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Santrauka
I Klimato kaita yra pasaulinio masto iššūkis, darantis didelį poveikį mūsų gyvenimui, ir

Europos Sąjunga, reaguodama į jį, nusistatė ambicingus tikslus. Remiantis šiais tikslais,
klimato aspekto integravimas apima klimato politikos veiksmų integravimą į ES politikas ir
fondus ir įsipareigojimą tam tikrą biudžeto procentinę dalį skirti kovai su klimato kaita.
Klimato srities išlaidų stebėjimas reiškia skirtingų šaltinių finansinio indėlio siekiant
klimato tikslų vertinimą.

II 2011 m. Komisija paskelbė savo tikslą bent 20 % 2014–2020 m. ES biudžeto skirti

klimato politikai. 2018 m. Komisija nustatė ambicingesnį tikslą dėl siūlomo 2021–2027 m.
ES biudžeto – klimato tikslams skirti 25 % išlaidų. Vertinant absoliučiais skaičiais, 2021–
2027 m. klimato politikai numatyta skirti 320 milijardų eurų, t. y. 114 milijardų eurų
daugiau nei 2014–2020 m. 2019 m. gruodžio mėn. paskelbtu Žaliuoju kursu siekta iš naujo
nustatyti su klimatu ir aplinka susijusius ES tikslus ir patvirtintas 25 % tikslas. Juo siekta
per ateinantį dešimtmetį sutelkti bent 1 trilijoną eurų tvarių investicijų, finansuojamų iš ES
biudžeto ir kitų viešųjų ir privačiųjų lėšų šaltinių. 2020 m. gegužės mėn. Komisija,
atsižvelgdama į COVID-19 krizę, iš dalies pakeitė 2021–2027 m. laikotarpio pasiūlymus.

III Ši apžvalga nėra audito ataskaita. Ja siekiama atnaujinti ankstesnę Europos Audito

Rūmų klimato srities išlaidų ES biudžete stebėjimo analizę, kaip rekomendavo Europos
Parlamentas ir Taryba. Mūsų ankstesniame darbe ES klimato srities išlaidų srityje
(Specialiojoje ataskaitoje Nr. 31/2016) patvirtinta, kad vykdomas ambicingas darbas ir kad
apskritai Komisija padarė pažangą siekdama 2014–2020 m. tikslo. Tačiau joje taip pat
atkreiptas dėmesys į riziką, kad šis tikslas gali būti nepasiektas, taip pat į kai kurias
metodines spragas, dėl kurių pervertinamos su klimatu susijusios išlaidos.

IV Šia apžvalga siekta dviejų tikslų: įvertinti atsižvelgimą į mūsų ankstesnę ataskaitą dėl

Komisijos veiksmų ir informacijos teikimo vykdant su klimatu susijusių išlaidų stebėjimą
2014–2020 m. ir išnagrinėti ambicingesnį įsipareigojimą klimato politikai iš būsimo ES
biudžeto skirti bent 25 %. Daugiausia dėmesio skiriame žemės ūkio, sanglaudos ir
mokslinių tyrimų politikos sritims, kuriomis labiausiai prisidedama prie šio 2021–2027 m.
įsipareigojimo.

V Siekdama stebėti klimato srities išlaidas Komisija taiko metodiką, pagrįstą trimis

koeficientais, nustatytais pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) rodiklius: 100 % – priskirtas ES finansavimui, kuriuo svariai prisidedama siekiant
klimato tikslų; 40 % – priskirtas finansavimui, kuriuo prisidedama vidutiniškai; 0 % –
priskirtas finansavimui, kuriuo visai neprisidedama arba menkai prisidedama siekiant
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klimato tikslų. Šio metodo pranašumas yra tai, kad jis yra paprastas ir pragmatiškas, tačiau
jį taikant kyla pervertinimo rizika.

VI 2019 m. Komisija pranešė, kad ES biudžete 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu

klimato politikai tenkančios išlaidos greičiausiai sudarys 19,7 % biudžeto lėšų. Nuo tada,
kai buvo paskelbta mūsų 2016 m. ataskaita, klimato srities išlaidų stebėjimo metodika iš
esmės nepakito. Todėl ją taikant ir toliau pervertinamas tam tikrų bendros žemės ūkio
politikos schemų indėlis kovojant su klimato kaita. Čia atkreipiame dėmesį į riziką, kad kai
kurios žemės ūkio ir sanglaudos politikos išlaidos klimato kaitą galėtų paspartinti.
Mokslinių tyrimų sektorius atsilieka siekdamas savo ambicingo 35 % klimato srities išlaidų
tikslo.

VII 2020 m. viduryje 2021–2027 m. programavimo laikotarpio biudžetas, taip pat

bendra žemės ūkio politika ir sanglaudos politikos programa svarstomi Taryboje ir
Europos Parlamente. Klimato politika tebėra vienas iš svarbiausių Komisijos prioritetų
2021–2027 m. laikotarpiu. Remiantis ne viena publikacija, kai kurių žemės ūkio schemų
numatytas indėlis į su klimatu susijusias išlaidas buvo pervertintas. Jų autoriai mano, kad
Komisijos klimato stebėjimo metodiką reikia persvarstyti, kad ji taptų patikimesnė. Jie taip
pat aptaria ES finansavimo užskaitą, kai bet kokios investicijos, darančias neigiamą poveikį
klimatui, kompensuojamos papildomomis su klimatu susijusiomis išlaidomis. Apskritai yra
požymių, kad, remiantis dabartiniais Komisijos pasiūlymais, bus sunku patikimai padidinti
su klimatu susijusias išlaidas iki 25 % ES biudžeto.
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Įvadas
Klimato srities išlaidos ES biudžete

01 Klimato kaita yra vienas didžiausių iššūkių, darančių poveikį mūsų šiandienos

gyvenimui. Klimato kaitos padariniai apima kylančią temperatūrą, kritulių pasiskirstymo
pokyčius, dažnesnes sausras ir ekstremalius meteorologinius reiškinius, kylantį jūros lygį ir
tirpstančius ledynus. Klimato kaita daro poveikį ne tik mūsų sveikatai, bet ir laukinei
gyvūnijai, ekonomikai ir kitoms sritims (žr. 1 diagramą).

1 diagrama. Klimato kaitos padariniai

Šaltinis: EAR.

02 ES turi ambicingų tikslų kovojant su klimato kaita, tiek savo vykdomų politikų, tiek

bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais srityse. Tarp jų – tikslai, susiję su išmetamo
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, energijos vartojimo efektyvumo
didinimu ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo didinimu.

03 Užuot sukūrusi specialią kovos su klimato kaita finansavimo priemonę, Komisija

nusprendė įtraukti klimato aspektą į ES biudžetą. Tai apėmė klimato politikos integravimą
į ES politikas, programas bei fondus ir įsipareigojimą tam tikrą biudžeto dalį skirti klimato
politikai. Šiame kontekste klimato srities išlaidų (arba kovos su klimato kaita finansavimo)
stebėjimas reiškia skirtingų šaltinių finansinio indėlio siekiant klimato tikslų vertinimą.
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04 Remdamasi ES kovos su klimato kaita tikslais (žr. 02 dalį), 2011 m. Komisija paskelbė

tikslą bent 20 % (kas penktą eurą) 2014–2020 m. ES biudžeto skirti klimato politikai 1.
Komisija kasmet praneša apie visas su klimatu susijusias išlaidas savo metinėje ES biudžeto
valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitoje, bendrojo biudžeto projekte, o nuo 2019 m. –
programų veiksmingumo apžvalgoje.

05 2018 m., siūlydama kitą daugiametę finansinę programą (DFP), Komisija nustatė

ambicingesnį klimato aspekto integravimo į visas ES programas tikslą. Šis naujas tikslas –
kovai su klimato kaita skirti 25 % ES išlaidų 2, arba vieną eurą iš keturių. Vertinant
absoliučiais skaičiais, pagal šį 2018 m. pasiūlymą klimato politikai 2021–2027 m.
laikotarpiu numatyta skirti 320 milijardų eurų (dabartinėmis kainomis), t. y. 114 milijardų
eurų daugiau nei 2014–2020 m. (žr. 2 diagramą). 2020 m. gegužės mėn. Komisija,
atsižvelgdama į COVID-19 krizę, iš dalies pakeitė 2021–2027 m. laikotarpio pasiūlymus.
Nuo tada nebuvo pateikta atnaujinta klimato srities išlaidų suma. Tuo metu, kai rengėme
savo apžvalgą, DFP dar nebuvo priimta.

2 diagrama. Su klimatu susijusių išlaidų tikslai (2020 m. balandžio mėn.)
2014–2020 m.

ES 28

2021–2027 m.

ES 27

Tikslas: 206 milijardai eurų Tikslas: 320 milijardų eurų
(20 % – vienas euras iš penkių)

Su klimatu susijusios ES išlaidos

(25 % – vienas euras iš keturių)

Kitos ES išlaidos

Šaltinis: EAR, remiantis 2018 m. gegužės mėn. COM(2018) 321 „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri
apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“, p. 22.

1

COM(2011) 500 final „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, II dalis, p. 13.

2

COM(2018) 321 final „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina.
2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“.
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Žaliasis kursas

06 2019 m. gruodžio mėn. paskelbtu Žaliuoju kursu3 Komisija siekia atkartoti savo

įsipareigojimą imtis su klimatu ir aplinka susijusių iššūkių. Juo siekiama remti perėjimą
prie pertvarkytos ES ekonomikos, kurioje reaguojama į klimato kaitos ir aplinkos būklės
blogėjimo keliamus iššūkius. Žaliajame kurse patvirtintas Komisijos 25 % klimato srities
išlaidų tikslas visose ES programose.

07 Komisija pristatė Žaliąjį kursą įgyvendindama savo strategiją dėl Jungtinių Tautų

darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo. Iš šių tikslų 13asis DVT „Klimato politika“ yra skirtas prisitaikymui prie klimato kaitos, klimato kaitos
priemonių integravimui į nacionalines politikas, informuotumo didinimui, išlaidų
įsipareigojimams ir kovos su klimato kaita veiksmams (žr. 3 diagramą).

3 diagrama. 13-ojo DVT „Klimato politika“ tikslai
13-asis DVT „Klimato politika“
Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų
13.1 Stiprinti atsparumą ir gebėjimus prisitaikyti prie su klimatu susijusių pavojų ir
gaivalinių nelaimių visose šalyse
13.2 Integruoti klimato kaitos priemones į nacionalines politikas, strategijas ir planus
13.3 Gerinti švietimą, informuotumo didinimą bei žmogiškuosius ir institucinius
gebėjimus klimato kaitos mažinimo, prisitaikymo prie jos, jos poveikio mažinimo ir
ankstyvo įspėjimo srityse
13.A Įgyvendinti išsivysčiusių šalių, kurios yra Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos
konvencijos šalys, įsipareigojimą iki 2020 m. kasmet iš visų šaltinių bendrai sutelkti
100 milijardų JAV dolerių, kad būtų patenkinti besivystančių šalių poreikiai
13.B Skatinti veiksmingo planavimo ir valdymo, susijusių su klimato kaita, gebėjimų
stiprinimo mechanizmus mažiausiai išsivysčiusiose šalyse ir mažose besivystančiose salų
valstybėse

Šaltinis: EAR, remiantis https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 duomenimis.

08 Žaliajame kurse aptariamas nacionalinių žaliųjų biudžetų poreikis ir ypač daug

dėmesio skiriama mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimui siekiant klimato tikslų. Žaliuoju
kursu Komisija įpareigojama dėti daugiau pastangų, kad būtų užtikrintas patikimų
poveikio klimatui ataskaitų teikimas („kovoti su melagingais ekologiškumo teiginiais“)

3

COM(2019) 640 final „Europos žaliasis kursas“.
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vartojimo prekių srityje: „ekologiškumo teiginiai“ turėtų būti pagrįsti standartine jų
poveikio vertinimo metodika.

09 Kovai su klimato kaita reikia didelių investicijų, todėl 2020 m. sausio mėn. Komisija

paskelbė Europos žaliojo kurso investicijų planą. Juo siekiama per ateinantį dešimtmetį
sutelkti bent 1 trilijoną eurų tvarių investicijų klimato ir aplinkosaugos veiksmams ES.
Planas būtų iš dalies finansuojamas ne tik iš ES biudžeto, bet ir nacionaline bendro
finansavimo dalimi bei pritrauktomis privačiojo sektoriaus investicijomis. Šiuo požiūriu
Teisingos pertvarkos mechanizmo tikslas – teikti tikslinę paramą regionams ir sektoriams,
kurie pereinant prie žaliosios ekonomikos yra labiausiai veikiami 4. Ši parama bus teikiama
bendram ekonominiam vystymuisi, neapsiribojant išmetamo anglies dioksido kiekio
mažinimu.

10 Dėl COVID-19 krizės politiniai prioritetai gali pasikeisti, nukreipiant dėmesį į grėsmių
visuomenės sveikatai šalinimą, ekonomikos skatinimą arba darbo vietų kūrimą, galbūt
pakeičiant politikos įgyvendinimo modelius. Nepaisant to, klimato kaita ir toliau bus
pasaulinio masto iššūkis ir pagrindinis rūpestis žmonėms, politikos formuotojams ir
suinteresuotiesiems subjektams.

Ankstesnis Audito Rūmų darbas klimato srities išlaidų srityje

11 Specialiojoje ataskaitoje Nr. 17/2013 „ES kovos su klimato kaita finansavimas išorės
pagalbos teikimo kontekste“ tikrinome, kaip Komisijai sekėsi valdyti su klimatu susijusias
išlaidas, finansuojamas iš ES biudžeto ir Europos plėtros fondo. Pripažinome, kad su
klimatu susijusios išlaidos konkrečiose šalyse partnerėse nuolat didėjo, ir pateikėme
rekomendacijas, skirtas gerinti ataskaitų apie ES paramos vystymuisi lėšomis
finansuojamų klimato srities išlaidų teikimą, šių išlaidų stebėjimą ir sekimą, taip pat
Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą šioje srityje.

12 Mūsų Specialiojoje ataskaitoje Nr. 31/2016 nagrinėtas ES politinis įsipareigojimas

integruoti klimato politiką į visas ES biudžeto išlaidas 2014–2020 m. DFP, užtikrinant, kad
bent 20 % ES biudžeto būtų skirta klimato politikai. Ataskaitoje patvirtinta, kad dirbamas
ambicingas darbas ir kad apskritai Komisija, siekdama šio tikslo, padarė pažangą. Tačiau

4

Daugiau informacijos pateikiama 2020 m. sausio mėn. Komisijos pranešime spaudai „Perėjimo
prie žaliosios ekonomikos finansavimas“. Taip pat žr. Audito Rūmų nuomonės Nr. 2/2020 dėl
2020 m. sausio 14 d. iš dalies pakeisto Komisijos pasiūlymo dėl Bendrųjų nuostatų reglamento
9 dalį „Teisingos pertvarkos fondo veiksmingumo pagrindas“.
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atliekant auditą atkreiptas dėmesys ir į rimtą riziką, kad 20 % tikslas gali būti nepasiektas
(žr. 4 diagramą).

4 diagrama. Specialiosios ataskaitos Nr. 31/2016 pagrindiniai nustatyti
faktai

Tiesioginės ūkininkams skirtos
išmokos: prielaidoms dėl indėlio
siekiant klimato tikslo trūksta
patikimo pagrindimo

Mokslinių tyrimų
finansavimas: būtina
imtis skubių veiksmų,
nes indėlis yra gerokai
mažesnis, nei numatyta

Europos socialinis
fondas: būtų galima
pasiekti daugiau
pasitelkiant indėlius į
klimato politiką

→ Siekiant tikslo padaryta pažanga
→ Ataskaitų teikimas iš dalies
patikimas
→ Nepakankamas dėmesys
rezultatams
→ Komisijos taikomo stebėjimo
metodo trūkumai

ERPF ir SF: didesni su klimatu
susiję asignavimai rodo,
kad galima skirti daugiau
dėmesio klimatui

Šaltinis: EAR, Specialioji ataskaita Nr. 31/2016.

Kaimo plėtros išlaidos
klimatui: reikšmingų
pokyčių nėra, nepaisant
gerosios patirties
kaimo plėtros srityje

Europos jūrų reikalų ir
žuvininkystės fondas:
šiek tiek daugiau
dėmesio skiriama
klimato politikai
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Apimtis ir metodas
13 Šios apžvalgos tikslas – apžvelgti, kaip Komisija stebi su klimatu susijusias ES

biudžeto išlaidas. Visų pirma dėmesį sutelkėme į klimato politikos stebėjimą žemės ūkio,
sanglaudos ir mokslinių tyrimų politikos srityse, kurioms tenka didžioji su klimatu susijusių
išlaidų dalis. Šiame dokumente:
o

peržiūrime Komisijos metodiką, skirtą su klimatu susijusioms ES biudžeto išlaidoms
stebėti;

o

aptariame įsipareigojimą bent kas penktą eurą (20 %) 2014–2020 m. ES biudžete
skirti klimato politikai, peržiūrime, kaip Komisija vykdė šį įsipareigojimą ir teikė
informaciją apie su klimatu susijusias išlaidas 2014–2020 m. DFP ir vertiname
atsižvelgimą į mūsų ankstesnę ataskaitą šia tema, t. y. Specialiąją ataskaitą
Nr. 31/2016;

o

įvertiname ambicingesnį pasiūlymą 2021–2027 m. ES biudžete klimato politikai skirti
bent kas ketvirtą eurą (25 %).

14 Tai – ne audito ataskaita, o apžvalga, daugiausia pagrįsta viešai paskelbta informacija
ar specialiai šiuo tikslu surinkta medžiaga. Audito Rūmai nusprendė šią apžvalgą parengti
dabar, nes yra didelis suinteresuotųjų subjektų susidomėjimas šia sritimi. Apžvalga
siekiama atnaujinti ankstesnę Audito Rūmų klimato srities išlaidų ES biudžete stebėjimo
analizę ir ją įtraukti į naują DFP, kaip rekomendavo Europos Parlamentas ir Taryba.

15 Ši apžvalga apima ES biudžeto išlaidų sritį. Žaliajame kurse pažymėta, kad siekti

klimato tikslų gali padėti ir biudžeto pajamos, tačiau tai nepatenka į mūsų apžvalgos
apimtį.

16 Rengdami šią apžvalgą diskutavome su Komisija ir atsižvelgėme į jos pastabas. Šioje

apžvalgoje pateikta informacija gauta iš:
o

išorės ataskaitų, tyrimų, dokumentų ir straipsnių;

o

atitinkamų ES teisės aktų, kurie buvo priimti arba pasiūlyti nuo 2015 m. iki 2020 m.
vidurio;

o

Komisijos darbinių dokumentų, susijusių su klimato srities išlaidomis;
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o

klausimynų, išsiųstų šiems Komisijos generaliniams direktoratams: Žemės ūkio ir
kaimo plėtros GD, Biudžeto GD, Klimato politikos GD, Regioninės ir miestų politikos
GD ir Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD;

o

konsultacijų su šiais suinteresuotaisiais subjektais: Europos veiksmų klimato srityje
tinklu ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

12

Klimato srities išlaidų ES biudžete
stebėjimas. Apžvalga
Klimato srities išlaidų ES biudžete stebėjimo metodika

17 Nuo 1998 m. EBPO stebėjo finansinius srautus, kuriais siekiama Rio de Žaneiro

konvencijose dėl biologinės įvairovės, klimato kaitos ir dykumėjimo nustatytų tikslų, ir
naudojo vadinamuosius Rio rodiklius. Siekdama stebėti su klimatu susijusias ES biudžeto
išlaidas, Komisija pritaikė EBPO Rio rodiklius klimato politikai ir juos naudojo kiekvienai ES
politikos sričiai, programai ar priemonei (žr. 1 lentelę). Siekdama kiekybiškai įvertinti
išlaidas, kuriomis prisidedama prie klimato tikslų įgyvendinimo, Komisija taikė ES klimato
koeficientus. Vis dėlto EBPO sukūrė Rio rodiklius ne tam, kad būtų gauti tikslūs skaičiai, o
tam, kad būtų gauti duomenys apie konkrečių tikslų, pavyzdžiui, klimato kaitos,
integravimo lygį.
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1 lentelė. EBPO Rio rodikliai ir ES klimato koeficientai

EBPO
Rio rodiklis

EBPO finansavimo srautas /
veikla

2

Veikla, kurioje kova su klimato
kaita yra pagrindinis tikslas; ji
finansuojama tik siekiant šio
tikslo

1

Veikla, kurioje kova su klimato
kaita yra svarbus (aiškiai
nurodytas), bet ne pagrindinis
tikslas

ES finansavimas /
programa / priemonė

ES klimato
koeficientas

Finansavimas, kuriuo
svariai prisidedama
įgyvendinant klimato tikslus

Finansavimas, kuriuo
vidutiniškai prisidedama
įgyvendinant klimato tikslus

0

Veikla, kuria iš esmės
nesiekiama klimato tikslų,
nustatytų Rio de Žaneiro
konvencijose

Finansavimas, kuriuo
neprisidedama / menkai
prisidedama įgyvendinat
klimato tikslus

Šaltinis: Handbook on the OECD Climate Markers ir Funding for Climate Action, Europos Komisija.

18 Mūsų Specialiojoje ataskaitoje Nr. 31/2016 atkreiptas dėmesys į šiuos ES klimato

srities išlaidų stebėjimo metodo trūkumus:
o

taikant ES klimato koeficientus, kai kuriose srityse nebuvo laikomasi konservatyvumo
principo siekiant išvengti perdėtų klimato finansavimo vertinimų5. Pagal šį principą,
tais atvejais, kai duomenys apie klimatą yra neprieinami arba neaiškūs, geriau
pateikti mažesnius nei per didelius vertinimus;

o

EBPO sistemoje aukščiausioje kategorijoje yra veikla, kuria pirmiausia siekiama
klimato tikslų. ES 100 % koeficientą taiko ne tik šioms politikoms, bet ir ES politikoms,
kurios svariai prisideda kovojant su klimato kaita, – tai tarpinė kategorija EBPO
klasifikacijoje (žr. 1 lentelę);

5

Žr. Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking.
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o

stebėjimo metodas neapima klimato politikai naudojant finansines priemones
skiriamų ES lėšų;

o

ES atskirai nestebi prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimo
veiksmų.

19 Komisija savo pastabas dėl šio metodo pateikė savo atsakymuose į mūsų

Specialiosios ataskaitos Nr. 31/2016 34–37 dalių pastabas, pabrėždama būtinybę užtikrinti
duomenų patikimumo ir administracinių pastangų pusiausvyrą. Neseniai paskelbtuose
tyrimuose, skirtuose žemės ūkio politikai, taip pat reiškiamas susirūpinimas dėl Komisijos
taikyto metodo. Pavyzdžiui, viename tyrime siūloma peržiūrėti Rio rodiklių metodikos
taikymą ir dėmesį telkti į klimato kaitos švelninimą, registruojant tik konkrečias išmetamo
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo priemones, o ne į numatytas išmokas,
kurių poveikis išmetamųjų teršalų kiekiui šiuo metu nežinomas6.

20 Kitame leidinyje7 pripažįstama, kad Komisijos metodas yra paprastas ir

pragmatiškas, tačiau pažymima, kad jis gali klaidinti. Pavyzdžiui, nėra numatytas
neigiamas koeficientas išlaidoms, dėl kurių išmetamųjų teršalų kiekis padidėja. Taip būtų
dar labiau nukrypta nuo EBPO Rio rodiklių. Leidinyje raginama nustatyti sudėtingesnę, bet
tikslesnę metodiką, skirtą kiekvieno veiksmo anglies pėdsakui įvertinti, ir taip padėti
užtikrinti, kad ES biudžetas būtų iš tiesų žalesnis.

21 Komisija šį išlaidų stebėjimo metodą paliko 2021–2027 m. DFP, nurodydama metodo
pranašumus, bet kartu pripažindama jo trūkumus 2014–2020 m. (žr. 5 diagramą).

6

Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al., Action needed for the EU Common Agricultural Policy
to address sustainability challenges; People Nat. 2020; 00:1–12.

7

Claeys, G., Tagliapietra, S. and Zachmann, G., How to make the European Green Deal work;
Bruegel Policy Contribution, Issue No˚13, 2019 m. lapkričio mėn.
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5 diagrama. Komisijos apžvalga: klimato srities išlaidų stebėjimo metodo
pranašumai ir trūkumai, remiantis EBPO Rio rodikliais, 2014–2020 m. DFP

• Mažos administracinės išlaidos
• Paprastas taikymas ir naudojimas
• Veiksmingas klimato srities išlaidų
stebėjimas (t. y. programos, kurių
pirminiai tikslai nėra susiję su klimato
kaita, gali būti rengiamos taip, kad
tam tikru mastu būtų siekiama
klimato srities tikslų ir pritraukiamas
40 % klimato koeficientas)

• Nenuosekliai taikomi klimato koeficientai
(pavyzdžiui, biudžeto eilutės lygmeniu,
projekto lygmeniu, intervencijos srities
lygmeniu)
• Mažos apimties programos ir įnašų
mokėtojai nebūtinai įtraukti į stebėjimo
veiklą
• Nestebimos finansinės priemonės

Šaltinis: Komisijos atsakymai į Europos Audito Rūmų klausimyną.

22 Pagal 2021–2027 m. DFP Komisija planuoja stebėti su klimatu susijusias išlaidas

projektų lygmeniu pagal visas tiesioginio valdymo programas, įskaitant smulkius veiksmus,
kurie anksčiau nebuvo įtraukti. Be to, ji planuoja stebėti su klimatu susijusias investicijas,
finansuojamas finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, paskolomis, garantijomis ar
nuosavu kapitalu.

Klimato srities išlaidos 2014–2020 m.

23 Siekiant įvykdyti įsipareigojimą bent 20 % 2014–2020 m. ES biudžeto skirti klimato
politikai, į tam tikrus reglamentus buvo įtraukti konkretūs su klimatu susijusių išlaidų
rėmimo tikslai (žr. 6 diagramą).
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6 diagrama. Klimato srities išlaidų tikslai ES teisės aktuose (2014–2020 m.
DFP)

Šaltinis: EAR, remiantis ES reglamentais.

24 Kaip parodyta 2 diagramoje, Komisijos skaičiavimu, prie klimato tikslų būtų prisidėta
206 milijardais eurų, arba 20 % 2014–2020 m. DFP. Pagal naujesnes Komisijos ataskaitas
dėl su klimatu susijusių išlaidų 2014–2020 m. DFP8, „panašu, kad vykdant ES biudžetą
vidutiniškai 2014–2020 m. DFP bus pasiektas 19,7 % tikslas“. Ši procentinė dalis kasmet
atnaujinama, o visa šio DFP laikotarpio suma, užregistruota kaip su klimatu susijusios
išlaidos, bus patvirtinta tik po 2023 m., t. y. paskutinių finansavimo pagal 2014–2020 m.
pasidalijamojo valdymo programas metų.

Bendra žemės ūkio politika

25 Komisijos vertinimu, didžiausias indėlis siekiant ES biudžeto klimato srities išlaidų
tikslo bus susijęs su žemės ūkio sektoriumi, tiek su tiesioginėmis išmokomis, tiek su kaimo
plėtra. Komisijos skaičiavimu, 2014–2020 m. DFP jis sudarys 102,8 milijardo eurų9, t. y.
50 % šio laikotarpio klimato politikos išlaidų.

8

2019 m. birželio mėn. COM(2019) 400 „Programmes Performance Overview, EU Budget 2014–
2020“, p. 7.

9

Europos Komisijos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata, p. 110.
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26 Komisija apskaičiavo, kad tiesioginių išmokų indėlis į su klimatu susijusias išlaidas
turėtų būti šiek tiek mažesnis nei 20 %. Atliekant šį skaičiavimą diferencijuojamos trys
ūkininkavimo praktikos, apimančios tiesioginių išmokų žalinimo komponentą, ir
įtraukiamas 20 % koregavimas, taikomas su žalinimu nesusijusio komponento indėliui
(žr. 7 diagramą).

7 diagrama. Komisijos apskaičiuotas tiesioginių žemės ūkio išmokų indėlis į
klimato politiką

Tiesioginių išmokų indėlis į klimato politiką

19,6 %
Iš žalinimo srities (visi trys komponentai) 14 %

Su žalinimu
nesusijęs
komponentas
sudaro 70 %
tiesioginių išmokų

žalinimo komponentas sudaro 30 %
tiesioginių išmokų

1/3

1/3

Pasėlių įvairinimas

0%

0%

Ekologiniu požiūriu
svarbios vietovės

1/3

10 %

40 %

1/3

30 %

100 %

Ne iš žalinimo
srities
5,6 %

1/3

x

x

x

x

x

x
30 %

Daugiametės ganyklos

4%

x

x

1/3

30 %

40 %

20 %

70 %

Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos 2014–2020 m. su klimatu susijusių išlaidų tiesioginėms išmokoms
stebėjimo metodika. Taip pat žr. Specialiosios ataskaitos Nr. 31/2016 7 diagramą.

27 Specialiojoje ataskaitoje Nr. 31/2016 Audito Rūmai kėlė klausimų dėl šiame

modelyje taikomų prielaidų ir nurodė, kad nėra patikimo pagrindimo dėl 20 %
koregavimo, taikomo tiesioginių išmokų su žalinimu nesusijusiam komponentui. Komisija
tai iš esmės pagrindė numatomu kompleksinės paramos susiejimo standartų indėliu 10,
tačiau galimą naudą klimatui teikia tik kai kurie kompleksinės paramos susiejimo
reikalavimai, ir jie nėra taikomi visiems tiesioginių išmokų gavėjams. Taikius kitokį
procentinį dydį, labiau atitinkantį konservatyvumo principą, bendras indėlis būtų buvęs

10

Žr. Komisijos atsakymus į Specialiosios ataskaitos Nr. 31/2016 53–54 dalių pastabas.
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gerokai mažesnis (pavyzdžiui, sumažinus procentinį dydį nuo 20 % iki 10 %, indėlis būtų
buvęs mažesnis 9 milijardais eurų). Kiti tyrimai ir straipsniai šį susirūpinimą patvirtina 11.

28 Taip pat nustatėme, kad kai kurie kaimo plėtros priemonėms ir veiklai skirti

koeficientai neatitiko konservatyvumo principo, todėl buvo pervertinti. Pavyzdžiui, 100 %
koeficientas taikytas daugumai išmokų už „vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių“,
kurios skiriamos tam, kad būtų užkirstas kelias žemės apleidimui. Tokios išmokos nėra
susijusios su aplinkos ir klimato tikslais.

29 Toje pačioje ataskaitoje pateikta mūsų atlikta valstybių narių kaimo plėtros

programų analizė parodė, kad Komisija pervertino jų indėlį į klimato politiką daugiau kaip
40 %, arba beveik 24 milijardais eurų. Taip yra todėl, kad Komisija tinkamai neatskyrė
skirtingų veiklų indėlio siekiant klimato tikslų. Komisija šį požiūrį pagrindė tuo, kad reikia
rasti pusiausvyrą tarp administracinės naštos bei išlaidų mažinimo ir pagrįstai patikimo su
klimatu susijusių Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) išlaidų įvertinimo (žr.
43 dalį).

30 Mūsų 2016 m. ataskaitoje padaryta išvada, kad, palyginti su 2007–2013 m., žemės

ūkio ir kaimo plėtros politikoje nebuvo apčiuopiamo perėjimo prie veiksmų klimato kaitos
srityje. Taip pat nenustatyta apčiuopiamų kaimo plėtros valdymo procesų pokyčių,
pavyzdžiui, neperžiūrėti su klimatu susiję reikalavimai ar tinkamumo ir atrankos kriterijai.
Vis dėlto nustatėme keletą gerosios patirties pavyzdžių, susijusių su kai kuriomis mažiau
reikšmingomis kaimo plėtros priemonėmis, kurios, pakeitus jų koncepciją, klimatui daro
mažesnį poveikį.

31 2019 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė tyrimą12, kuriame įvertintas BŽŪP poveikis

klimato kaitai ir išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui. Tyrime, be kita ko,
nustatyta, kad BŽŪP išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui turėjo ir
teigiamą, ir neigiamą poveikį.

32 Tačiau taikomame metode, pagal kurį stebimas BŽŪP indėlis kovojant su klimato

kaita, neatsižvelgiama į BŽŪP paramą žemės ūkio veiklai, kuri gali turėti neigiamą poveikį
klimato kaitai. Dėl to auginant daugiau gyvulių ir naudojant daugiau trąšų į atmosferą
11

Žr. Matthews, A., Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020 m.;
Kelleher, L., Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact, 2020 m.; arba
Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al., Action needed for the EU Common Agricultural Policy
to address sustainability challenges; People Nat. 2020 m.; 00:1–12.

12

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
Alliance Environnement, 2018 m.
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išskiriamas papildomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tačiau tokiai veiklai
nepriskiriamas neigiamas klimato rodiklis. Komisija sutinka, kad kai kurių valstybių narių
poveikis klimatui galėtų būti palankesnis, geriau atrenkant ar įgyvendinant kai kuriuos
kaimo plėtros projektus, tačiau neturi jų bendro poveikio įvertinimo.

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas (SF)

33 Komisija vertina, kad ERPF ir SF labai padeda siekti bendro ES klimato srities išlaidų

tikslo. Ji numato, kad 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu iš šių dviejų fondų bus
skirta daugiau kaip 55 milijardai eurų ES biudžeto investicijų į klimato politiką 13. Ši suma
atspindi planuojamas ES investicijas pritaikius 100 %, 40 % arba 0 % koeficientus pagal
konkrečias „intervencijos sritis“. 8 diagramoje pateikti 2014–2020 m. klimato srities
išlaidoms aktualiausių intervencijos sričių pavyzdžiai.

8 diagrama. Klimato politikai aktualiausios intervencijos sritys ir jų klimato
koeficientai ERPF ir SF 2014–2020 m.
•
•
•
•
•
•

Energijos vartojimo efektyvumas ir renovacija
Prisitaikymas prie klimato kaitos priemonių ir su klimatu susijusios
rizikos prevencija ir valdymas
Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra, susijusi su mažo anglies
dioksido kiekio technologijų ekonomika ir atsparumu klimato kaitai
Dviračių ir pėsčiųjų takai
Atsinaujinančiųjų išteklių energija: saulės energija, biomasė, kita
Didelio efektyvumo bendra šilumos ir elektros energijos gamyba ir
centralizuotas šilumos tiekimas

• Netaršaus miesto transporto infrastruktūra ir skatinimas
• Geležinkeliai
• Biologinės įvairovės apsauga ir didinimas, gamtos apsauga ir
žalioji infrastruktūra
• Vandentvarka ir geriamojo vandens išsaugojimas
Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos atvirųjų duomenų platforma ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (EB)
Nr. 215/2014 I priedu.

34 Pagal 2014–2020 m. sanglaudos politikos programą, taikant tam tikras sąlygas, yra

leidžiamos išlaidos, kurios gali turėti žalingą poveikį klimatui. Pavyzdžiui, pagal šią politiką
galėtų būti leidžiama teikti ribotą paramą iškastiniam kurui, jei parama priklauso nuo

13

Komisijos Europos struktūrinių ir investicijų fondų atvirųjų duomenų platforma (žiūrėta
2020 m. balandžio 15 d.)
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išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo. Šioms intervencinėms
priemonėms nustatytas 0 % klimato koeficientas, nors dėl jų vis tiek išskiriamos šiltnamio
efektą sukeliančios dujos.

35 Mūsų specialiojoje ataskaitoje taip pat pripažinta, kad, palyginti su ankstesne DFP,

2014–2020 m. laikotarpiu ERPF ir SF klimatui skirtas didesnis dėmesys, nustatyta gerosios
praktikos projektų, kuriais prisidedama prie klimato srities išlaidų, pavyzdžių ir nurodyti
kokybiniai valdymo procesų patobulinimai ir reikalavimai, siekiant spręsti klimato kaitos
problemas.

Mokslinių tyrimų politika. Programa „Horizontas 2020“

36 Moksliniams tyrimams ir inovacijoms tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant ES

klimato srities tikslus. Programos „Horizontas 2020“ biudžete nustatytas 35 % su klimatu
susijusių išlaidų tikslas (žr. 6 diagramą). Tai reiškia, kad 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu pagal programą „Horizontas 2020“ klimatui bus išleista daugiau kaip
26 milijardai eurų.

37 Mūsų specialiojoje ataskaitoje nurodyta, kad mokslinių tyrimų finansavimo indėlis

gerokai mažesnis, nei turėtų būti. Apskaičiavome, kad norint 2014–2020 m. laikotarpiu
pasiekti 35 % tikslą, 2018–2020 m. 47 % programos „Horizontas 2020“ išlaidų turėtų būti
susijusios su klimatu. Komisija parengė veiksmų planą, kuriuo siekiama spręsti lėtos
pažangos siekiant klimato tikslo klausimą, ir pasiūlė tokias priemones kaip su klimatu
susijusių aspektų įtraukimą į projektų pasiūlymų šablonus ir sutarčių skyrimo kriterijus ar
biudžeto pakeitimus. Mes pripažinome šio veiksmų plano svarbą, tačiau taip pat
atkreipėme dėmesį, kad trūksta kiekybiškai įvertinamų tikslų ir modelių, kuriuose būtų
nurodyta, kaip šį 35 % tikslą pasiekti.

38 Komisija pranešė, kad 2018 m. pabaigoje programos „Horizontas 2020“ su klimatu

susijusios išlaidos pasiekė 30 % (įsipareigojimai klimato politikos srityje)14, ir pažymėjo,
kad vis dar tęsiama papildoma veikla. Pasiekti 35 % tikslą tebėra sudėtinga, visų pirma dėl
to, kad daugiau kaip ketvirtadalį programos „Horizontas 2020“ biudžeto sudaro su
konkrečiu teminiu tikslu nesusiję mokslinių tyrimų pasiūlymai (principu „iš apačios į viršų“
grindžiami veiksmai), kurie vertinami pagal jų mokslinę kompetenciją, o ne indėlį klimato
srityje. Taigi šių pagal principą „iš apačios į viršų“ grindžiamų veiksmų indėlis į su klimatu
susijusias išlaidas planavimo etape nėra aiškus.

14

2018 m. mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos Europos Sąjungoje ir programos
„Horizontas 2020“ stebėsenos metinė ataskaita (COM(2019) 315 final), p. 9.
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Atsižvelgimas į Specialiąją ataskaitą Nr. 31/2016

39 Mūsų Specialiojoje ataskaitoje Nr. 31/2016 nagrinėtas ES politinis įsipareigojimas

integruoti klimato politiką į visas ES biudžeto išlaidas 2014–2020 m. DFP. Į ataskaitą
įtrauktos septynios pagrindinės rekomendacijos, suskirstytos į 12 smulkesnių
rekomendacijų, iš kurių Komisija trims pritarė, šešioms pritarė iš dalies ir trims nepritarė.
Stebėjome atsižvelgimą į šias rekomendacijas, o mūsų nustatyti faktai apibendrinti toliau
pateiktoje 2 lentelėje (išsamesnė informacija pateikta priede).

2 lentelė. Specialiojoje ataskaitoje Nr. 31/2016 pateiktų rekomendacijų ir
tolesnės peržiūros rezultatų santrauka

Komisijos atsakymas

Specialiosios ataskaitos Nr. 31/2016
rekomendacijos

Tolesni Audito Rūmų
veiksmai

Komisijos
atsakymas

Audito Rūmų
tolesni
veiksmai

1) Patikimas daugiametis konsolidavimas siekiant
stebėti 20 % tikslo įgyvendinimą [Komisija]
2) Išsamus ataskaitų teikimo pagrindas, skirtas klimato išlaidoms ir pažangai siekiant 20 %
tikslo stebėti
a) metinės ir veiksmingumo ataskaitos, veiksmų
planai, finansinių priemonių indėlis [Komisija]
b) pasidalijamojo valdymo sritys, kuriose yra klimato
politikos veiksmų galimybių [valstybės narės]
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c) prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo
atskyrimas [Komisija ir valstybės narės]
3) Klimato kaitos poreikių vertinimas planuojant galimą
finansavimo priemonių indėlį [Komisija]
4) Ištaisyti perdėtus įverčius EŽŪFKP srityje [Komisija ir
valstybės narės]
5) Parengti veiksmų planus, jei konkrečių sričių indėlis
gali būti nepasiektas [Komisija]
6) Parengti rodiklius, leidžiančius stebėti su klimato politika susijusias išlaidas ir atitinkamus
rezultatus [Komisija]
a) klimato politikos įgyvendinimui pasidalijamojo
valdymo srityse
b) sričių, prisidedančių siekiant 20 % tikslo, rezultatų
rodikliai
c) keitimasis gerąja praktika su klimatu susijusių
rezultatų rodiklių srityje
7) Išnagrinėti visas potencialias galimybes ir užtikrinti tolesnį faktinį perėjimą prie klimato
politikos [Komisija]
a) nustatyti sritis, kuriose potencialas nėra
pakankamai išnaudotas, ir prireikus parengti veiksmų
planus
b) sustiprinti klimato aspekto integravimą į žemės
ūkį, kaimo plėtrą ir žuvininkystę
Šaltinis: EAR.

Klimato srities išlaidos 2021–2027 m.

40 2018 m. Komisija padidino savo užmojus integruoti klimato aspektą į visas 2021–

2027 m. programavimo laikotarpio ES programas ir užsibrėžė 25 % ES išlaidų skirti klimato
tikslams (žr. 05 dalį). Kaip parodyta 9 diagramoje, didžiausi indėliai turėtų būti gauti iš
žemės ūkio (46 %), regioninės politikos (26 %) ir mokslinių tyrimų veiklos (10 %).
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9 diagrama. 2018 m. pasiūlymas dėl su klimatu susijusių išlaidų (2021–
2027 m.)
Programa „Europos
horizontas“
33 milijardai eurų
Sanglaudos fondas
10 %
17 milijardų eurų
5%

Europos regioninės
plėtros fondas

Tarptautinio
bendradarbiavimo
priemonė
22 milijardai eurų
7%

68 milijardai eurų
21 %

2021–2027 m.
Numatomos klimato
srities išlaidos:

Europos
i nfrastruktūros tinklų
pri emonė
15 mi l ijardų eurų
5%

320 milijardų
eurų

Bendra žemės
ūkio politika
146 milijardai eurų
46 %

Kita
19 milijardų eurų
6%

Likusios ES
politikos / fondai
56 milijardai eurų
18 %

Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos 2018 m. pasiūlymais dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės
programos.

41 Galutinis biudžetas priklausys nuo derybų dėl DFP ir jos konkrečių programų

rezultatų. Atsakydama į mūsų klausimyną, Komisija pabrėžė, kad svarstant pasiūlymus dėl
klimato išlaidų reikia atsargiai atsižvelgti į galimus staigius ir nenuspėjamus socialinės ir
ekonominės aplinkos pokyčius, pavyzdžiui, pokyčius, kuriuos lėmė COVID-19 pandemija.

Bendra žemės ūkio politika

42 BŽŪP teisėkūros pasiūlymuose dėl laikotarpio po 2020 m.15, kurie dar nepriimti,

teigiama, kad „veiksmais pagal BŽŪP [strateginį planą] 40 % bendro [BŽŪP] finansinio
paketo turėtų būti skirta su klimatu susijusiems tikslams siekti“. Absoliučiais skaičiais

15

Reglamento dėl strateginių planų projekto 52 konstatuojamoji dalis.
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146 milijardai eurų (46 %) iš numatomų 320 milijardų eurų klimato politikos išlaidoms iš
ES biudžeto turėtų būti sutelkta iš BŽŪP.

43 Komisija ketina ir toliau stebėti su klimatu susijusias išlaidas, taikydama tą pačią

pagrindinę metodiką kaip ir 2014–2020 m. (1 lentelė), tačiau taikydama patikslintus
koeficientus naujoms BŽŪP intervencinėms priemonėms, kaip parodyta 3 lentelėje. Savo
pasiūlyme dėl BŽŪP po 2020 m. Komisija iš dalies pakeičia išmokų už vietoves, kuriose
esama gamtinių kliūčių, koeficientą nuo 100 % iki 40 %.

3 lentelė. BŽŪP klimato politikos veiksmų 2021–2027 m. koeficientai
%

BŽŪP sistemos
o
o
o

Bazinė pajamų parama tvarumui didinti – tiesioginės išmokos
Papildoma pajamų parama – tiesioginės išmokos
Kaimo plėtros išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių

o
o

Tiesioginių išmokų klimatui ir aplinkai schemos (ekologinės sistemos)
Kaimo plėtros intervencinės priemonės, skirtos klimato kaitai ir
atsinaujinančiajai energijai
Kaimo plėtros intervencinės priemonės tvariam vystymuisi ir efektyviam
gamtos išteklių valdymui skatinti
Kaimo plėtros intervencinės priemonės, kuriomis prisidedama prie
biologinės įvairovės apsaugos, ekosistemų funkcijų gerinimo ir buveinių
bei kraštovaizdžių išsaugojimo

o
o

Šaltinis: COM(2018) 392 final, Pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo nustatomos strateginių planų rėmimo
taisyklės, 87 straipsnis.

44 Numatomas BŽŪP indėlis į klimato politiką padidėjo nuo 28 % 2014–2020 m. iki 40 %

2021–2027 m. Taip yra dėl to, kad apskaičiuotas tiesioginių išmokų schemų indėlis
padidėjo nuo šiek tiek mažiau nei 20 % iki 40 %, o tą iš dalies atsvėrė tai, kad į
skaičiavimus neįtrauktos susietosios išmokos ir pajamų parama jauniesiems ūkininkams.
Komisija pagrindžia didesnį indėlį naujomis „griežtesnėmis sąlygomis“, pagal kurias
ankstesnis kompleksinis paramos susiejimas derinamas su racionalizuota žalinimo
praktika ir naujais reikalavimais. Audito Rūmai tai pakomentavo savo Nuomonėje dėl
pasiūlymų dėl BŽŪP po 2020 m. (žr. 1 langelį).
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1 langelis
Audito Rūmų atliktas BŽŪP indėlio į klimato srities išlaidas vertinimas
jų Nuomonėje Nr. 7/2018 dėl Komisijos pasiūlymų dėl reglamentų,
susijusių su bendra žemės ūkio politika po 2020 m.
„Didžiausias indėlis į tikslinio [klimato] išlaidų rodiklio vykdymą yra 40 %
[koeficientas] bazinei pajamų paramai. <…> Manome, kad įvertintas BŽŪP indėlis
siekiant klimato kaitos tikslų yra nerealus. Pervertinus BŽŪP įnašą, kitoms
politikos kryptims gali būti skiriami mažesni finansiniai įnašai, taigi sumažės
bendras ES išlaidų indėlis į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos. Vietoj
40 % rodiklio, taikomo visai tiesioginių išmokų paramai, įnašas būtų apskaičiuotas
patikimesniu būdu, jei šis rodiklis būtų naudojamas tik skiriant tiesioginių išmokų
paramą tokiose vietovėse, kuriose ūkininkai iš tikrųjų taiko klimato kaitos
švelninimo praktiką.“

45 Kad BŽŪP indėlis į su klimatu susijusias išlaidas galėjo būti pervertintas, teigiama ir

kai kuriuose straipsniuose šia tema. Viename jų daroma išvada, kad: „nepateisinama
toliau didinti koeficientą nuo 19,5 % iki 40 %, nebent tuo būtų siekiama leisti valstybėms
narėms klastoti skaičius ir taip sudaryti įspūdį, kad jos klimato srityje daro daugiau, nei jos
daro iš tikrųjų. Komisija nepateikė jokio pagrindimo, kodėl griežtesnės sąlygos, susietos su
bazine pajamų parama ir perskirstymo išmokomis, pateisintų 40 % klimato srities rodiklį.
Tai grynai formalus argumentas, kad dėl to, jog kai kurios sąlygos gali padėti sumažinti
išmetamųjų teršalų kiekį arba padidinti atsparumą, yra pateisinamas didesnis nei 0 %
rodiklis, o kitas žingsnis yra 40 %.“ 16

46 Kitame tyrime išreikštas tas pats susirūpinimas17: „Nors gali atrodyti, kad pasiūlymai

dėl 2021–2027 m. bazinės pajamų paramos popieriuje yra šiek tiek ambicingesni, to
nepakanka, kad būtų galima pateisinti esamo klimato rodiklio padvigubinimą, kuris jau
buvo kritikuojamas kaip per didelis dabartiniu laikotarpiu.“ Kalbant apie griežtesnes
sąlygas, Europos aplinkos politikos instituto (IEEP) teigimu, „yra mažai įrodymų, kad
pajamų paramos išmokos ir tinkamumo finansuoti taisyklės savaime yra naudingos
klimatui, ir, priešingai, įrodymai rodo, kad kai kuriais atvejais jos gali duoti priešingų
rezultatų. Todėl nėra pagrindo siūlyti padvigubinti klimato rodiklį pagal pačių išmokų
pobūdį.“

16

Matthews, A., Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020 m.

17

Bas-Defossez, F., Hart K. ir Mottershead, D., Keeping track of climate delivery in the CAP?IEEP
ataskaita NABU, 2020 m.
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47 Kai kuriuose dokumentuose pateiktos atitinkamos rekomendacijos, kaip patobulinti
su klimatu susijusių BŽŪP išlaidų stebėjimo metodiką (žr. 2 langelį).

2 langelis
Rekomendacijos dėl BŽŪP klimato srities išlaidų stebėjimo
Remiantis:
A) Bastian Lotz, Yannick Monschauer ir Moritz Schäfer parengtu diskusijoms
skirtu dokumentu „Climate-friendly design of the EU Common Agricultural
Policy“;
B) Alan Matthews „Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or
fiction“;
C) Moritz Schäfer, Yannick Monschauer ir Finn-Rasmus Hingst parengtu
diskusijoms skirtu dokumentu „Climate-friendly design of the overall EU
budget“.
o

40 % koeficientą taikyti tik kai kurioms tiesioginėms išmokoms arba
vietovėse, kuriose tokios išmokos lemia faktinius ūkininkavimo praktikos
pokyčius, skatinančius klimato kaitos švelninimą, pavyzdžiui, šlapynių ir
durpynų apsaugą, arba vietovėse, kuriose išmokos yra būtinos tokiai
ūkininkavimo praktikai išlaikyti. Tačiau tam reikėtų kompleksinio požiūrio į
kiekvieną konkretų atvejį ir tikėtina, kad dėl to padidėtų administracinė
našta. A)

o

Naudoti papildomą koeficientą prieš taikant 40 % klimato koeficientą,
nustatytą konservatyviai, kad nebūtų pervertintas indėlis klimato politikos
srityje. Tai, pavyzdžiui, galėtų būti susiję su:

o

—

su klimatu susijusių geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB)
standartų dalimi;

—

rizikos veiksniu, atspindinčiu nenuoseklius nacionalinių standartų
užmojus;

—

žemės ūkio paskirties žemės, kurioje, kaip tikimasi, bus pereita
prie klimatui nekenkiančios ūkininkavimo praktikos, dalimi. A)

100 % koeficientą taikyti atsargiai ir tik tada, kai tai aktualu, pavyzdžiui:
—

BŽŪP ekologinėms sistemoms, tačiau tik tuo atveju, jei jos apima su
klimatu susijusias intervencines priemones (pavyzdžiui, ne ekologinėms
sistemoms, skirtoms biologinei įvairovei apsaugoti);
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—

kaimo plėtros įsipareigojimams, tačiau tik tuo atveju, jei finansuojama
intervencija daugiausia prisidedama prie klimato kaitos švelninimo, o ne
prie kitų aplinkosaugos tikslų. Tai visų pirma turėtų būti vertinama
kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į nacionaliniu lygmeniu
nustatytas intervencines priemones. A)

o

Jei bus išlaikyti, trys Komisijos klimato koeficientai – 0 %, 40 % ir 100 % –
turėtų būti taikomi kuo labiau išskaidytu intervencijos lygmeniu. B)

o

Vienas iš galimų metodų būtų pamėginti kiekybiškai įvertinti griežtesnių
sąlygų reikalavimų, taikomų į imtį įtrauktoms vietovėms, apimančioms
skirtingas ūkininkavimo sistemas, dirvožemio tipus ir klimato zonas visoje ES,
poveikį klimatui. B)

o

Stebint klimatą reikėtų atsižvelgti į BŽŪP išmokų, kurios daro neigiamą
poveikį klimatui, pavyzdžiui, susietų išmokų už gyvulius arba paramos
investicijoms į netvarią drėkinimo praktiką, užskaitą. B)

o

Klimato kvotos turėtų būti apibrėžtos kaip grynasis tikslas, t. y. papildomomis
su klimatu susijusiomis išlaidomis turėtų būti kompensuojamos visos
investicijos, darančios neigiamą poveikį klimatui. C)

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas (SF)

48 Sanglaudos politikos srityje Komisija nustatė 30 % ERPF (68 milijardų eurų) ir 37 % SF
(17 milijardų eurų) tikslinį įnašą siekiant klimato tikslų 2021–2027 m. laikotarpiu
(žr. 9 diagramą). Kaip ir ankstesnėje DFP, išlaidos paskirstomos vadinamosioms
„intervencijos sritims“ pagal kiekvienai priskirtą vieną iš trijų klimato koeficientų.
Pagrindiniai su klimato koeficientais susiję pokyčiai intervencijos srityse, palyginti su
2014–2020 m., apibendrinti 4 lentelėje.

4 lentelė. Intervencijos sričių pokyčiai ir koeficientai, susiję su 2021–
2027 m. su klimatu susijusiomis išlaidomis
2014–
2020 m.

Intervencijos sritis
Geležinkeliai
naujai nutiesti

2021–
2027 m.
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rekonstruoti arba patobulinti
Netaršaus miesto transporto infrastruktūra ir riedmenys
Alternatyviojo kuro infrastruktūra

-

Transporto (geležinkelių, kelių, miesto, kt.) skaitmeninimas

-

Įmonių, daugiausia dėmesio skiriančių žiedinei ekonomikai,
vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimo procesai,
technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas

-

Vidutinės ir žemos įtampos pažangiosios energijos
paskirstymo sistemos

-

Parama įmonėms, kurių paslaugomis prisidedama prie
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos

-

Su mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika
susijusios gamybinės investicijos į dideles įmones

-

Šaltinis: Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos ERPF, ESF+,
Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bendros nuostatos (COM(2018) 375 final)
I priedas ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 215/2014 I priedas.

49 Pasiūlyme dėl ERPF ir Sanglaudos fondo reglamento aiškiai į jo apimtį neįtraukiamos

investicijos, susijusios su iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, paskirstymu, saugojimu ar
deginimu, išskyrus netaršias transporto priemones. Viename leidinyje 18 pastebėta, kad
klimato politikai stebėti skirtos tam tikros procentinės dalys neatitinka 2021–2027 m.
klimato politikos tikslų (taip pat žr. 4 lentelę ir 8 diagramą):
o

100 % koeficientas dotacijoms „Didelio naudingumo kogeneracija, centralizuotas
šilumos ir vėsumos tiekimas“ praktiškai atveria galimybes pratęsti iškastiniu kuru
grindžiamų įrenginių eksploatavimo laiką;

o

„Alternatyviųjų degalų infrastruktūros“ finansavimo 100 % koeficientu skatinamas
iškastinio kuro naudojimas transporto sektoriuje ir taip trukdoma pereiti prie
netaršaus judumo;

18

Europos veiksmų klimato srityje tinklas: Klimato aspekto integravimas ir atsparumo klimato
kaitai didinimas: Horizontalioji klimato politikos integracija į ES biudžetą – vertinimas ir
rekomendacijos, 2018 m. rugpjūčio mėn.
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o

100 % koeficientu naujiems geležinkeliams finansuoti nukrypstama nuo investicijų
sutelkimo į perėjimą prie netaršaus judumo.

Komisija nesutinka su pacituoto leidinio nuomone ir teigia, kad šiomis investicijomis
svariai prisidedama siekiant klimato tikslų.

Mokslinių tyrimų politika. Programa „Europos horizontas“

50 Programa „Europos horizontas“ yra 2021–2027 m. ES masto mokslinių tyrimų

programa. Numatomas jos indėlis siekiant su klimatu susijusių tikslų tebėra 35 %;
pradiniame Komisijos pasiūlyme numatyta, kad 2021–2027 m. tai sudarys 33 milijardus
eurų (žr. 9 diagramą).

51 Žaliajame kurse pripažįstamas itin svarbus mokslinių tyrimų sutelkimo ir inovacijų

skatinimo vaidmuo siekiant jo tikslų. Todėl keturi žaliojo kurso uždaviniai padės programai
„Europos horizontas“ įgyvendinti plataus masto pokyčius tokiose srityse kaip
prisitaikymas prie klimato kaitos, vandenynai, miestai ir dirvožemis. Komisija tikisi, kad šie
uždaviniai suburs daug dalyvių, įskaitant vietos bei regionų institucijas ir pavienius
asmenis.

52 Atsakydama į mūsų klausimyną, Komisija pripažįsta, kad pasiekti 35 % tikslą

įmanoma, tačiau sudėtinga, ir pabrėžia, kad reikia nustatyti aiškius prioritetus „iš viršaus į
apačią“ ir įvardyti lūkesčius, priešingai pagal programą „iš apačios į viršų“ vykdomų
veiksmų, kurių rezultatai nenuspėjami, svarbai (žr. 38 dalį).

53 ES skatina mažo anglies dioksido kiekio technologijų perėjimą nuo mokslinių tyrimų

prie įsisavinimo rinkoje. Mokslininkai 19 išreiškė abejonių, ar šiuos plataus užmojo planus
galima įgyvendinti trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Jie atkreipia dėmesį į
uždavinį pateikti rinkai naujoviškas mažo anglies dioksido kiekio technologijas, pavyzdžiui,
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 20 arba vandenilio technologijas, ir daugeliu atvejų
reguliavimo aplinka tam dar nėra pritaikyta. Dabartinis anglies dioksido kainų lygis reiškia,
kad naujos technologijos dažnai negali būti pelningos trumpuoju ar vidutinės trukmės
laikotarpiu ir kad dažnai vis dar trūksta reikiamos infrastruktūros.

19

Delbeke, J. ir Vis, P., Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend, 2019 m.

20

Taip pat žr. Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 24/2018„Anglies dioksido surinkimo ir
saugojimo ir naujoviškų atsinaujinančiosios energijos išteklių demonstravimas komerciniu
lygmeniu ES: per pastarąjį dešimtmetį nepasiekta numatyta pažanga“.
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Klimato srities išlaidų ES biudžete
stebėjimas. Santrauka
54 Klimato kaitos problemų sprendimas yra svarbus ES prioritetas. Tikslinės ES biudžeto
procentinės dalies, kuri turi būti panaudota klimato politikos veiksmams, nustatymas gali
būti veiksmingas žingsnis siekiant klimato politikos tikslų. Pagrindiniai šioje apžvalgoje
aptarti klausimai apibendrinti toliau.

2014–2020 m.
ES 28

Tikslas: 206 milijardai
eurų
(20 % – vienas euras iš
penkių)

Klimato srities išlaidų ES
biudžete stebėjimo
metodika – grindžiama EBPO
Rio rodikliais

Bendros žemės ūkio
politikos indėlis į klimato
srities išlaidas

2021–2027 m.
EU 27

Tikslas: 320 milijardų
eurų
(25 % – vienas euras
iš keturių)

+ Mažos administracinės išlaidos
+ Paprastas taikymas ir naudojimas
- Nekonservatyvus
- Maksimalus (100 %) kreditas veikloms, kuriomis siekiama
reikšmingo, bet ne pagrindinio tikslo siekiant su klimatu susijusių
tikslų
- Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos
nediferencijuojami
- Išlaidos, darančios neigiamą poveikį klimatui, neapskaitomos
+ Didžiausias numatomas indėlis į klimato srities išlaidas
+ Numatomas didesnis įnašas 2021–2027 m.
- Tiesioginės išmokos: nepagrįstos prielaidos dėl indėlio siekiant
klimato tikslų; numatomas dvigubas indėlis 2021–2027 m.,
palyginti su 2014–2020 m.
- Kaimo plėtra: pervertintas indėlis, nepaisant tam tikro
pagerėjimo 2021–2027 m.
- Žemės ūkio veikla, kuri gali daryti neigiamą poveikį klimatui:
neapskaitoma

ERPF ir SF indėlis į klimato
srities išlaidas

+ Didesnis dėmesys klimatui 2014–2020 m., palyginti su ankstesniu
laikotarpiu; nustatyta gerosios praktikos pavyzdžių
- Veikla teikiant ribotą paramą iškastiniam kurui: galimas
neigiamas poveikis klimatui neapskaitomas

Mokslinių tyrimų politikos
indėlis į klimato srities
išlaidas

+ Veiksmų planas, kuriuo siekiama padidinti su klimatu susijusias
mokslinių tyrimų išlaidas
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- Iššūkiai siekiant tikslo dėl mokslinių tyrimų pasiūlymų, susijusių su
klimato politika, planavimo apribojimų

55 Žvelgdami į ateitį, nustatėme šiuos pagrindinius iššūkius, kuriais remiantis galima
teikti patikimas ir aktualias ataskaitas dėl klimato srities išlaidų tikslo:
o

užtikrinant patikimą klimato srities išlaidų stebėjimo metodiką;

o

nuosekliai taikant metodiką visose politikos srityse;

o

kompensuojant išlaidas, kurios, tikėtina, paspartins klimato kaitą.

Šią apžvalgą priėmė I kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Samo Jereb, 2020 m.
birželio 17 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.
Europos Audito Rūmų vardu

Klaus-Heiner Lehne
Pirmininkas
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Priedas. Audito Rūmų tolesni veiksmai atsižvelgiant į Specialiąją
ataskaitą Nr. 31/2016
Rekomendacijos

Komisijos atsakymas

1 rekomendacija. Patikimas daugiametis
konsolidavimas
Komisija turėtų kasmet atlikti patikimą
daugiametį konsolidavimą, siekdama nustatyti,
ar klimato srities išlaidos leidžia laiku pasiekti
20 % tikslą.

Priimta
Komisija planuoja ir toliau kasmet stebėti pažangą,
daromą rengiant metinių biudžetų projektus.

Audito Rūmų tolesni veiksmai

Įgyvendinta
Komisija kasmet atlieka konsolidavimą, siekdama nustatyti,
ar programuojamos klimato srities išlaidos leidžia laiku
pasiekti 20 % tikslą. Tai skelbiama metinėje ES biudžeto
valdymo ir veiksmingumo ataskaitoje ir metiniame bendrojo
biudžeto projekte. Nuo 2019 m. klimato srities duomenys
taip pat pateikiami programų veiksmingumo apžvalgoje.

2 rekomendacija. Išsamus ataskaitų teikimo pagrindas
2 rekomendacijos a punktas

Iš dalies priimta

Komisija kasmet savo metinėje valdymo ir
veiksmingumo ataskaitoje ir kiekvienoje
atitinkamoje metinėje veiklos ataskaitoje turėtų
teikti konsoliduotą informaciją apie pažangą
siekiant bendro 20 % tikslo. Taip pat galėtų būti
teikiami duomenys apie veiksmų planų ten, kur
jie taikomi, vykdymo pažangą. Be to, turėtų būti
teikiama informacija apie finansinių priemonių
indėlį į klimato politiką.

Komisija sutinka atitinkamose MVA prireikus nurodyti
atitinkamus klimato politikos aspektus ir padarytą
pažangą.
Komisija nesutinka su rekomendacija teikti ataskaitas
apie finansines priemones, kai kalbama apie biudžeto
pastangų, susijusių su 20 % tikslo siekimu, stebėjimu.

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
Su klimatu susijusių išlaidų ataskaitos teikiamos ES biudžeto
metinės valdymo ir veiksmingumo ataskaitos, bendrojo
biudžeto projekto ir programų veiksmingumo apžvalgos
forma. Kai kuriose metinėse veiklos ataskaitose pateikta
ribota informacija apie pažangą, padarytą siekiant
konkrečios programos klimato tikslų.
Nėra naujų veiksmų planų, išskyrus Specialiojoje ataskaitoje
Nr. 31/2016 nurodytą programos „Horizontas 2020“
veiksmų planą.
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Rekomendacijos

Komisijos atsakymas

Audito Rūmų tolesni veiksmai
Dabartinėje DFP su klimatu susijusios finansinės priemonės
nėra stebimos, nors tai turėtų pasikeisti kitoje DFP.

2 rekomendacijos b punktas
Valstybės narės turėtų teikti ataskaitas apie
sritis, kurioms taikomas pasidalijamasis
valdymas ir kuriose esama potencialių klimato
politikos veiksmų galimybių.

Skirta valstybėms narėms
Komisija pažymi, kad ši rekomendacija yra skirta
valstybėms narėms.

2 rekomendacijos c punktas

Nepriimta

Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad
duomenys apie klimato kaitos mažinimą ir
prisitaikymą prie jos būtų renkami atskirai.

Neaiškus tokios papildomos administracinės naštos,
tenkančios tiek Komisijai, tiek valstybėms narėms,
poveikis.

3 rekomendacija. Klimato kaitos poreikių
vertinimas

Iš dalies priimta

Planuodama galimą indėlį į klimato politiką iš
atskirų biudžeto eilučių ar finansavimo
priemonių, Komisija turėtų užtikrinti, kad tokie
planai būtų grindžiami realistiniu ir patikimu
klimato poreikių vertinimu ir kiekvienos srities
galimybėmis prisidėti prie bendro tikslo.

Komisija sutinka apsvarstyti klimato kaitos poreikius ir
galimybes prisidėti prie įvairių sričių, kai bus siūlomas
naujas bendras politinis tikslas. Komisija nesutinka
planuoti konkrečius indėlius, skirtus kiekvienai sričiai
ar programai.

Nepatenka į apimtį
Į Audito Rūmų tolesnių veiksmų apimtį patenka Komisijai
pateiktos rekomendacijos.

Neįgyvendinta
Komisija nesiėmė jokių įgyvendinimo veiksmų.

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
Komisija finansavo išorės tyrimą dėl finansavimo poreikių,
kad pateiktų dabartinės klimato aspekto integravimo ir su
klimatu susijusių išlaidų stebėjimo tvarkos apžvalgą. Ji
aptaria finansavimo poreikius siekiant klimato aspekto
integravimo tikslo, o ne klimato kaitos poreikius. Neaišku, ar
numatoma su klimatu susijusių išlaidų procentinė dalis pagal
atskiras programas buvo pagrįsta tikroviškomis prielaidomis.
Derybų dėl būsimos DFP procesas tebevyksta.
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4 rekomendacija. Ištaisyti perdėtus įverčius
Komisija ir valstybės narės turėtų pritaikyti
konservatyvumo principą ir ištaisyti perdėtus
įverčius EŽŪFKP srityje peržiūrėdamos ES
klimato koeficientų rinkinį.

5 rekomendacija. Parengti veiksmų planus
Kai tik atlikus metinį konsolidavimą nustatoma,
kad kurios nors srities numatytasis indėlis gali
būti nepasiektas, Komisija turėtų parengti
veiksmų šioje srityje planą.

Komisijos atsakymas

Iš dalies priimta
Siekiant užtikrinti nuspėjamumą, nuoseklumą ir
skaidrumą, dabartinės DFP laikotarpiu stebėjimo
metodika neturėtų būti keičiama. Tačiau Komisija
apsvarstys būdus, kaip būtų galima suderinti EŽŪFKP
stebėjimo metodiką programavimo laikotarpiu po
2020 m.

Iš dalies priimta
Komisija įvertins galimybes padidinti klimato svarbą
atsižvelgdama į atskirų programų ir politikų laikotarpio
vidurio peržiūras. Laukdama šių peržiūrų rezultatų,
Komisija svarstys taisomuosius veiksmus. Rengti
atskirus veiksmų planus būtų netikslinga, nes, kalbant
apie atskiras programas, jau ir taip numatyti prioritetų
nustatymo procesai, kurie priklauso nuo valdymo
būdo.

Audito Rūmų tolesni veiksmai

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
Pasiūlyme dėl BŽŪP po 2020 m. koeficientas sumažintas nuo
100 % iki 40 % išmokoms, skirtoms kompensuoti už
gamtines ar kitokias vietovei būdingas kliūtis.
Siūlomas 100 % koeficientas aplinkos ir klimato srities
įsipareigojimams neatitinka konservatyvumo principo.
Pasiūlymas dėl būsimos BŽŪP vis dar nagrinėjamas Tarybos
lygmeniu.
Neįgyvendinta
2018–2020 m. programos „Horizontas 2020“ darbo
programoje Komisija klimato politikai skyrė ypatingą dėmesį
ir didelį biudžetą. Tai buvo pradėta dar prieš paskelbiant
Specialiąją ataskaitą Nr. 31/2016. Komisija neparengė jokių
kitų veiksmų planų. Vietoj to Komisija nusprendė kasmet
tikrinti biudžeto procedūrą, siekdama užtikrinti, kad su
klimatu susijusios išlaidos leistų laiku pasiekti tikslą.
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Komisijos atsakymas

Audito Rūmų tolesni veiksmai

6 rekomendacija. Parengti rodiklius, leidžiančius stebėti faktines su klimato politika susijusias išlaidas ir atitinkamus rezultatus

6 rekomendacijos a punktas
Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis
narėmis, pasidalijamojo valdymo srityje turėtų
parengti suderintą ir proporcingą faktinio
klimato politikos įgyvendinimo stebėjimo
sistemą.
6 rekomendacijos b punktas
Komisija, laikydamasi savo į rezultatus
orientuoto biudžeto iniciatyvos, turėtų nustatyti
su klimatu susijusius rezultatų rodiklius visose
srityse, kurios padeda siekti tikslo.

6 rekomendacijos c punktas
Komisija turėtų sudaryti geresnes sąlygas
valstybėms narėms keistis gerąja patirtimi su
klimatu susijusių rezultatų rodiklių taikymo
srityje.

Nepriimta
Dėl šios rekomendacijos padidėtų valstybėms narėms
tenkanti administracinė našta, kuri nebuvo numatyta
galiojančiuose reglamentuose ir nebuvo įtraukta į
partnerystės susitarimus ir veiksmų programas.

Priimta
Komisija sustiprins ir pagerins su klimatu susijusių
rezultatų rodiklių palyginamumą visose ES biudžeto
srityse ir apsvarstys galimybes pagal kitą DFP nustatyti
su klimatu susijusių rezultatų rodiklius ES biudžeto
įnašui į klimato politiką įvertinti.
Priimta
Komisija toliau aktyviai skatins keistis gerąja patirtimi,
taip pat ir konkrečioje su klimatu susijusių rezultatų
rodiklių srityje.

Neįgyvendinta
Komisija nesiėmė jokių įgyvendinimo veiksmų.

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
Komisija įtraukė su klimatu susijusius rezultatų rodiklius į
pasiūlymus dėl BŽŪP po 2020 m. ir ERPF / SF, tačiau ne į
visas sritis. Šiuo metu pasiūlymai dėl BŽŪP po 2020 m. ir
ERPF / SF dar svarstomi, todėl jie dar nepriimti.

Įgyvendinta
Komisija, pasitelkdama ekspertų susitikimus, tyrimus,
praktinius seminarus ir platformas, ėmėsi veiksmų, kad
valstybės narės galėtų dalytis gerąja patirtimi su klimatu
susijusių rezultatų rodiklių srityje.
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Komisijos atsakymas

Audito Rūmų tolesni veiksmai

7 rekomendacija. Išnagrinėti visas potencialias galimybes ir užtikrinti tolesnį faktinį perėjimą prie klimato politikos

7 rekomendacijos a punktas
Komisija turėtų nustatyti sritis, kuriose klimato
politikos potencialas nėra pakankamai
išnaudotas, kaip, pavyzdžiui, Europos
socialiniame fonde, ir parengti veiksmų planus,
skirtus padidinti indėlį į klimato politiką šiose
srityse.

7 rekomendacijos b punktas
Komisija ir valstybės narės turėtų labiau
integruoti klimato politiką į žemės ūkį, kaimo
plėtrą ir žuvininkystę.

Iš dalies priimta
Ta pačia prasme, kaip ir 5 rekomendacijos atveju, t. y.
Komisija nustatys sritis, kuriose potencialas yra
nepakankamai išnaudotas, ir apsvarstys galimybes bei
veiksmus, kaip padidinti klimato svarbą savo išlaidų
programose, atsižvelgdama į savo atskiras laikotarpio
vidurio peržiūras. Vis dėlto, ji nerengs konkrečių
klimato išlaidoms skirtų veiksmų planų atskiroms
programoms.
Nepriimta
Šiuo etapu keisti daugiametį finansinį programavimą
ESI fondų programose, valdomose pagal
pasidalijamojo valdymo principą, nėra nei praktiška,
nei įmanoma. Vis dėlto, Komisija apsvarstys galimybes
sustiprinti klimato aspekto integravimą, atlikdama
atskirų programų laikotarpio vidurio peržiūras.

Neįgyvendinta
Komisija neparengė klimato politikos veiksmų planų kitoms
konkrečioms sritims, išskyrus 2018–2020 m. programos
„Horizontas 2020“ darbo programą, kaip nurodyta
Specialiojoje ataskaitoje Nr. 31/2016.

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
Komisija pasiūlė padidinti klimato aspekto integravimo tikslą
BŽŪP po 2020 m. Nepaisant tvirto Komisijos įsipareigojimo
spręsti klimato kaitos problemą, šiame etape vis dar
neaišku, ar tai prisidės prie klimato politikos išlaidų
didinimo.
Šiuo metu deramasi dėl pasiūlymų dėl BŽŪP po 2020 m.,
todėl jie dar nepriimti.
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Terminai ir santrumpos
Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP): ES politika, kurią sudaro subsidijos ir įvairios kitos
priemonės, skirtos užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą, tinkamą gyvenimo lygį ES
ūkininkams, skatinti kaimo plėtrą ir saugoti aplinką.
Darnaus vystymosi tikslai (DVT): Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki
2030 m. nustatyti 17 tikslų, kuriais skatinami visų šalių veiksmai žmonijai ir planetai itin
svarbiose srityse.
Daugiametė finansinė programa (DFP): ES išlaidų planas, kuriame nustatyti prioritetai
(remiantis politikos tikslais) ir viršutinės ribos pagal šešias pagrindines išlaidų
kategorijas, paprastai septyneriems metams. Jame pateikiama struktūra, pagal kurią
nustatomi ES metiniai biudžetai apribojant kiekvienos išlaidų kategorijos išlaidas.
Dabartinė DFP apima 2014–2020 m. laikotarpį.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD).
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF): ES fondas, kuriuo stiprinama ES ekonominė
ir socialinė sanglauda Europos Sąjungoje, finansuojant investicijas regioniniams
skirtumams mažinti.
Europos socialinis fondas (ESF): ES fondas, skirtas sudaryti švietimo ir užimtumo
galimybes ir pagerinti žmonių, kuriems gresia skurdas, padėtį.
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP): ES fondas, skirtas finansuoti ES
įnašą į kaimo plėtros programas.
Gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė (GAAB): būklė, kurioje ūkininkai, norėdami gauti
tam tikras išmokas pagal BŽŪP, privalo išlaikyti visą žemės ūkio paskirties žemę, visų
pirma žemę, kuri šiuo metu nenaudojama gamybai. Apima tokius klausimus kaip
vandentvarka ir dirvožemio valdymas.
Klimato aspekto integravimas: su klimatu susijusių klausimų įtraukimas į visas
politikas, priemones, programas ir fondus.
Klimato politika: kovos su klimato kaita veiksmai ir jos poveikis; vienas iš 17 JT darnaus
vystymosi tikslų.
Klimato srities išlaidų stebėjimas: skirtingų šaltinių finansinio įnašo siekiant klimato
tikslų vertinimas.
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Kompleksinis paramos susiejimas: mechanizmas, pagal kurį išmokos ūkininkams
priklauso nuo to, kaip jie laikosi su aplinka, maisto sauga, gyvūnų sveikata ir gerove bei
žemės valdymu susijusių reikalavimų.
Programa „Europos horizontas“: ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 2021–
2027 metų laikotarpiui.
Programa „Horizontas 2020“: ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 2014–
2020 metų laikotarpiui.
Sąlygos: sistema, pakeičianti kompleksinį paramos susiejimą ir žalinimą BŽŪP po
2020 m., siekiant skatinti klimatui ir aplinkai naudingą ūkininkavimo praktiką ir skatinti
gyvūnų gerovę bei maisto saugą.
Sanglaudos fondas (SF): ES fondas, kurio paskirtis – mažinti ekonominius ir socialinius
skirtumus Europos Sąjungoje, finansuojant investicijas į valstybes nares, kurių
bendrosios nacionalinės pajamos vienam gyventojui sudaro mažiau nei 90 % ES
vidurkio.
Šiltnamio efektą sukeliančios dujos: atmosferoje esančios dujos, pavyzdžiui, anglies
dioksidas arba metanas, kurios absorbuoja ir skleidžia spinduliuotę, sulaiko šilumą ir
taip atšildo Žemės paviršių per vadinamąjį šiltnamio efektą.
Tiesioginė išmoka: žemės ūkio paramos išmoka, pavyzdžiui, tiesiogiai ūkininkams
teikiama su plotu susijusi pagalba.
Žalinimas: klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymas. Šiuo terminu
paprastai vadinama ir atitinkama ES paramos schema.
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Audito Rūmų grupė
Audito Rūmų apžvalga – Klimato srities išlaidų ES biudžete stebėjimas
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Komisija įsipareigojo bent 20 % 2014–2020 m.
ES biudžeto skirti klimato politikai, įtraukdama
su klimatu susijusias išlaidas į visas ES politikas.
2021–2027 m. šis tikslas padidintas iki 25 %.
Stebėdama klimato srities išlaidas Komisija gali
įvertinti, ar ji šį tikslą atitinka. Šiame dokumente,
remiantis ankstesniu Europos Audito Rūmų darbu
šioje srityje, apžvelgiama klimato srities išlaidų
ES biudžete stebėjimo metodika, aptariama
siekiant tikslo padaryta pažanga ir laikotarpis
po 2020 m. Apžvalgoje keliami klausimai dėl kai
kurių Komisijos prielaidų ir atkreipiamas dėmesys
į klimato srities išlaidų pervertinimo riziką. Joje
apžvelgiami dabartinių teisėkūros pasiūlymų
patobulinimai, bet kartu nurodoma, kad tebėra
metodinių spragų ir spręstinų klausimų.
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