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ES klimato politika: yra rimta rizika, kad 20 % išlaidų tikslas nebus pasiektas, – teigia ES 
auditoriai 

Kaip nurodoma naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, yra rimta rizika, jog ES tikslas 2014–2020 m. kas 
penktą ES biudžeto eurą išleisti klimato politikai nebus pasiektas. Nors padaryta pažanga, auditoriai įspėja, jog 
norint užtikrinti „realų poslinkį“ į klimato politiką, reikia daugiau pastangų. 

Siekdama reaguoti į klimato kaitą, ES susitarė, kad ne mažiau kaip 20 % jos biudžeto 2014–2020 m. laikotarpiu 
turi būti išleista klimato politikai. Šio tikslo numatyta siekti įtraukiant klimato politiką į įvairias ES biudžeto 
politikos sritis ir fondus. Auditoriai nagrinėjo, ar šis tikslas gali būti pasiektas ir ar taikytas Europos Komisijos 
metodas galėjo prisidėti prie didesnio ir tikslingesnio klimato politikos finansavimo. 

Jie nustatė, kad yra dirbamas ambicingas darbas ir kad pasiekta pažangos. Tačiau išlieka rimta rizika, kad 20 % 
tikslas nebus pasiektas, jei nebus padidintos pastangos. Įgyvendinat šį tikslą, buvo pasiektas didesnis ir 
tikslingesnis klimato politikos finansavimas Europos regioninės plėtros fonde ir Sanglaudos fonde. Tačiau žemės 
ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse, taip pat Europos socialiniame fonde reikšmingo perėjimo prie klimato 
politikos nenustatyta. 

„Yra rimta rizika, jog ES tikslas 2014–2020 m. kas penktą eurą išleisti klimato politikai nebus pasiektas“, – 
pareiškė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Phil Wynn Owen. „Padaryta pažanga, tačiau 
pagrindinėse išlaidų srityse iš esmės niekas nesikeitė. Komisija ir valstybės narės turėtų išnagrinėti visas 
potencialias galimybes ir užtikrinti realų poslinkį į klimato politiką.“ 

Komisijos duomenimis, klimato politikai skirto finansavimo dalis 2014–2016 m. sudarė vidutiniškai 17,6 %. 
Auditorių vertinimu, norint iki 2020 m. pabaigos pasiekti bendrą 20 % tikslą, 2017–2020 m. laikotarpiu klimato 
finansavimo dalį reikėtų padidinti vidutiniškai iki 22 %.  

Auditoriai nustatė, kad Komisijos įverčiai yra pagrįsti prielaidomis dėl žemės ūkio išlaidų klimato politikai, tačiau 
šie duomenys yra perdėti ir tinkamai nepagrįsti. Auditoriau paskaičiavo, kad žemės ūkio ir kaimo plėtros 
išlaidoms taikant tarptautiniu mastu pripažintas metodikas, jų tikėtinas įnašas į klimato politiką 2014–2020 m. 
laikotarpiu sumažėtų maždaug 33 milijardais eurų. Ši suma sudaro apie 15 % viso tikslo. 

Mokslinių tyrimų srityje programa „Horizontas 2020“ smarkiai atsilieka nuo įsipareigojimo skirti 35 % 
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finansavimo klimato politikai – jos indėlis per 2014–2017 m. laikotarpį tesiekia 24 %. Auditorių teigimu, Komisija 
neturi detalaus veiksmų plano, kuriame būtų numatyta, kaip ši atsilikimą įveikti. 

Auditorių rekomendacijose Komisijai pabrėžiama, jog, norint užtikrinti pažangą siekiant 20 % tikslo, būtina atlikti 
patikimą daugiametį konsolidavimą, užtikrinti kompleksišką ataskaitų teikimą ir rezultatų stebėjimą bei atlikti 
realistišką ir patikimą kovos su klimato kaita poreikių vertinimą. Jie taip pat rekomenduoja ištaisyti perdėtus 
kaimo plėtros išlaidų vertinimus ir parengti veiksmų planus atsiliekančioms sritims. Galiausiai jie rekomenduoja 
išnagrinėti visas potencialias galimybes, leidžiančias užtikrinti tolesnį faktinį perėjimą prie klimato politikos. 

2016 m. rugsėjo mėn. Komisija1 įvertino, kad 2014–2020 m. laikotarpiu klimato politikai iš ES biudžeto turėtų 
būti išleista iš viso 18,9 % lėšų. Taigi 20 % tikslas būtų nesiektas2

Specialioji ataskaita Nr. 31/2016 „Panaudoti kas penktą ES biudžeto eurą klimato politikai: vykdomas ambicingas 
darbas, tačiau yra rimta rizika, kad tikslai nebus pasiekti“ yra paskelbta 23 ES kalbomis. 
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1 2016 m. rugsėjo 14 d. SWD(2016) 299, pridedamas prie daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros 
COM(2016) 603 final. 

2 Visos 2014–2020 m. laikotarpiui planuotos ES išlaidos sudaro 1 062,6 milijardo eurų. Taikant Komisijos metodiką, 1,1 % 
trūkumas reikštų daugiau kaip 11 milijardų eurų mažesnį (201 milijardą vietoje 212,5 milijardo eurų) klimato politikos 
finansavimą. 
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