rzecz klimatu, powinny one służyć łagodzeniu zmiany klimatu lub przystosowaniu się 
do niej, przyczyniać się do osiągnięcia unijnych celów energetycznych i klimatycznych 
lub przeciwdziałać skutkom zmiany klimatu i związanemu z nią ryzyku. Wydatki 
przyczyniające się do działań w dziedzinie klimatu należy obliczać przy użyciu 
realistycznych współczynników klimatycznych. W niniejszej części omówiono główne 
obszary objęte programami wydatków publicznych UE, które uznano za związane 
z klimatem: rolnictwo, infrastrukturę i spójność. 

Połowa wydatków poniesionych przez UE na rzecz klimatu dotyczy 
rolnictwa, lecz nie doszło do zmniejszenia emisji z gospodarstw rolnych 

20 Dwa główne elementy wspólnej polityki rolnej UE to Europejski Fundusz Rolniczy 
Gwarancji (EFRG) oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Ich zasadnicze cechy i wkład według sprawozdawczości w zakresie klimatu 
za lata 2014–2020 przedstawiono w ramce 2 i ramce 3. 
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Ramka 2 – Wkład według sprawozdawczości w zakresie klimatu za 
lata 2014–2020: płatności bezpośrednie z EFRG 

Z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) finansowane są unijne 
płatności bezpośrednie i środki rynkowe w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). 
Płatności bezpośrednie, które stanowią największą część finansowania z EFRG, to 
płatności w ramach wsparcia rolnictwa dokonywane bezpośrednio na rzecz 
rolników (np. na podstawie areału). 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdań Komisji. 

 

21 Połowa zgłoszonych wydatków UE na rzecz klimatu jest związana z rolnictwem 
(zob. rys. 2). W jednym ze sprawozdań specjalnych z 2021 r. Trybunał stwierdził, że 
emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa w UE nie zmniejszyły się od 2010 r.18 Z badań 
modelowych dotyczących łagodzenia zmiany klimatu wynika, że bez płatności 
bezpośrednich emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa w UE byłyby mniejsze o 2,5–
4,2%. Nastąpiłoby to w wyniku spadku działalności rolniczej, przy czym w największym 
stopniu do ograniczenia emisji przyczyniłoby się ograniczenie hodowli bydła19. 
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w UE wskutek ograniczenia płatności 

                                                      
18 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 16/2021 pt. „Wspólna polityka 

rolna i klimat – przeznaczenie na WPR połowy wydatków UE na rzecz klimatu nie 
zmniejszyło emisji z gospodarstw rolnych”. 

19 Brady, M. i in., „Impacts of Direct Payments”, 2017, s. 70, 88–89; M’barek, R. i in., 
„Scenar 2030 – Pathways for the European agriculture and food sector beyond”, 2020, 
s. 144. 

302 mld EUR w EFRG 216 mld EUR w wydatkach 
UE na rzecz klimatu

21% wydatków 
na rzecz klimatu

46 
mld EUR 

15% EFRG

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=58913
https://www.agrifood.se/Files/AgriFood_Rapport_20172.pdf?_sm_au_=iVVV6WZ45JtCp1MVVkFHNKt0jRsMJ
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC108449
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bezpośrednich/działalności rolniczej na terenie UE zostałoby w pewnym stopniu 
skompensowane zwiększonymi emisjami poza UE (ucieczką emisji)20. 

22 Praktyki rolnicze, takie jak stosowanie upraw okrywowych lub utrzymywanie 
określonej zawartości materii organicznej w glebie, jest korzystne zarówno, jeżeli 
chodzi o łagodzenie zmiany klimatu, jak i przystosowanie się do niej21. W kontekście 
przystosowania się do zmiany klimatu dochody z płatności bezpośrednich zwiększają 
zdolność gospodarstw rolnych do radzenia sobie z niekorzystnymi wstrząsami 
spowodowanymi zmianą klimatu22. Płatności bezpośrednie mogą jednak 
podtrzymywać istnienie nierentownych gospodarstw rolnych, spowalniając przemiany 
strukturalne, które mogą być niezbędne do przystosowania się do zmiany klimatu23. 

23 Komisja oblicza wkład płatności bezpośrednich wnoszony na rzecz klimatu, biorąc 
pod uwagę zarówno ich składnik ekologiczny (z tytułu zazieleniania), jak i składnik 
niezwiązany z ekologią24. Zazielenianie oznacza prowadzenie praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska. Małe gospodarstwa rolne mogą odnosić korzyści 
z tytułu zazieleniania bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów w tym 
zakresie25. Wymogi dotyczące zazieleniania nie mają również zastosowania do 
gospodarstw uznawanych za ekologiczne z definicji (np. rolników ekologicznych). 
Wkład płatności niezwiązanych z zazielenianiem jest uzasadniany głównie zasadą 
wzajemnej zgodności, z której wynikają przepisy dotyczące środowiska, 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz gospodarowania 
gruntami. 

                                                      
20 Tamże. 

21 Chahal, I. i in., „Cumulative impact of cover crops on soil carbon sequestration and 
profitability in a temperate humid climate”, 2020. 

22 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 23/2019 pt. „Stabilizacja 
dochodów rolników – zapewniono kompleksowy zestaw narzędzi, ale należy upowszechnić 
ich stosowanie i zapobiec nadmiernym rekompensatom”. 

23 Komisja, „Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas 
emissions”, Alliance Environnement, 2019, s. 113. 

24 Europejski Trybunał Obrachunkowy, przegląd 01/2020 pt. „Monitorowanie wydatków na 
rzecz klimatu z budżetu UE”, rys. 7. 

25 Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników. 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-70224-6
https://doi.org/10.1038/s41598-020-70224-6
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=52395
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_pl
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_pl
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=54194
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32013R1307


 20 

 

24 Ponieważ w kontekście zazieleniania przywoływane są cele klimatyczne26, 
zgodnie z metodyką Komisji jest ono związane z klimatem, a jego łączny wkład wynosi 
28 mld euro. Wkład zazieleniania można zatem ocenić jako zgodny z metodyką. 
W opublikowanym przez Komisję badaniu oceniającym stwierdzono jednak, że 
oddziaływanie zazieleniania na łagodzenie zmiany klimatu jest „wysoce niepewne, ale 
prawdopodobnie małe”27. Inne badania również wskazują jedynie na minimalne 
oddziaływanie zazieleniania – wynika z nich, że poskutkowało zmianą praktyk 
rolniczych na 2–5% gruntów rolnych28. Wynika to z faktu, że wymogi dotyczące 
zazieleniania są w dużej mierze zbieżne z wcześniej istniejącymi praktykami rolniczymi. 
W poprzednim sprawozdaniu Trybunał stwierdził, że zazielenianie zapewnia 
ograniczoną ochronę przed dwutlenkiem węgla pochłanianym przez użytki zielone 
i jedynie w niewielkim stopniu wpływa na emisje gazów cieplarnianych29. 

25 Według Komisji 20% płatności bezpośrednich niezwiązanych z zazielenianiem 
wnosi umiarkowany wkład w działania w dziedzinie klimatu (wkładowi temu przypisuje 
się współczynnik o wartości 40%) i odpowiada kwocie 17,5 mld euro. Daje to wkład 
netto składnika niezwiązanego z ekologią wynoszący 8%. Komisja uzasadnia 
ustanowienie współczynnika ważenia na poziomie 20% tym, że stanowi on wskaźnik 
zastępczy oparty na systemie kar za naruszenia zasady wzajemnej zgodności. Trybunał 
ocenił, że wkład płatności niezwiązanych z zazielenianiem w działania w dziedzinie 
klimatu jest znikomy (tabela 2). 

                                                      
26 Motywy 42 i 44 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące 

płatności bezpośrednich dla rolników. 

27 Komisja, „Evaluation study of the payment for agricultural practices beneficial for the 
climate and the environment”, Alliance Environnement i Instytut Thünen, 2017. 

28 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 21/2017 pt. „Zazielenianie – 
bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze skuteczny pod względem 
środowiskowym”, pkt 28 i rys. 5; Gocht, A. i in., „Economic and Environmental Impacts of 
CAP Greening: CAPRI Simulation Results”, 2017; Louhichi, K. i in., „Economic impacts of CAP 
greening: application of an EU-wide individual farm model for CAP analysis (IFM-CAP)”, 
2017. 

29 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 21/2017 pt. „Zazielenianie – 
bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze skuteczny pod względem 
środowiskowym”, pkt 43–46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32013R1307
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/598b81ff-dfbc-11e7-9749-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/598b81ff-dfbc-11e7-9749-01aa75ed71a1
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=44179
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC102519
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC102519
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC102519
https://academic.oup.com/erae/article/45/2/205/4706173
https://academic.oup.com/erae/article/45/2/205/4706173
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=44179


 21 

 

Tabela 2 – Przeprowadzona przez Trybunał ocena wkładu płatności 
niezwiązanych z zazielenianiem w działania w dziedzinie klimatu 

Składnik niezwiązany 
z ekologią i zastosowany 

współczynnik klimatyczny 

Ocena przeprowadzona przez Trybunał 
z wykorzystaniem metodyki Komisji oraz 

oddziaływanie na sprawozdawczość 

Wkład składnika niezwiązanego z ekologią: 17,5 mld EUR 

Zasada wzajemnej zgodności:  

 

 

 

 Poziom kar w praktyce jest 
znacznie niższy niż 20% – często 
rolnicy otrzymują jedynie 
upomnienie, a nie karęa, b, c. 

 Kary nie mają zastosowania do 
drobnych producentów rolnych, 
poziom zgodności z przepisami jest 
różny i dochodzi do naruszeńb, c, d. 

 Badanie oceniające wskazuje na 
ryzyko wystąpienia efektu 
deadweight, ponieważ państwa 
członkowskie mogą dostosowywać 
przepisy dotyczące zasady 
wzajemnej zgodności do istniejących 
praktyke. 

 Całkowity wkład na poziomie 8% 
jest raczej nieistotny niż 
umiarkowany. 

 

17,5 mld EUR 
Prawdopodobne 
przeszacowanie 

Źródło: a: Europejski Trybunał Obrachunkowy, przegląd 01/2020 pt. „Monitorowanie wydatków na rzecz 
klimatu z budżetu UE”, pkt 27; b: Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 26/2016 
pt. „Zwiększenie skuteczności zasady wzajemnej zgodności i uproszczenie związanego z nią systemu 
nadal stanowi wyzwanie”, s. 29; c: Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 31/2016 
pt. „Przeznaczenie co najmniej jednego na pięć euro w budżecie UE na działania w dziedzinie klimatu – 
mimo ambitnych prac istnieje poważne ryzyko, że cel nie zostanie osiągnięty”; d: Komisja, DG AGRI – 
Roczne sprawozdanie z działalności za 2019 r.; załączniki; s. 192; e: Komisja, badanie „Evaluation study 
of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions”, Alliance Environnement, 
2019, s. 96. 

 

20%40% x

0%

 
(materia organiczna gleby) 

 
 (minimalna pokrywa glebowa) 

 
(erozja gleby) 

8%  

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=54194
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=38185
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2019-agriculture-and-rural-development_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2019-agriculture-and-rural-development_pl
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/agri_aar_2019_annexes_en.pdf
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/29eee93e-9ed0-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/29eee93e-9ed0-11e9-9d01-01aa75ed71a1
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Ramka 3 – Wkład według sprawozdawczości w zakresie klimatu za 
lata 2014–2020: rozwój obszarów wiejskich 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) współfinansuje się rozwój obszarów wiejskich UE w ramach 
WPR. Celem funduszu jest zwiększenie konkurencyjności sektorów rolnictwa 
i leśnictwa, poprawa stanu środowiska i jakości życia na obszarach wiejskich oraz 
wspieranie dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdań Komisji. 

26 Wpływ finansowania rozwoju obszarów wiejskich na łagodzenie zmiany klimatu 
jest niejasny. Według jednego z badań Komisji bez wydatków na rozwój obszarów 
wiejskich produkcja rolna zmniejszyłaby się, a emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa 
w UE mogłyby zmaleć o 1,6% do 2030 r.30 Redukcje emisji gazów cieplarnianych w UE 
zostałyby jednak skompensowane do pewnego stopnia wzrostem emisji w państwach 
spoza UE (zob. pkt 21). W innej ocenie Komisji oszacowano, że niektóre działania 
dotyczące rozwoju obszarów wiejskich (głównie Natura 2000) zmniejszają emisje 
gazów cieplarnianych z rolnictwa o 1,1%. W ocenie tej przyznano jednak, że 
w szacunkach tych wyolbrzymiono oddziaływanie płatności na rzecz obszarów 
Natura 2000, a w pewnych przypadkach nastąpiło podwójne liczenie31. W poprzednim 
sprawozdaniu Trybunał stwierdził, że wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
było rzadko wykorzystywane do wspomagania skutecznych praktyk łagodzących 

                                                      
30 M’barek, R. i in.; „Scenar 2030 – Pathways for the European agriculture and food sector 

beyond”, 2020, s. 115, 144. 

31 Dokument roboczy służb Komisji „Evaluation of the impact of the Common Agricultural 
Policy on climate change and greenhouse gas emissions”, s. 23–24. 

58% EFRROW 27% wydatków na rzecz 
klimatu

58 
mld EUR 

100 mld EUR 
w EFRROW

216 mld EUR w wydatkach UE 
na rzecz klimatu

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC108449
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC108449
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_pl
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_pl
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zmianę klimatu32. Płatności związane z rozwojem obszarów wiejskich mogą mieć 
wpływ na przystosowywanie się do zmiany klimatu (zob. pkt 22 i tabela 3). 

27 Aby obliczyć odsetek wydatków na rozwój obszarów wiejskich, jaki wpływa na 
działania w dziedzinie klimatu, Komisja przypisuje współczynniki klimatyczne do 
różnych priorytetów i celów szczegółowych EFRROW. Na przykład priorytet 4 EFRROW 
„Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem 
i leśnictwem” oraz priorytet 5 „Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 
i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu 
w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym” mają współczynnik klimatyczny wynoszący 
100%. Wśród celów związanych z priorytetem 5 znalazł się klimat, lecz w priorytecie 4 
zabrakło takiego odniesienia, chociaż Komisja jest zdania, że oczekuje się jego 
znacznego oddziaływania na łagodzenie zmiany klimatu, jak i przystosowanie się do 
niej. Jak zwrócono uwagę w jednym z wcześniejszych sprawozdań Trybunału, 
w studiach przypadków, przeglądzie literatury lub notatkach wewnętrznych Komisji 
znajduje się niewiele informacji, które uzasadniałyby zastosowanie współczynnika 
klimatycznego na poziomie 100% w odniesieniu do priorytetu 433. W tabeli 3 
przedstawiono dokonaną przez Trybunał ocenę najważniejszych działań w ramach 
priorytetu 4. 

                                                      
32 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 16/2021 pt. „Wspólna polityka 

rolna i klimat – przeznaczenie na WPR połowy wydatków UE na rzecz klimatu nie 
zmniejszyło emisji z gospodarstw rolnych”, pkt VII. 

33 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 31/2016 pt. „Przeznaczenie co 
najmniej jednego na pięć euro w budżecie UE na działania w dziedzinie klimatu – mimo 
ambitnych prac istnieje poważne ryzyko, że cel nie zostanie osiągnięty”, załącznik. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=58913
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=39853
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Tabela 3 – Przeprowadzona przez Trybunał ocena wkładu priorytetu 4 
EFRROW w działania w dziedzinie klimatu 

Działanie 
EFRROW 

i zastosowany 
współczynnik 
klimatyczny 

Ocena przeprowadzona przez Trybunał z wykorzystaniem metodyki 
Komisji oraz oddziaływanie na sprawozdawczość 

Obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 16,1 mld EUR 

 

 

 Działanie nie przeciwdziała bezpośrednio zmianie klimatua. 

 Zapobiega porzucaniu gruntów (dzięki czemu zapobiega 
pożarom roślinności), lecz także zapobiega odbudowie 
środowiska (zalesianiu)b. 

 Zapewnia zachęty do utrzymania produkcji rolnej, a tym 
samym poziomów emisji gazów cieplarnianychb.

 

16,1 mld EUR 
Prawdopodobne 
przeszacowanie 

Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne 15,7 mld EUR 

 

 

 Wspierają praktyki przyjazne dla klimatu (np. stosowanie 
upraw okrywowych, utrzymywanie odpowiedniej zawartości 
węgla w glebie)a, b. 

 Są w dużym stopniu skoncentrowane na różnorodności 
biologicznejb. 

 Niektóre programy nie mają żadnego oddziaływania na 
klimat lub jest ono bardzo ograniczone (np. dywersyfikacja 
upraw)b, c. 

 

9,4 mld EUR 
Prawdopodobne 
przeszacowanie 

Rolnictwo ekologiczne 7,5 mld EUR 

 

 

 Przejście na rolnictwo ekologiczne prowadzi do 
zmniejszenia emisji i poprawy jakości gleby (jeśli stosuje się 
mniej nawozów)d. 

 Może wspomagać przystosowanie się do zmiany klimatu 
dzięki zróżnicowanej produkcji, ale nie można stosować 
niektórych narzędzi (np. biotechnologii, pestycydów)e. 

 Mniejsze plony z rolnictwa ekologicznego mogą prowadzić 
do zwiększenia wielkości produkcji i emisji w innych 
miejscachd. 

 
4,5 mld EUR 

Prawdopodobne 
przeszacowanie 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie: a: Komisja, „Ocena wpływu wspólnej polityki 
rolnej na zmianę klimatu i emisje gazów cieplarnianych”, SWD(2021) 115, s. 40, 53; b: Komisja, badanie 
„Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions”, 2019, 
s. 19, 127, 129, 245; c: Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 31/2016 pt. 
„Przeznaczenie co najmniej jednego na pięć euro w budżecie UE na działania w dziedzinie klimatu – 
mimo ambitnych prac istnieje poważne ryzyko, że cel nie zostanie osiągnięty”, pkt 52; d: Smith, L.G. i in., 
„The greenhouse gas impacts of converting food production in England and Wales to organic methods”, 
s. 4, 2019; e: Purnhagen, K.P. i in., „Europe’s Farm to Fork Strategy and Its Commitment to 
Biotechnology and Organic Farming: Conflicting or Complementary Goals?”, s. 603, 605, 2021. 

0%

100%

40%

100%

40%

100%

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021SC0115&qid=1643312009437
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/29eee93e-9ed0-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12622-7
https://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(21)00071-6
https://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(21)00071-6
https://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(21)00071-6
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28 W sprawozdaniu z 2016 r. Trybunał przeanalizował „Wspieranie lokalnego 
rozwoju na obszarach wiejskich” (priorytet 6B) i stwierdził, że ogólnie nie przyczynia się 
ono w istotny sposób do osiągnięcia celów klimatycznych34. Przeprowadzona przez 
Trybunał analiza projektów (zob. tabela 4) potwierdza, że nie było uzasadnione 
zastosowanie współczynnika klimatycznego wynoszącego 40%. 

                                                      
34 Tamże. 
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Tabela 4 – Przeprowadzona przez Trybunał ocena wkładu priorytetu 6B 
EFRROW w działania w dziedzinie klimatu 

  

4,8 mld EUR 6,8 mld EUR 

Projekty mogą obejmować inwestycje w energię 
ze źródeł odnawialnych lub oszczędności energii, 
ale przeprowadzone przez Trybunał badania 
wykazały, że większość projektów nie miała 
związku z klimatem lub była potencjalnie 
szkodliwa (np. obejmowała budowę 
infrastruktury). 

Badania Trybunału potwierdziły, że 
projekty te dotyczyły głównie aspektów 
społecznych lub gospodarczych i miały 
nieistotny wkład (o ile w ogóle miały) 
w działania w dziedzinie klimatu. 

Spośród 17 projektów sfinansowanych w ramach 
tego działania, które objęto próbą na potrzeby 
sporządzonego przez Trybunał poświadczenia 
wiarygodności za lata 2014–2020: 
-> dziesięć dotyczyło dróg lokalnych (negatywne 
oddziaływanie na klimat); 
-> dwa były związane z działaniami w dziedzinie 
klimatu. 

Spośród 78 projektów EFRROW 
objętych próbą do celów sprawozdania 
specjalnego Trybunału dotyczącego 
tego działania35: 
-> jedno było związane z działaniami 
w dziedzinie klimatu. 
Spośród 18 projektów sfinansowanych 
w ramach tego działania, które objęto 
próbą na potrzeby sporządzonych przez 
Trybunał poświadczeń wiarygodności za 
lata 2014–2020: 
-> jedno było związane z działaniami 
w dziedzinie klimatu. 

 

11,6 mld EUR 
Prawdopodobne 
przeszacowanie 

Uwaga: próby te wykorzystano w kontekście innych kontroli i potwierdzają one wnioski Trybunału 
dotyczące powiązań z klimatem. 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

                                                      
35 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 10/2022 na temat inicjatywy 

LEADER i podejścia opartego na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność. 

0%

Rozwój lokalny 
kierowany przez 

społeczność 

Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich 
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Niespójne założenia w ocenie wkładu wnoszonego przez finansowanie 
infrastruktury i polityki spójności w działania w dziedzinie klimatu 

29 Większość wydatków UE na infrastrukturę i politykę spójności jest realizowana za 
pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę”, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności. Ich główne cechy i wkład 
według sprawozdawczości w zakresie klimatu za lata 2014–2020 przedstawiono 
w ramce 4 i ramce 5. 

Ramka 4 – Wkład według sprawozdawczości w zakresie klimatu za 
lata 2014–2020: instrument „Łącząc Europę” 

Instrument „Łącząc Europę” służy wspieraniu priorytetowych inwestycji 
w sektorach energii, transportu i telekomunikacji. Należą do nich projekty 
dotyczące transgranicznej infrastruktury energetycznej, czystszych ekologiczne 
rodzajów transportu, szybkich łączy szerokopasmowych i sieci cyfrowych. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdań Komisji. 

30 Ogólne cele instrumentu „Łącząc Europę” odnoszą się do unijnych celów 
energetycznych i klimatycznych (zob. pkt 12–14), a tym samym obejmują łagodzenie 
zmiany klimatu36. Komisja przyznaje jednak, że z instrumentu „Łącząc Europę” 
finansowane są głównie projekty, które „zapewniają prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego UE”37. Cele i kryteria związane z działaniami w dziedzinie klimatu 
nie są konieczne do zatwierdzenia projektu: według Komisji tylko w 4% projektów 

                                                      
36 Art. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 1316/2013 ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”. 

37 Komisja Europejska, „Ocena śródokresowa wdrażania instrumentu »Łącząc Europę«”, 
SWD(2018) 44. 

10% wydatków na rzecz 
klimatu

70% instrumentu 
„Łącząc Europę”

21 
mld EUR 

30 mld EUR 
w instrumencie 
„Łącząc Europę”

216 mld EUR 
w wydatkach UE 
na rzecz klimatu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02013R1316-20180802
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/mid-term_evaluation_cef_swd_2018_44_1.pdf
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transportowych zrealizowanych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – liczonych 
pod względem wartości (wynoszącej 0,9 mld euro) – podano zrównoważony i wydajny 
transport jako główny cel finansowania38. Transport odpowiada jednak za około jedną 
czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE, przy czym największa część emisji pochodzi 
z transportu drogowego39. 

31 Jeżeli chodzi o przystosowanie się do zmiany klimatu, projekty modernizacji kolei 
mogą obejmować ukierunkowane inwestycje w zakresie zapobiegania powodziom 
wzdłuż linii kolejowych, wzmocnienie wałów lub działania adaptacyjne w kontekście 
klęsk żywiołowych obejmujące systemy monitorowania tuneli i mostów40. Biorąc pod 
uwagę dostępne dane, nie jest możliwe ilościowe określenie wkładu tych inwestycji. 

32 Aby obliczyć odsetek wydatków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w latach 
2014–2020 zakwalifikowanych jako wydatki na rzecz klimatu, Komisja zastosowała 
wstecznie współczynniki klimatyczne z rozporządzenia ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę” po 2020 r.41, chociaż podobne projekty realizowane w ramach polityki 
spójności są traktowane inaczej (zob. pkt 40). Analiza przeprowadzona przez Trybunał 
wykazała, że współczynniki zastosowane przez Komisję w odniesieniu do 
najważniejszych podsektorów objętych instrumentem „Łącząc Europę” były wysokie 
(zob. tabela 5). 

                                                      
38 Komisja Europejska, „Investing in European networks – The Connecting Europe Facility. Five 

years supporting European infrastructure”, s. 21. 

39 Komisja Europejska, „EU transport in figures — statistical pocketbook 2020”. 

40 Quinn, A. i in., „Rail Adapt: Adapting the railway for the future”. UIC (Międzynarodowy 
Związek Kolei), listopad 2017. 

41 Motyw 5 rozporządzenia (UE) 2021/1153 ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”. 

https://ec.europa.eu/inea/sites/default/files/cefpub/cef_implementation_brochure_web_final.pdf
https://transport.ec.europa.eu/media-corner/publications/statistical-pocketbook-2020_en
https://uic.org/IMG/pdf/railadapt_final_report.pdf
https://uic.org/IMG/pdf/railadapt_final_report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32021R1153


 29 

 

100%

Tabela 5 – Przeprowadzona przez Trybunał ocena wkładu podsektorów 
objętych instrumentem „Łącząc Europę” w działania w dziedzinie klimatu 

Podsektor objęty 
instrumentem 

„Łącząc Europę” 
i zastosowany 
współczynnik 
klimatyczny 

Ocena przeprowadzona przez Trybunał z wykorzystaniem 
metodyki Komisji oraz oddziaływanie na sprawozdawczość 

Transport: kolej 15,3 mld EUR 

 

 

 Projekty dotyczą 
głównie modernizacji 
kolei.  

 Transport kolejowy jest jedną z najbardziej 
wydajnych form transportu pod względem emisji 
gazów cieplarnianycha. 

 Kolej doprowadziła jedynie do niewielkiej 
redukcji emisji CO2, zwłaszcza w przypadku gdy 
źródłem energii elektrycznej nadal były paliwa 
kopalnea. 

 Emisje gazów cieplarnianych z budowy 
infrastruktury kolejowej są większe niż 
w przypadku innych rodzajów transportu: kolej 
może potrzebować od pięciu do kilkudziesięciu 
lat na zrównoważenie tych emisjia, b. 

 Podobnym projektom kolejowym 
zrealizowanym w ramach polityki spójności 
przypisano współczynnik klimatyczny wynoszący 
40%c. 

 
9,2 mld EUR 

Prawdopodobne 
przeszacowanie 

Energia: energia elektryczna 2,8 mld EUR 

 

 Projekty w większości 
dotyczą połączeń 
energetycznych 
i powiązanych badań.  

 

 

 W ramach projektów można udzielać 
wsparcia na rzecz integracji odnawialnych źródeł 
energiid.

 Energia elektryczna niekoniecznie oznacza 
czyste źródło energii, ponieważ tylko 37% energii 
elektrycznej zużywanej w UE-27 w 2020 r. 
pochodziło ze źródeł odnawialnychd, e. 

 Podobnym projektom dotyczącym przesyłu 
energii zrealizowanym w ramach polityki 
spójności przypisano współczynnik klimatyczny 
wynoszący 0%c. 

 

1,7 mld EUR 
Prawdopodobne 
przeszacowanie 

Źródło: a: Pritchard, J.A., „The potential of the railway to reduce greenhouse gas emissions”, 2011, 
s. 942, 945–946, 949; b: Olugbenga, O., „Embodied emissions in rail infrastructure: a critical literature 
review”, 2019, s. 14; c: rozporządzenie (UE) nr 215/2014 w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do 
zmian klimatu; d: EEA, sprawozdanie nr 13/2020, „Trends and projections in Europe 2020”, 2020, s. 29; 
e: Eurostat, „Statistics on renewable energy” (podsumowanie wyników SHARES z 2020 r.). 

40%

40%

100%

https://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2011/4-transport-and-mobility-how-to-deliver-energy-efficiency160/the-potential-of-the-railway-to-reduce-greenhouse-gas-emissions/
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab442f
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab442f
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0215-20210313&qid=1647510476972&from=en
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2020
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
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Ramka 5 – Wkład według sprawozdań w zakresie klimatu za lata 
2014–2020: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Fundusz Spójności 

Celem polityki spójności UE jest zmniejszenie nierówności gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych w UE. W latach 2014–2020: 

• z EFRR sfinansowano projekty dotyczące takich priorytetów inwestycyjnych 
jak innowacje i badania naukowe, agenda cyfrowa, wsparcie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarka niskoemisyjna; 

• z Funduszu Spójności sfinansowano projekty infrastrukturalne w obszarach 
transportu i środowiska w państwach członkowskich UE, w których dochód 
narodowy brutto na mieszkańca wynosi poniżej 90% średniej UE. 

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdań Komisji. 

33 Przepisy UE stanowią ramy rozliczania wydatków na rzecz klimatu dokonywanych 
z funduszy polityki spójności42. Komisja i państwa członkowskie wspólnie zarządzają 
EFRR i Funduszem Spójności. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wybór 
projektów i składanie sprawozdań Komisji. Komisja otrzymuje od państw 
członkowskich skonsolidowane informacje z podziałem na odpowiednie obszary 
interwencji określone w przepisach. Obszarom tym przypisuje się określone 
współczynniki klimatyczne. 

34 Komisja dysponuje kompleksową, publicznie dostępną platformą, która zawiera 
zestawienia danych dotyczących monitorowania wydatków na cele związane 
z klimatem z podziałem na fundusze polityki spójności, państwa członkowskie 

                                                      
42 Rozporządzenie (UE) nr 215/2014 w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian 

klimatu. 

262 mld EUR 
z EFRR + FS

216 mld EUR w wydatkach UE 
na rzecz klimatu

24% wydatków 
na rzecz klimatu

51 
mld EUR 

19% EFRR + FS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0215-20210313&qid=1647530422283&from=en
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i programy43. W jednym z badań stwierdzono, że współczynniki klimatyczne EFRR 
i Funduszu Spójności na lata 2014–2020 zasadniczo odzwierciedlały wkład 
w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej44. Trybunał odnotował 
jednak pewne problemy w przypadku projektów dotyczących biomasy i infrastruktury 
gazowej (zob. rys. 8). 

Rys. 8 – Problemy dotyczące wkładu z EFRR i Funduszu Spójności 
w wydatki na rzecz klimatu 

 
*Uwaga: Kwota obarczona ryzykiem oznacza całkowitą kwotę zainwestowaną w porty morskie, porty 
śródlądowe lub drogi wodne wobec braku informacji na temat komponentu tych projektów związanego 
z gazem. 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie: Camia A. i in., „The use of woody biomass for 
energy purposes in the EU”, 2021, s. 86 i 143–147; Fisch-Romito, V. i in., „Systematic map of the 
literature on carbon lock-in induced by long-lived capital”. Environmental Research Letters; Brauers, H. 
i in., „Liquefied natural gas expansion plans in Germany: The risk of gas lock-in under energy 
transitions”. Energy Research & Social Science. 

                                                      
43 Publicznie dostępne wskaźniki dotyczące europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych. 

44 Nesbit, M. i in., „Documenting climate mainstreaming in the EU budget: making the system 
more transparent, stringent and comprehensive”. Parlament Europejski, 2020, s. 18–20. 

Projekty dotyczące biomasy
Z literatury wynika, że wykorzystanie biomasy może prowadzić do emisji 
gazów cieplarnianych równych emisjom z paliw kopalnych lub wyższych 
(np. wykorzystanie pniaków drzew lub odpadów drzewnych).

Według obowiązujących przepisów wykorzystanie biomasy do 
wytwarzania energii wnosi istotny wkład w działania w dziedzinie klimatu 
(współczynnik 100%). Nie zawsze jest to uzasadnione: bardziej racjonalny 
jest współczynnik 40%.

Prawdopodobne przeszacowanie: 0,7 mld EUR 

Porty morskie i śródlądowy transport wodny –
komponent infrastruktury gazowej

Gaz jest paliwem kopalnym. Projekty dotyczące gazu nie oferują 
zrównoważonego, długoterminowego rozwiązania stanowiącego 
odejście od paliw kopalnych. Zwiększają one również ryzyko uzależnienia 
od technologii wysokoemisyjnych, w przypadku gdy długo 
eksploatowana infrastruktura utrudnia redukcję emisji gazów 
cieplarnianych.

Niektóre porty morskie i śródlądowe lub drogi wodne są wyposażone 
w terminale skroplonego gazu ziemnego, którym przypisuje się 
współczynnik 40%, mimo że mogą one obejmować infrastrukturę, która 
wiąże się z emisjami gazów cieplarnianych.

Kwota obarczona ryzykiem*: 0,7 mld EUR

http://dx.doi.org/10.2760/831621
http://dx.doi.org/10.2760/831621
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aba660
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aba660
https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102059
https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102059
https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102059
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=IPOL_STU(2020)654166
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=IPOL_STU(2020)654166
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Ogólna sprawozdawczość w zakresie wydatków na rzecz 
klimatu jest niewiarygodna 

35 Metodyka, według której sporządza się sprawozdania na temat wydatków na 
rzecz klimatu, powinna uwzględniać całe finansowanie faktycznie związane 
z działaniami w dziedzinie klimatu. Należy w niej wykorzystywać wiarygodne szacunki 
oparte na udowodnionym wkładzie w osiągnięcie celów klimatycznych. Nie powinna 
wywoływać dużego obciążenia administracyjnego. Komisja i państwa członkowskie 
powinny stosować tę metodykę konsekwentnie w odniesieniu do całego budżetu UE. 
Komisja natomiast powinna mieć do dyspozycji takie mechanizmy kontrolne, które 
pozwolą zadbać o rzetelność sprawozdawczości w zakresie klimatu. 

Ograniczenia i niespójne stosowanie metodyki 

36 Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (DAC OECD) opracował wskaźniki z Rio (zob. 
pkt 05) w celu monitorowania pomocy udzielanej krajom rozwijającym się, 
uwzględniając przy tym powiązania między celami finansowania a łagodzeniem zmiany 
klimatu i przystosowaniem się do niej. Wskaźniki te mają charakter jakościowy, 
ponieważ DAC OECD nie zamierzał przedstawiać dokładnych danych liczbowych, lecz 
wskazać orientacyjny poziom finansowania działań w związku ze zmianą klimatu. 

37 Komisja dostosowała model OECD i zastosowała go do wszystkich swoich 
wydatków publicznych, określając ilościowo wydatki na rzecz klimatu dokonywane 
z budżetu UE (zob. rys. 2). Komisja podkreśla, że główną zaletą tej metody jest 
niewielkie obciążenie administracyjne i łatwość stosowania45. Niemniej jednak 
metodyka oparta na określonych celach lub oczekiwanym wkładzie w działania 
w dziedzinie klimatu wiąże się ze znacznymi przybliżeniami: wskaźniki z Rio „nie 
pozwalają na dokładną kwantyfikację” monitorowanych wydatków46. 

38 Budżet UE obejmuje wiele celów – takich jak wspieranie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej – które muszą współistnieć z celami klimatycznymi. 
Z natury trudno jest uniknąć konfliktu między celami i określić wkład programu w każdy 
z nich. Na przykład cel finansowania polityki spójności polega na ograniczeniu 
nierówności między państwami członkowskimi i regionami, ale finansowanie 

                                                      
45 Europejski Trybunał Obrachunkowy, przegląd 01/2020 pt. „Monitorowanie wydatków na 

rzecz klimatu z budżetu UE”, pkt 5. 

46 Cremins, A. i Kevany, L., „An Introduction to the Implementation of Green Budgeting in 
Ireland”, dokument roboczy, 2018, s. 12. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=54194
https://igees.gov.ie/wp-content/uploads/2019/01/The-Implementation-of-Green-Budgeting-in-Ireland.pdf
https://igees.gov.ie/wp-content/uploads/2019/01/The-Implementation-of-Green-Budgeting-in-Ireland.pdf
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infrastruktury wspierającej rozwój gospodarczy może zwiększyć emisje gazów 
cieplarnianych. Metodyka monitorowania wydatków na rzecz klimatu obejmuje 
jedynie potencjalne pozytywne, a nie uwzględnia potencjalnego negatywnego 
oddziaływania na klimat środków służących osiągnięciu innych celów UE (zob. rys. 9). 

Rys. 9 – Przykłady finansowanych działań o korzystnych i potencjalnie 
szkodliwych skutkach dla klimatu 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

39 Obecna metoda monitorowania to działanie a priori, w ramach którego nie ocenia 
się ostatecznego wkładu w osiągnięcie celów klimatycznych UE. Metodyka nie wymaga 
kwantyfikacji oddziaływania wydatków na emisje gazów cieplarnianych. Nie określono 
w niej też żadnych konkretnych wskaźników dotyczących przystosowania się do zmiany 
klimatu. Komisja przyznaje, że śledzenie osiąganych rezultatów ma zagwarantować 
skuteczność wysiłków w kierunku wprowadzenia działań dotyczących klimatu do 
głównego nurtu polityki47, ale nie dysponuje systemem monitorowania rezultatów 
w dziedzinie klimatu. 

                                                      
47 Komisja, „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”, COM(2011) 500, część II, s. 15. 

Przykłady dobrych praktyk:
nowe ścieżki rowerowe mogą zwiększać ekologiczną mobilność;
inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych, taką jak energia 

słoneczna i wiatrowa, mogą zwiększyć udział odnawialnych źródeł 
energii w koszyku energetycznym; zalesianie może wspomagać 

składowanie węgla potrzebne do zrównoważenia emisji.

Przykłady działań o potencjalnie szkodliwym oddziaływaniu na 
klimat:

inwestycje w infrastrukturę drogową mogą zwiększać ruch 
drogowy i związane z nim emisje;

mechanizacja rolnictwa może prowadzić do emisji związanych 
z produkcją i z uwalnianiem węgla z zaoranych gleb.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0500
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40 Komisja zasygnalizowała potrzebę wprowadzenia wspólnych procedur 
monitorowania wydatków związanych z klimatem48. Prace Trybunału ujawniły różne 
inne niespójności w stosowaniu metodyki obliczania wydatków na rzecz klimatu: 

o Podstawa prawna metodyki: mające zastosowanie współczynniki (oraz 
uzasadnienie korzystania z nich) określono w przepisach dotyczących europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (zob. pkt 04), lecz nie w przepisach 
dotyczących innych funduszy (np. EFRG, instrumentu „Łącząc Europę” i programu 
„Horyzont 2020”). Możliwe było zatem dostosowanie współczynników z mocą 
wsteczną (zob. pkt 46). 

o Wybór współczynników: podobnym projektom przypisano różne współczynniki. 
Przykładowo projekty dotyczące transportu kolejowego w sieci transeuropejskiej 
otrzymały wyższy współczynnik w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (100%) 
niż w ramach EFRR i Funduszu Spójności (40%). Trybunał zidentyfikował dziesięć 
projektów dotyczących transportu lotniczego realizowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020”, którym przypisano różne współczynniki, mimo że miały 
podobne opisy i cele. To samo działanie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich 
może otrzymać różne współczynniki w zależności od celów szczegółowych, do 
których jest przypisane. 

o Stopień szczegółowości (poziom szczegółowości w zbiorze danych): współczynniki 
przypisywane są na różnych poziomach szczegółowości, np. na poziomie projektu 
(instrument „Łącząc Europę”), obszaru interwencji (EFRR), celu szczegółowego lub 
priorytetu (EFRROW) oraz linii budżetowej (EFRG). 

41 W sprawozdaniach dotyczących wydatków na rzecz klimatu Komisja nie dokonuje 
rozróżnienia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej. Połączenie 
przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków w ramach jednego 
współczynnika oznacza, że nie jest możliwe obliczenie części budżetu UE 
przeznaczonego na każdy z tych elementów. Wyjątek stanowi sprawozdawczość 
Komisji dotycząca pomocy na rzecz rozwoju i współpracy, ponieważ w jej ramach 
rozróżnia się te dwa rodzaje pomocy. Zgodnie z metodyką OECD Komisja przypisuje 
oddzielne współczynniki klimatyczne łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowaniu się 
do niej, jak również przekazuje OECD dane dotyczące obu tych wymiarów. Na rys. 10 
scharakteryzowano metodykę stosowaną przez Komisję. 

                                                      
48 Tamże. 
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Rys. 10 – Główne cechy metodyki Komisji 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

42 Komisja zwraca uwagę, że tylko niektóre państwa członkowskie – Irlandia,
Francja, Włochy, Niderlandy, Finlandia, Szwecja i do pewnego stopnia Dania – 
przekazują dane dotyczące swojej polityki budżetowej pod kątem środowiska lub 
klimatu49. Rząd francuski stosuje kompleksową metodę prowadzenia 
sprawozdawczości w zakresie wpływu swojego budżetu krajowego na środowisko (tj. 
stosuje ekologiczne planowanie budżetu), obejmującą zarówno dochody, jak i wydatki. 
Model francuski pozwala więc śledzić i pozytywny, i negatywny wkład budżetu 
krajowego w środowisko. W tabeli 6 przedstawiono analizę porównawczą modelu 
francuskiego i unijnego. 

49 Komisja, „Green Budgeting Practices in the EU: A First Review”, dokument otwierający 
debatę, 2021, s. 22. 

Cele budżetu UE: 
→ konieczność
współistnienia wielu
celów: społecznych,
gospodarczych,
klimatycznych,
w zakresie spójności
itd.
→ potencjalne
negatywne
oddziaływanie na
klimat środków,
które służą
osiągnięciu innych
celów UE, nie jest
monitorowane

Brak spójności:
→ podobne rzeczy
są traktowane
odmiennie, a różne
rzeczy są
traktowane tak
samo
→ współczynniki
przypisuje się na
różnych poziomach
szczegółowości

Współczynniki 
klimatyczne: 
→ niewielkie
obciążenie
administracyjne
→ wiążą się ze
znaczącymi
przybliżeniami
→ niewielkie
zróżnicowanie skali
oddziaływania

Monitorowanie 
rezultatów: 
→ brak
kwantyfikacji
oddziaływania
wydatków na
emisje gazów
cieplarnianych
→ brak rozróżnienia
między
łagodzeniem
zmiany klimatu
a przystosowaniem
się do niej
→ współczynniki nie
zawsze dobrze
skorelowane
z odpowiednimi
wydatkami na rzecz
klimatu

0% 40%

100%

https://ec.europa.eu/info/publications/green-budgeting-practices-eu-first-review_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/green-budgeting-practices-eu-first-review_pl
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Tabela 6 – Analiza porównawcza francuskiego i unijnego modelu 
sprawozdawczości w dziedzinie klimatu/środowiska 

Cecha Model francuski Model unijny 

Aspekty 
sprawozdawczości 

 
Przystosowanie się do 
zmiany klimatu 

Działania w dziedzinie klimatu 

 
Łagodzenie zmiany klimatu 

 
Różnorodność biologiczna Różnorodność biologiczna 

 
Gospodarka wodna Niemonitorowane 

 
Zanieczyszczenia Czyste powietrze 

 
Gospodarka o obiegu 
zamkniętym oraz odpady Niemonitorowane 

Sprawozdawczość 
w zakresie… … środowiska i klimatu … klimatu 

Rozróżnienie na łagodzenie 
zmiany klimatu 
i przystosowanie się do niej 

Tak 

 
Nie  

z wyjątkiem unijnego finansowania 
pomocy na rzecz rozwoju i współpracy, 
zgodnie z obowiązkami 
sprawozdawczymi OECD 

Podstawa oceny Szeroki zakres oddziaływań 
i różne horyzonty czasowe 

Oczekiwany wkład w osiągnięcie 
celów klimatycznych 

Uwzględnianie potencjalnego 
negatywnego oddziaływania 
wydatków publicznych 

Tak Nie 

Współczynniki 

Pięć (-1 = niekorzystne 
oddziaływanie; 0 = brak 
oddziaływania; 1–3 = 
korzystne oddziaływanie) 

Trzy (0%, 40% i 100% – zob. 
tabela 1) 

Kwantyfikacja odpowiednich 
wydatków w ramach budżetu 

 
Korzystne 6,6% 
Mieszane 0,9% 
Brak oddziaływania 90,8% 
Niekorzystne 1,7% 

 
Korzystne 20,1% 
Brak oddziaływania 79,9% 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdania rządu francuskiego „Rapport sur 
l’impact environnemental du budget de l’État”, 2020; Komisja Europejska, „Sprawozdanie roczne 
z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu UE za rok budżetowy 2020”. 

 
 

  
  

  

  
 

    
    

   
    

 

   

  

 
 

  
  

  

  
 

    
    

   
    

 

   

  

 
 

  
  

  

  
 

    
    

   
    

 

   

  

 
 

  
  

  

  
 

    
    

   
    

 

   

  

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/281883.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/281883.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
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43 Komisja uznaje, że wytyczenie celów klimatycznych we wszystkich odpowiednich 
obszarach polityki jest ważne50, jednak nie wszystkim właściwym programom 
przypisano taki cel. W tabeli 7 przedstawiono przykłady obszarów polityki związanych 
z klimatem oraz ich cele w zakresie wydatków określone w przepisach na lata 2014–
2020. Cele te mogłyby ukierunkować budżet UE na bardziej ekologiczne wydatki, ale 
nie określono ich w sposób spójny dla całego budżetu. 

Tabela 7 – Przykłady obszarów polityki związanych z klimatem i ich celów 
w zakresie wydatków określonych w przepisach na lata 2014–2020 

 Program Cel w zakresie 
wydatków Podstawa prawna 

Br
ak

 c
el

u 
do

ty
cz

ąc
eg

o 
kl

im
at

u Instrument 
„Łącząc 
Europę”  

Brak celu 
klimatycznego  

Ce
le

 śr
od

ow
is

ko
w

e 
i k

lim
at

yc
zn

e 

EFRG 
 

30% przeznaczone 
na zazielenianie 

Art. 47 
rozporządzenia (UE) 
1307/2013. 

EFRROW 
 

Co najmniej 30% 
przeznaczone na 
działania 
w dziedzinie 
klimatu 
i środowiska 

Art. 59 ust. 6 
rozporządzenia (UE) 
1305/2013. 

Ce
le

 k
lim

at
yc

zn
e 

EFRR 

 

Od co najmniej 
12% do co 
najmniej 20% na 
wspieranie 
przechodzenia na 
gospodarkę 
niskoemisyjną 

Art. 4 rozporządzenia 
(UE) 1301/2013. 

„Horyzont 
2020” 

 

Co najmniej 35% 
na działania 
w dziedzinie 
klimatu 

Motyw 10 
rozporządzenia (UE) 
1291/2013. 

DCI 
 

Co najmniej 20% 
na działania 
w dziedzinie 
klimatu 

Motyw 20 
rozporządzenia (UE) 
233/2014. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych. 

                                                      
50 Komisja, „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”, COM(2011) 500, część II, s. 15. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:32013R1301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:32013R1301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=celex:32013R1291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=celex:32013R1291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=celex:32014R0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=celex:32014R0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0500
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Komisja niekoniecznie poniosła wydatki na rzecz klimatu, które zgłosiła 
w sprawozdaniach 

44 Komisja zgłosiła kwotę około 216 mld euro jako „wydatki na rzecz działań 
w dziedzinie klimatu” w latach 2014–202051. Na ogół jednak podane przez nią dane 
opierają się na kwotach, których wydanie zaplanowano lub na które zaciągnięto 
zobowiązania (zob. rys. 11). Wyjątkiem jest EFS, ponieważ w jego przypadku Komisja 
posługuje się faktycznie wydatkowanymi kwotami, chociaż łączy wydatki UE i państw 
członkowskich (zob. ramka 6). 

Rys. 11 – Wykorzystanie przez Komisję innej podstawy 
w sprawozdawczości w zakresie klimatu 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdawczości Komisji w zakresie klimatu. 

                                                      
51 Komisja, „Sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu UE – rok 

budżetowy 2020”, tom I, 2021, s. 8–9. 

EFRROW

Planowane wydatki – na podstawie
budżetowania, przed zaciągnięciem 
zobowiązań
EFRG, EFFROW, EFRR i Fundusz Spójności

Kwoty, na które zaciągnięto 
zobowiązania – na podstawie
decyzji Komisji lub zawartych przez nią 
umów z beneficjentami
instrument „Łącząc Europę”,
„Horyzont 2020”

Kwoty wydane – wypłacone już 
beneficjentom
EFS

EFRG EFRR + Fundusz 
Spójności

Instrument 
„Łącząc 
Europę”

57,7 
mld EUR

45,5 
mld EUR

50,9 
mld EUR

20,3 
mld EUR

„Horyzont 2020” 5,5 mld EUR

EFS

Nie oceniono 

216 
mld EUR

21,1 
mld EUR

15,0 
mld EUR

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
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Ramka 6 – Sprawozdawczość w zakresie klimatu w odniesieniu do EFS 
w latach 2014–2020 

W przypadku EFS Komisja zgłasza wydatki na rzecz klimatu na podstawie wydanych 
kwot – inaczej niż w przypadku pozostałych programów finansowania. 

Ponieważ organy krajowe oznaczyły większą liczbę projektów jako związane 
z klimatem, niż początkowo oczekiwano, zgłoszone wydatki związane z klimatem 
w ramach EFS wzrosły z 1,1 mld euro do 5,5 mld euro, czyli o 400%. 

Trybunał ustalił, że Komisja uwzględniła zarówno wydatki UE, jak i państw 
członkowskich, przez co zawyżyła wydatki UE o 1,5 mld euro, czyli 38%. 

 
Źródło: publicznie dostępne wskaźniki dotyczące europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych (dostęp 22.11.2021 r.); Komisja, „Sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania 
dotyczące budżetu UE – rok budżetowy 2020”, dokumenty wewnętrzne Komisji. 

45 Jeżeli zgłoszone dane liczbowe opierają się na kwotach, których wydanie 
zaplanowano lub na które zaciągnięto zobowiązania, są one zawyżone z powodu 
uwzględnienia w nich środków niewykorzystanych lub niewypłaconych (np. opóźnienia 
w realizacji projektów, opóźnienia w płatnościach lub niski stopień zaawansowania 
projektów)52, zob. rys. 12. W sprawozdaniu z 2018 r. Trybunał odnotował, jaki skutek 
takie zawyżenie odegrało w odniesieniu do okresu programowania 2007–201353. 

                                                      
52 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 19/2019 pt. „INEA – osiągnięto 

korzyści, lecz należy zaradzić niedociągnięciom w zakresie instrumentu »Łącząc Europę«”, 
pkt IV. 

53 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 17/2018 pt. „Działania Komisji 
i państw członkowskich podjęte w ostatnich latach programów z okresu programowania 
2007–2013 przyspieszyły powolną absorpcję środków, lecz były niewystarczająco 
skoncentrowane na rezultatach”. 

Wydatkowane

Planowane
EFS

Państwo 
członkowskie
wkład 

1,5 
mld EUR4,0 mld EUR

1,1 
mld EUR

Wkład UE

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Tracking-climate-related-investments/a8jn-38y8/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Tracking-climate-related-investments/a8jn-38y8/
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46360
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Rys. 12 – Wydatki wyrażone jako odsetek kwoty ujętej w budżecie 
(wybrane fundusze oparte na projektach na lata 2014–2020) 

 
Uwaga: Dane mogą się zmienić w związku z aktualizacją bazy danych. 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie: kwartalnej deklaracja wydatków, marzec 2021 
(EFRROW); publicznie dostępnych wskaźników dotyczących europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych na dzień 22.11.2021 (EFRR i FS); „Sprawozdania rocznego z zarządzania i wykonania 
dotyczące budżetu UE”, Komisja, tom III, 2021, s. 26 (instrument „Łącząc Europę”). 

46 W niektórych przypadkach Komisja ponownie oceniła wydatki w ujęciu 
wstecznym i odpowiednio skorygowała dane dotyczące wydatków na rzecz klimatu. Na 
przykład w ramach instrumentu „Łącząc Europę” Komisja dokonała ponownej 
wstecznej oceny projektów w dziedzinie transportu i energii przy użyciu metodyki na 
lata 2021–2027. Następnie zwiększyła wkład instrumentu „Łącząc Europę” na rzecz 
klimatu na lata 2014–2020 o 91% – z 11 mld euro do 21 mld euro (zob. pkt 32). 
Podobnie w 2018 r. dodatkowe oceny tematów i projektów w programie „Horyzont 
2020” doprowadziły do zwiększenia o 41% wkładu tego programu w wydatki na rzecz 
klimatu z 2017 r. Trybunał stwierdził, że zastosowanie współczynników klimatycznych 
w przypadku dziewięciu z 24 zbadanych projektów w ramach programu „Horyzont 
2020” nie było uzasadnione, ponieważ projekty te były w mniejszym stopniu związane 
z działaniami w dziedzinie klimatu, niż deklarowano. W odniesieniu do tych projektów 
Trybunał stwierdził przeszacowanie o około 0,3 mld euro (1% kwoty związanej 
z klimatem w ramach programu „Horyzont 2020”). 

EFRR + Fundusz 
Spójności
(Listopad 2021 r.)

EFRROW
(koniec marca 
2021 r.)

Instrument 
„Łącząc Europę”
(koniec 2020 r.)

68%

62%

41%

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020_cohesion_overview
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020_cohesion_overview
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_pl
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Spodziewana jest ograniczona poprawa w sprawozdawczości 
w zakresie klimatu w okres programowania 2021–2027 

47 Wsparcie finansowe UE na okres programowania 2021–2027 pochodzi z dwóch 
głównych źródeł: budżetu WRF i NGEU (zob. rys. 3). Monitorowanie wydatków na cele 
związane z klimatem i sprawozdawczość w tym zakresie powinny opierać się na 
wnioskach wyciągniętych z okresu programowania 2014–2020 i dostarczać 
wiarygodnych danych liczbowych dotyczących wydatków na rzecz klimatu. 

Sprawozdawczość w zakresie klimatu w nowych WRF 

48 Na potrzeby wyższego, tj. wynoszącego 30%, celu dotyczącego wkładu budżetu 
UE w osiągnięcie celów klimatycznych w latach 2021–2027 w przepisach UE określono 
wartości docelowe dotyczące wkładu poszczególnych programów w działania 
w dziedzinie klimatu (np. instrument „Łącząc Europę” – 60%, EFRR – 30%, Fundusz 
Spójności – 37%, program „Horyzont Europa” – 35%, Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – 30%)54. Ogólnie rzecz biorąc, osiągnięcie 
tych celów te wymaga położenia większego nacisku na działania na rzecz klimatu 
w różnych obszarach polityki. 

49 W wielu obszarach polityki (np. instrument „Łącząc Europę”, EFS, instrument 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju) monitorowanie wydatków na cele 
związane z klimatem we WRF na okres 2021–2027 pozostaje zasadniczo takie samo jak 
w okresie 2014–2020. W innych obszarach (np. EFRG, EFRROW, EFRR, Fundusz 
Spójności) Komisja dostosowała lub doprecyzowała współczynniki klimatyczne 
w przypadku niektórych programów finansowania, aby lepiej odzwierciedlały one 
rzeczywisty wkład w działania w dziedzinie klimatu (zob. rys. 13). Komisja zwraca 
uwagę, że opracowuje swoją sprawozdawczość w zakresie klimatu z uwzględnieniem 
oczekiwanych skutków wydatków i w sposób zapewniający spójność w stosowaniu 
współczynników do podobnych projektów55. 

                                                      
54 Motyw 5 rozporządzenia (UE) 2021/1153 ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”; 

art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1060 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
m.in. EFRR i Funduszu Spójności; art. 7 ust. 10 rozporządzenia (UE) 2021/695 
ustanawiającego „Horyzont Europa”; motyw 49 rozporządzenia (UE) 2021/947 
ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej. 

55 Komisja, komunikat w sprawie ram wykonania na potrzeby budżetu UE w obrębie WRF na 
lata 2021–2027, COM(2021) 366, s. 7. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32021R1153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0366
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Rys. 13 – Przykłady poprawy sprawozdawczości w zakresie klimatu na 
lata 2021–2027 

 
Źródło: Art. 100 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/2115 ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia 
planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej; załącznik I do rozporządzenia (UE) 2021/1060 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące m.in. EFRR i Funduszu Spójności. 

50 Proponowane zmiany pociągają za sobą dodatkowe ryzyko i wyzwania, jeżeli 
chodzi o rzetelną sprawozdawczość dotyczącą wydatków na rzecz klimatu (zob. 
rys. 14). 

 

EFRROW 
- Współczynnik dotyczący wsparcia dla obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami obniżono ze 100% do 40%. Z analizy 
Trybunału wynika jednak, że nie ma wystarczających 
dowodów na to, iż środek ten wnosi wkład w działania 
w dziedzinie klimatu (zob. tabela 3). 

EFRR i Fundusz Spójności 
- Dodatkowe obszary interwencji wprowadzone w celu: 
• zwiększenia dokładności sprawozdawczości w zakresie 

klimatu dzięki doprecyzowaniu, które projekty kwalifikują się 
do współczynnika na poziomie 100% lub 40% (np. projekty 
związane z efektywnością energetyczną, biomasą lub 
wysokosprawną kogeneracją); 

• wyraźnego wyłączenia obiektów przeznaczonych do 
transportu paliw kopalnych (np. portów morskich 
i śródlądowych, zob. rys. 8). 

- Uwzględnienie zasady „nie czyń poważnych szkód”, 
zgodnie z którą działalność gospodarcza nie może znacząco 
zagrażać celom środowiskowym i klimatycznym. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Rys. 14 – Przykłady problematycznych zmian w sprawozdawczości 
w zakresie klimatu na lata 2021–2027 

 
 
Źródło: a: Art. 100 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/2115 ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia 
planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej; b: Europejski Trybunał Obrachunkowy, opinia 
7/2018 w sprawie wniosków Komisji dotyczących rozporządzeń odnoszących się do wspólnej polityki 
rolnej po 2020 r., pkt 38; Europejski Trybunał Obrachunkowy, przegląd 01/2020 pt. „Monitorowanie 
wydatków na rzecz klimatu z budżetu UE”, pkt 44–46; c: Matthews, A., „Climate mainstreaming the CAP 
in the EU budget: fact or fiction”, 2020; Bas-Defossez, F. i in., „Keeping track of climate delivery in the 
CAP?”, Report for NABU by IEEP, 2020; d: Art. 31 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2021/2115; e: Climate 
Action Europe, „Climate mainstreaming and climate proofing: the horizontal integration of climate 
action in the EU budget – assessment and recommendations”, 2018. 

EFRG i EFRROW 
- Współczynnik 40% w przypadku wsparcia dochodua: 
Trybunał zakwestionował już wkład płatności bezpośrednich 
w działania na rzecz klimatu (zob. pkt 21–25) i uznał 
współczynnik wynoszący 40% za nierealistyczny i pozbawiony 
uzasadnieniab, którą to obawę podzielają inni ekspercic. 
- Współczynnik 100% w przypadku ekoschematów 
i interwencji EFRROW na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
ochrony różnorodności biologicznej i poprawy usług 
ekosystemowycha: chociaż mogą one być związane 
z działaniami na rzecz klimatu, mogą dotyczyć jakości wody, 
różnorodności biologicznej lub dobrostanu zwierząt bez 
żadnych powiązań z działaniami na rzecz klimatu lub przy 
ograniczonych powiązaniachd. Zob. analiza Trybunału 
dotycząca działań rolno-środowiskowo-klimatycznych w pkt 
27 i tabeli 3. 

EFRR i Fundusz Spójności 
- Współczynnik 100% w przypadku: 
• infrastruktury paliw alternatywnych, która może 

utrudniać przejście na mobilność bezemisyjną, ponieważ 
infrastruktura ta może być również wykorzystywana na 
potrzeby paliw kopalnych, w szczególności gazu 
ziemnegoe; 

• projektów kolejowych w ramach transeuropejskiej sieci 
transportowej, w przypadku których istnieje ryzyko 
przeszacowania ich oddziaływania na łagodzenie zmiany 
klimatu (zob. tabela 5). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47751
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47751
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=54194
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/#:%7E:text=Spending%20under%20the%20Common%20Agricultural,%2D45%25%20of%20the%20total.
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/#:%7E:text=Spending%20under%20the%20Common%20Agricultural,%2D45%25%20of%20the%20total.
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115
http://www.caneurope.org/content/uploads/2018/09/Assessment-EU-budget-climate-mainstreaming-CAN-Europe-August-2018.pdf
http://www.caneurope.org/content/uploads/2018/09/Assessment-EU-budget-climate-mainstreaming-CAN-Europe-August-2018.pdf
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Wyzwania związane z NGEU 

51 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) Unii Europejskiej 
jest podstawowym elementem NGEU. Wydatki na rzecz klimatu mają stanowić 37% 
wydatków w jego ramach (zob. rys. 3). Do jego celów należy przyczynianie się do 
osiągnięcia celów klimatycznych UE na lata 2030 i 2050. Wdrożono w nim także zasadę 
„nie czyń poważnych szkód” (zob. rys. 13)56. W wyjątkowych przypadkach państwa 
członkowskie mogą nadal wspierać inwestycje w paliwa kopalne57. 

52 Zasada „nie czyń poważnych szkód” jest częścią unijnego systemu definiowania 
zrównoważonych produktów finansowych (unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju)58. W sprawozdaniu Trybunału z 2021 r. zwrócono uwagę na 
ryzyko, że wydatki na rzecz klimatu w ramach RRF nie będą spełniały standardów 
unijnej systematyki. Ponieważ standardy te mają zastosowanie do europejskich 
zielonych obligacji, mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na gotowość podmiotów na 
rynku finansowym do zakupu tych obligacji i finansowania RRF59. 

53 Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym RRF Komisja i państwa członkowskie 
są zobowiązane zapewniać koordynację i wspierać synergię z innymi funduszami 
unijnymi60. Może to stwarzać możliwości podejmowania skutecznych działań 
uzupełniających, ale również stwarzać zagrożenia, jeżeli koordynacja jest 
nieefektywna. 

                                                      
56 Art. 4 i 5 rozporządzenia (UE) 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy 

i Zwiększania Odporności. 

57 Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady 
„nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, C(2021) 1054, s. 7–8. 

58 Rozporządzenie (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje. 

59 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne 22/2021 pt. „Zrównoważone 
finansowanie – potrzeba bardziej spójnych działań UE, aby przekierować finansowanie na 
zrównoważone inwestycje”, pkt 90. 

60 Art. 28 rozporządzenia (UE) 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c_2021_1054_pl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=59378
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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54 Finansowanie w ramach RRF będzie oparte na krajowych planach odbudowy 
i zwiększania odporności. Państwa członkowskie opracowują te plany, Komisja je 
ocenia, a Rada zatwierdza na podstawie wniosku Komisji. Komisja obliczy z góry wkład 
RRF w wydatki na rzecz klimatu na podstawie szacowanych kosztów określonych 
w planach61. 

55 Kształt planów i związanych z nimi płatności wiąże się z pewnymi zagrożeniami 
i wyzwaniami, jak pokazano na rys. 15 poniżej. Kontrola zgodności z warunkami 
płatności jest głównym obowiązkiem Komisji. 

                                                      
61 Art. 18 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności i załącznik VI do niego. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Rys. 15 – Wyzwania w zakresie koncepcji RRF w odniesieniu do wydatków 
na rzecz klimatu 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie motywu 23, art. 18 ust. 4 lit. e) i art. 24 
rozporządzenia (UE) 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
oraz załączników IV i V do niego. 

 

Metodyka obliczania wydatków na rzecz klimatu 
Obszary interwencji i współczynniki są identyczne 
z obszarami i współczynnikami stosowanymi w EFRR 
i Funduszu Spójności, chociaż kody liczbowe różnią 
się. 

Ulepszenia i ryzyko 
zidentyfikowane w odniesieniu do 
EFRR i Funduszu Spójności są 
przeniesione do RRF (zob. rys. 8 
i tabela 5). 

Rozszerzenie metodyki (na nieprzewidziane 
przypadki) 
• Jeżeli chodzi o działania, które wykraczają poza 

istniejące obszary interwencji, przepisy 
rozporządzenia dopuszczają przypisywanie 
współczynników klimatycznych pod warunkiem 
uzyskania zgody Komisji. 

• Pod pewnymi warunkami współczynniki mogą 
zostać podwyższone, jeżeli reformy towarzyszące 
inwestycjom „w wiarygodny sposób zwiększają ich 
wpływ na cele klimatyczne”  

Nie jest jasne, do czego odnoszą 
się te odstępstwa i w jaki sposób 
Komisja będzie je sprawdzać. 
Ryzyko niespójności w zakresie 
tego, co kwalifikuje się jako 
wydatki na rzecz klimatu. 

Płatności 

Zaliczka w wysokości 13% kwot planowanych jest 
wypłacana z góry; kolejne płatności są wypłacane 
pod warunkiem osiągnięcia celów pośrednich 
i wartości docelowych określonych w planach 
(płatności oparte na wynikach). 

Cele pośrednie i wartości 
docelowe mogą nie mieć 
wyraźnego związku z celami 
klimatycznymi. 

Korekty 

W przypadku nieosiągnięcia celów pośrednich 
i wartości docelowych płatności są zawieszane lub nie 
są dokonywane w całości. 

Ryzyko rozbieżności między 
zgłoszonym wkładem RRF w 
działania w dziedzinie klimatu a 
faktycznie dokonanymi 
płatnościami (zob. pkt 44 i 45). 

Podstawa sprawozdawczości 
Sprawozdawczość w zakresie klimatu opiera się na 
szacowanych kosztach uwzględnionych w RRF, a nie 
na rzeczywistych kosztach projektów. 

Ryzyko błędnego określenia 
wydatków na rzecz klimatu, jeżeli 
różnica między kwotami 
zapisanymi w budżecie a kwotami 
rzeczywistymi jest znaczna (zob. 
pkt 44 i 45). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Wnioski i zalecenia 
56 W celu wspierania działań w dziedzinie klimatu UE przyjęła przepisy w wielu 
obszarach polityki. Zobowiązała się do przeznaczenia co najmniej 20% budżetu na lata 
2014–2020 na działania w dziedzinie klimatu, redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę 
efektywności energetycznej. W 2021 r. Komisja poinformowała, że osiągnęła ten cel 
(pkt 01–14). 

57 Trybunał stwierdził, że w niektórych przypadkach brak było dowodów 
uzasadniających wkład wydatków UE w działania w dziedzinie klimatu, a w innych 
przypadkach wkład ten był zawyżony. Analiza przeprowadzona przez Trybunał 
wykazała, że w wydatkach związanych z klimatem Komisja bezpodstawnie ujęła około 
72 mld euro (zob. rys. 16) . Trybunał zastosował w swojej analizie bardziej racjonalne 
współczynniki, wskutek czego stwierdził, że UE przeznaczona na działania na rzecz 
klimatu prawdopodobnie nie 20%, a jedynie 13% swojego budżetu (około 144 mld 
euro). 

Rys. 16 – Sprawozdawczość Komisji w zakresie klimatu za lata 2014–2020 
i prawdopodobne przeszacowania 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy przy użyciu metodyki Komisji. 

EFRG 

EFRR + 
Fundusz 
Spójności

EFRROW

Instrument 
„Łącząc 
Europę”
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w tym „Horyzont 2020”
i EFS

Sprawozdawczość Komisji w dziedzinie klimatu: Prawdopodobne przeszacowania:
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58 Komisja podała, że 26% środków finansowych przeznaczonych na rolnictwo było 
związane z klimatem – czyli około połowy wydatków UE na rzecz klimatu. Emisje gazów 
cieplarnianych z gospodarstw rolnych w UE nie zmniejszyły się jednak od 2010 r. 
Z analizy Trybunału, przeglądu odpowiedniej literatury i badań oceniających wynika, że 
Komisja prawdopodobnie przeszacowała wkład polityki rolnej na rzecz klimatu 
o prawie 60 mld euro (co stanowi ponad 80% łącznej kwoty prawdopodobnych 
przeszacowań, określonej przez Trybunał na 72,5 mld euro) (pkt 19–34). Środki 
finansowe nie powinny być wliczane w wydatki związane z klimatem, jeśli nie ma na 
ten związek dowodów. 

Zalecenie 1 – Uzasadnienie związku finansowania rolnictwa 
z klimatem 

W swojej kwantyfikacji wkładu polityki rolnej na lata 2021–2027 w działania 
w dziedzinie klimatu Komisja powinna oprzeć się na dowodach naukowych. Zgodnie 
z art. 100 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/2115 ustanawiającego przepisy dotyczące 
wsparcia planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej Komisja powinna 
odpowiednio dostosować wkład w te działania, jeśli takie dostosowanie jest 
uzasadnione. 

Docelowy termin realizacji: czerwiec 2026 r. 

59 Sprawozdawczość Komisji w zakresie wydatków na rzecz klimatu była niespójna. 
Przykładowo projekty dotyczące kolei i energii elektrycznej traktowano inaczej 
w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Trybunał odnotował między innymi, że Komisja nie monitorowała 
potencjalnego negatywnego wpływu wydatków na klimat i nie dokonywała 
rozróżnienia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej (zob. pkt 35–
43). 

60 Przy obliczaniu ogólnej kwoty wydatków na rzecz klimatu Komisja podawała 
zebrane razem nieporównywalne dane (kwoty, których wydanie zaplanowano, na 
które zaciągnięto zobowiązania i które wydatkowano w różnych obszarach wydatków). 
Komisja zawyżyła również w sprawozdawczości wkład Europejskiego Funduszu 
Społecznego, włączając wydatki państw członkowskich do wydatków UE. Ponadto 
Komisja dokonała z mocą wsteczną ponownej oceny zgłoszonych wydatków na rzecz 
klimatu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Doprowadziło to do znacznego 
podwyższenia wcześniej zgłoszonych wartości (pkt 44–46). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115
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Zalecenie 2 – Usprawnienie sprawozdawczości w zakresie 
klimatu 

a) Komisja powinna identyfikować wydatki UE, które mogą niekorzystnie wpływać na 
klimat, i prowadzić sprawozdawczość w tym zakresie. Powinna przy tym opierać 
się na zasadzie „nie czyń poważnych szkód” zdefiniowaną w unijnej systematyce 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju. 

b) Komisja powinna wydać wytyczne mające zastosowanie do wszystkich obszarów 
polityki związanych z wydatkami na rzecz klimatu. Powinna przy tym ustanowić 
i jasno przedstawić spójne podstawy sprawozdawczości oraz konsekwentnie 
traktować podobne projekty (np. przypisywanie tego samego współczynnika 
klimatycznego) w ramach budżetu UE i NextGenerationEU. 

c) W odniesieniu do każdego okresu programowania Komisja powinna tak ulepszyć 
sprawozdawczość w zakresie klimatu, aby uwzględniała ona kwoty 
niewykorzystane (niewydane i umorzone). 

Docelowy termin realizacji: czerwiec 2025 r. 

61 W latach 2021–2027 UE zamierza przeznaczyć 30% swojego budżetu na działania 
w dziedzinie klimatu. Komisja stosuje w tym okresie tę samą metodykę, lecz 
wprowadziła w niej pewne zmiany. Niektóre z tych zmian są korzystne, na przykład 
dopracowanie współczynników i zwiększenie docelowych wkładów w cele klimatyczne. 
Inne – takie jak brak uzasadnienia współczynników klimatycznych, niespójna 
sprawozdawczość w odniesieniu do projektów dotyczących kolei, możliwości 
korzystania z paliw kopalnych – są źródłem dodatkowych zagrożeń i problemów. Rodzi 
to wątpliwości co do rzetelności przyszłej sprawozdawczości w zakresie klimatu (pkt 
47–50). 

62 W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 
udoskonalonego w stosunku do wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, 
stosuje się zasadę „nie czyń poważnych szkód”, a fakultatywnie też kryteria unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Trybunał zidentyfikował jednak 
potencjalne problemy pod względem jego kształtu i finansowania, w szczególności 
w przypadku gdy cele pośrednie i wartości docelowe będące warunkiem płatności nie 
mają wyraźnego związku z celami klimatycznymi (pkt 51–55). 

63 Budżet UE na lata 2021–2027 wymaga większej koncentracji na działaniach 
w dziedzinie klimatu. Nie jest jednak jasne, w jakim stopniu cele dotyczące wydatków 
na rzecz klimatu mogą przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
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podniesienia poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz wspierania 
efektywności energetycznej. Ostatecznie liczy się to, czy wydatki UE mogą skutecznie 
przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych. Konieczne jest 
silne powiązanie budżetu związanego z klimatem z niższymi emisjami gazów 
cieplarnianych. 

Zalecenie 3 – Powiązanie budżetu UE z celami klimatycznymi 
i energetycznymi 

Komisja powinna sporządzać sprawozdania w zakresie wkładu wydatków na rzecz 
klimatu w osiągnięcie unijnych celów klimatycznych i energetycznych. Powinna 
skoncentrować się w szczególności na tym, jak zmierzyć oddziaływanie budżetu na 
łagodzenie zmiany klimatu. 

Docelowy termin realizacji: grudzień 2025 r. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę I, której przewodniczy członkini 
Trybunału Obrachunkowego Joëlle Elvinger, w Luksemburgu w dniu 27 kwietnia 2022 r. 

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Prezes 
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Załącznik – Wcześniejsze zalecenia Trybunału istotne dla 
sprawozdawczości w zakresie klimatu 
Te wcześniejsze zalecenia są nadal istotne dla sprawozdawczości w zakresie klimatu i uzupełniają zalecenia przedstawione w niniejszym 
sprawozdaniu. 

Sprawozdanie specjalne Zalecenia dla Komisji Odpowiedź Komisji 

 

Sprawozdanie specjalne 22/2021 
pt. „Zrównoważone finansowanie 
– potrzeba bardziej spójnych 
działań UE, aby przekierować 
finansowanie na zrównoważone 
inwestycje” 

3 lit. a) Komisja powinna podawać, jaka część finansowania 
z Programu InvestEU jest monitorowana z wykorzystaniem 
kryteriów unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju 
 powiązane z zaleceniem 3 niniejszego sprawozdania 

Zalecenie przyjęte. 

3 lit. b) W przypadku zakończonych operacji finansowania 
powinna informować o ich rezultatach związanych z klimatem, 
takich jak faktyczna redukcja emisji gazów cieplarnianych 
 powiązane z zaleceniem 3 niniejszego sprawozdania 

Zalecenie przyjęte. 

5 lit. a) Komisja powinna stosować zasadę „nie czyń poważnych 
szkód” w całym budżecie UE 
 powiązane z zaleceniem 2 niniejszego sprawozdania 

Zalecenie przyjęte częściowo. W razie potrzeby 
i w stosownych przypadkach zasadę tę włączono 
do odpowiednich przepisów. Jednolite stosowanie 
w całym budżecie UE zasady „nie czyń poważnych 
szkód” określonej w unijnej systematyce nie jest 
wykonalne ani stosowne ze względu na 
różnorodność unijnych programów wydatków. 

5 lit. c) Komisja powinna włączyć w pełni kryteria unijnej 
systematyki do unijnej metodyki monitorowania wydatków na 
cele związane z klimatem w miarę, jak kryteria te będą 
opracowywane 
 powiązane z zaleceniem 2 niniejszego sprawozdania 

Zalecenie przyjęte częściowo. Unijna systematyka 
będzie z czasem ulegać zmianom. Korzystanie 
z niej uniemożliwiłoby uzyskanie stabilnego 
szeregu czasowego. Szczegółowe informacje 
niezbędne do stosowania unijnej systematyki nie 
są dostępne, a państwa członkowskie/partnerzy 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=59378
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_22/SR_sustainable-finance_PL.pdf


 52 

 

Sprawozdanie specjalne Zalecenia dla Komisji Odpowiedź Komisji 
wykonawczy nie są zobowiązani do ich 
przekazywania. 

5 lit. d) Komisja powinna uzupełnić obecną sprawozdawczość na 
temat wkładu budżetu w działania w dziedzinie klimatu poprzez 
podawanie informacji na temat wydatków UE związanych 
z klimatem, w stosunku do których zastosowano współczynnik 
100% na podstawie kryteriów unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju 
 powiązane z zaleceniem 2 niniejszego sprawozdania 

Zalecenie przyjęte. 

 

Sprawozdanie specjalne 16/2021 
pt. „Wspólna polityka rolna 
i klimat – przeznaczenie na WPR 
połowy wydatków UE na rzecz 
klimatu nie zmniejszyło emisji 
z gospodarstw rolnych” 

1 lit. b) Komisja powinna ocenić plany strategiczne WPR 
poszczególnych państw członkowskich pod kątem ograniczenia 
ryzyka, że mechanizmy WPR będą powodowały wzrost lub 
utrzymanie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa 
 powiązane z zaleceniem 1 niniejszego sprawozdania 

Zalecenie przyjęte. 

1 lit. c) Komisja powinna dopilnować, aby WPR zapewniała 
skuteczne zachęty do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
z hodowli zwierząt gospodarskich i z nawozów, które 
przyczyniają się do osiągnięcia celów klimatycznych UE 
 powiązane z zaleceniem 1 niniejszego sprawozdania 

Zalecenie przyjęte. 

3 lit. a) Komisja powinna ustalić wskaźniki monitorowania 
umożliwiające roczną ocenę oddziaływania środków łagodzenia 
zmiany klimatu finansowanych w ramach WPR na lata 2021–
2027 na emisje gazów cieplarnianych netto i regularnie 
przekazywać dane na ten temat 
 powiązane z zaleceniem 3 niniejszego sprawozdania 

Zalecenie nieprzyjęte. Miarodajna ocena wpływu 
tych środków na emisje gazów cieplarnianych 
netto wymaga użycia danych z wielu lat (WPR nie 
jest jedynym czynnikiem wpływającym na emisje 
gazów cieplarnianych). Oceny takie będą 
dokonywane w drodze ewaluacji, tj. nie co roku.  

 

2 lit. c) Komisja powinna udoskonalić ramy dotyczące przyszłych 
redukcji emisji poprzez ocenę i przekazywanie do UNFCCC 
informacji na temat wpływu na emisje wywieranego przez 
kluczowe polityki i działania UE, takie jak system handlu 
emisjami, rozporządzenie w sprawie emisji CO2 z transportu 

Zalecenie przyjęte. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=58913
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_16/SR_CAP-and-Climate_PL.pdf
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Sprawozdanie specjalne Zalecenia dla Komisji Odpowiedź Komisji 

Sprawozdanie specjalne 18/2019 
pt. „Emisje gazów cieplarnianych 

w UE – choć sprawozdawczość 
jest odpowiednia, niezbędne są 

bardziej precyzyjne informacje na 
temat przyszłych redukcji emisji” 

drogowego oraz inne sektory objęte decyzją dotyczącą 
wspólnego wysiłku redukcyjnego 
 powiązane z zaleceniem 3 niniejszego sprawozdania 

 
Sprawozdanie specjalne 31/2016 
pt. „Przeznaczenie co najmniej 
jednego na pięć euro w budżecie 
UE na działania w dziedzinie 
klimatu – mimo ambitnych prac 
istnieje poważne ryzyko, że cel nie 
zostanie osiągnięty” 

2 lit. c) Komisja powinna zapewnić, by w procesie gromadzenia 
danych rozróżnić dane dotyczące łagodzenia zmiany klimatu i te 
dotyczące dostosowania się do niej 
 powiązane z zaleceniem 2 niniejszego sprawozdania 

Zalecenie nieprzyjęte. Konsekwencje nałożenia 
takiego dodatkowego obciążenia 
administracyjnego na Komisję i państwa 
członkowskie są trudne do ustalenia. 

4) Komisja powinna zastosować zasadę zachowawczości 
i skorygować zawyżone szacunki dotyczące wydatków z EFRROW, 
dokonując przeglądu przypisanych unijnych współczynników 
klimatycznych 
 powiązane z zaleceniem 1 niniejszego sprawozdania 

Zalecenie przyjęte częściowo. Należy zachować 
stabilność metodyki monitorowania w okresie 
obowiązywania bieżących WRF z powodu 
przewidywalności, spójności i przejrzystości.  

6 lit. a) Trybunał zaleca Komisji opracowanie zharmonizowanego 
i proporcjonalnego systemu monitorowania rzeczywistych 
wydatków na działania w dziedzinie klimatu 
 powiązane z zaleceniem 3 niniejszego sprawozdania 

Zalecenie nieprzyjęte. Zalecenie to 
doprowadziłoby do zwiększenia poziomu obciążeń 
administracyjnych nałożonych na państwa 
członkowskie, czego nie przewidują obecne 
przepisy. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=51834
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PL.pdf
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Wykaz akronimów 
CEF – instrument „Łącząc Europę” 

DCI – Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju 

DG – dyrekcja generalna 

EEA – Europejska Agencja Środowiska 

EFRG – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

ETS – system handlu uprawnieniami do emisji 

FS – Fundusz Spójności 

NGEU – NextGenerationEU 

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

RRF – Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

WPR – wspólna polityka rolna 

WRF – wieloletnie ramy finansowe 
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Glosariusz 
Biomasa – paliwo pochodzące z produktów organicznych i pozostałości odpadowych, 
wykorzystywane do wytwarzania energii. 

Cel szczegółowy – jeden z elementów, na które podzielone są główne priorytety UE 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 

Dochód narodowy brutto – podstawowa miara bogactwa kraju oparta na dochodzie 
uzyskanym w kraju i za granicą. 

Działania w dziedzinie klimatu – działania mające na celu przeciwdziałanie zmianie 
klimatu i jej skutkom. 

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – dowolna praktyka z zestawu 
nieobowiązkowych praktyk wykraczających poza zwyczajowe wymogi środowiskowe 
i uprawniających rolników do otrzymania płatności z budżetu UE. 

Efekt deadweight – sytuacja, w której dana działalność finansowana ze środków UE 
zostałaby podjęta nawet bez otrzymania pomocy publicznej. 

Europejski Zielony Ład – przyjęta w 2019 r. unijna strategia wzrostu, której celem jest 
osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. 

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne – pięć głównych funduszy unijnych, 
których wspólnym zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego w całej Unii 
w okresie 2014–2020. Są to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski 
Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Morski i Rybacki. 

Gazy cieplarniane – gazy atmosferyczne – takie jak dwutlenek węgla lub metan – 
pochłaniające i emitujące promieniowanie, które zatrzymują ciepło, prowadząc do 
wzrostu temperatury powierzchni Ziemi. Jest to tak zwany efekt cieplarniany. 

Konwencje z Rio – trzy umowy będące efektem Konferencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie ochrony środowiska, która odbyła się w Rio de Janeiro w 1992 r. Są to: 
Konwencja o różnorodności biologicznej, ramowa konwencja w sprawie zmian klimatu 
oraz konwencja w sprawie zwalczania pustynnienia. 

Łagodzenie zmiany klimatu – zmniejszanie lub ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych ze względu na ich wpływ na klimat. 

Monitorowanie wydatków na cele związane z klimatem – monitorowanie postępów 
w osiąganiu celów wyznaczonych w zakresie wydatków na działania w dziedzinie 
klimatu. 
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Natura 2000 – sieć obszarów ochrony, na których występują gatunki rzadkie 
i zagrożone oraz niektóre rzadkie typy siedlisk przyrodniczych objęte ochroną na 
podstawie prawa UE. 

Neutralność klimatyczna – sytuacja, w której działalność człowieka nie wywiera 
żadnego wpływu netto na klimat. 

NextGenerationEU – pakiet finansowy, który ma pomóc państwom członkowskim UE 
w odbudowie po gospodarczych i społecznych skutkach pandemii COVID-19. 

Obszar interwencji – kategoria działań finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Płatności bezpośrednie – płatności stanowiące wsparcie w obszarze rolnictwa, 
dokonywane bezpośrednio na rzecz rolników, np. pomoc obszarowa, nazywane 
również wsparciem dochodu. 

Program „Horyzont 2020” – program UE w zakresie badań naukowych i innowacji na 
okres programowania 2014–2020. 

Przystosowanie się do zmiany klimatu – zmniejszenie wrażliwości państw 
i społeczności na zmianę klimatu przez zwiększenie ich zdolności do sprostania 
skutkom tej zmiany. 

Ucieczka emisji – wzrost emisji gazów cieplarnianych w wyniku przeniesienia produkcji 
z państwa o surowych ograniczeniach emisji do państwa, w którym przepisy nie są tak 
surowe. 

Unijny współczynnik klimatyczny – waga przypisana wydatkom UE na projekty, środki 
lub działania, aby odzwierciedlić zakres, w jakim uwzględnia się w nich kwestie 
związane z klimatem. 

Uwzględnianie kwestii klimatu – uwzględnianie kwestii związanych z klimatem we 
wszystkich strategiach, instrumentach, programach i funduszach. 

Wieloletnie ramy finansowe – unijny plan wydatków, przyjmowany zazwyczaj na okres 
siedmiu lat, w którym określane są priorytety (w oparciu o cele polityki) i pułapy 
wydatków. Plan ten stanowi ramy, w obrębie których ustala się roczne budżety UE 
i wyznacza limity dla każdej kategorii wydatków. 

Wskaźnik z Rio – opracowany przez OECD wskaźnik służący określaniu stopnia, w jakim 
dane działanie przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w konwencjach z Rio. 

Wspólna polityka rolna – jednolita unijna polityka rolna obejmująca dopłaty i szereg 
innych środków mających zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, zapewnić 
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odpowiedni poziom życia rolnikom w UE, wspierać rozwój obszarów wiejskich 
i przyczyniać się do ochrony środowiska. 

Wydatki na rzecz klimatu – wszelkie wydatki przyczyniające się (bezpośrednio lub 
pośrednio) do osiągnięcia celów klimatycznych. 

Zmiana klimatu – zmiany w klimacie Ziemi skutkujące nowymi długoterminowymi 
typami pogody. 
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Odpowiedzi Komisji 
 

 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=61103 

 

Kalendarium 
 

 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=61103 
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Zespół kontrolny 
Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących polityk 
i programów UE bądź kwestii związanych z zarządzaniem w wybranych obszarach 
budżetowych. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne tak, aby osiągnąć jak 
największe oddziaływanie, biorąc przy tym pod uwagę takie kryteria, jak zagrożenia dla 
wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, 
nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny. 

Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę I, której 
przewodniczy członkini Trybunału Joëlle Elvinger i która zajmuje się wydatkami 
związanymi ze zrównoważonym użytkowaniem zasobów naturalnych. Kontrolą 
kierowała członkini Trybunału Joëlle Elvinger, a w działania kontrolne zaangażowani 
byli: Ildikó Preiss, szefowa gabinetu; Paolo Pesce i Charlotta Törneling, attaché; 
Ramona Bortnowschi i Emmanuel Rauch, kierownicy; Antonella Stasia, koordynatorka 
zadania, a także kontrolerzy: Ernesto Roessing, Jonas Kathage i Marika Meisenzahl, 
która opracowała też materiały graficzne. Judita Frangež zapewniła wsparcie 
administracyjne. 

Joëlle Elvinger Ildikó Preiss

Antonella StasiaRamona Bortnowschi Emmanuel Rauch

Paolo Pesce

Jonas Kathage Marika Meisenzahl Judita Frangež

Charlotta Törneling

Ernesto Roessing
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UE zobowiązała się przeznaczyć na działania w dziedzinie klimatu 
co najmniej 20% swojego budżetu na lata 2014–2020. Komisja 
ogłosiła, że UE osiągnęła ten cel – zgodnie z przedstawionymi 
przez nią informacjami wydatki na rzecz klimatu wyniosły w tym 
okresie 216 mld euro. Trybunał stwierdził, że te zadeklarowane 
wydatki nie zawsze były w istocie związane z działaniami 
w dziedzinie klimatu, a kwoty przedstawione w sprawozdaniach 
na ten temat były ogólnie zawyżone. Oszacował on, że podaną 
kwotę zawyżono o co najmniej 72 mld euro. 

Pomimo że Komisja planuje wprowadzić usprawnienia do 
sprawozdawczości dotyczącej działań w dziedzinie klimatu na 
okres 2021-2027, nie udało się wyeliminować wszystkich 
problemów. Trybunał sformułował zalecenia, które mają na celu 
poprawę tej sprawozdawczości oraz powiązanie wkładu 
budżetowego UE z unijnymi celami klimatycznymi 
i energetycznymi. Zaleca on również Komisji, aby uzyskała 
dowody naukowe na poparcie szacunków dotyczących wkładu 
polityki rolnej UE w działania w dziedzinie klimatu. 

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit 
drugi TFUE. 
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