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Kopsavilkums
I Klimata pārmaiņas ir globāla problēma, kas būtiski ietekmē mūsu dzīvi, un ES ir

noteikusi vērienīgus mērķus, lai uz tām reaģētu. Uz to pamata klimata politikas aspektu
integrēšana ietver klimatrīcības iekļaušanu ES politikas jomās un līdzekļos, kā arī
apņemšanos klimata pārmaiņu ierobežošanai tērēt daļu no budžeta. Klimata izdevumu
izsekošana nozīmē novērtēt, kāds ir dažādu avotu finansiālais ieguldījums klimata mērķos.

II Komisija 2011. gadā paziņoja mērķi vismaz 20 % no ES 2014.–2020. gada budžeta tērēt
klimatrīcībai. 2018. gadā Komisija noteica vērienīgāku mērķi ierosinātajam ES 2021.–
2027. gada budžetam, paredzot 25 % izdevumus klimata mērķu sasniegšanai. Absolūtos
skaitļos klimatrīcībai 2021.–2027. gadā ir paredzēti 320 miljardi EUR, kas nozīmē, ka
salīdzinājumā ar 2014.–2020. gadu ir gaidāms pieaugums par 114 miljardiem EUR.
2019. gada decembrī publicētais zaļais kurss bija vērsts uz to, lai atjaunotu ES mērķus
klimata un vides jomā, un ar to tika apstiprināts 25 % mērķrādītājs. Ar to tika mēģināts
nākamajā desmitgadē mobilizēt vismaz 1 triljonu EUR ilgtspējīgos ieguldījumos,
izmantojot ES budžeta līdzekļus un citu publisku un privātu finansējumu. Komisija
2020. gada maijā grozīja priekšlikumus 2021.–2027. gada periodam, ņemot vērā Covid19 krīzi.

III Šis apskats nav revīzijas ziņojums. Tā mērķis ir atjaunināt Eiropas Revīzijas

palātas (ERP) iepriekšējo analīzi par klimata izdevumu izsekošanu ES budžetā saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumiem. Mūsu iepriekšējais darbs ES klimata
izdevumu jautājumā (īpašais ziņojums Nr. 31/2016) apstiprināja, ka tiek veikts vērienīgs
darbs un ka Komisija kopumā ir guvusi panākumus virzībā uz mērķrādītāja sasniegšanu
2014.–2020. gada periodā. Taču tajā arī tika norādīts uz mērķrādītāja nesasniegšanas
risku, kā arī dažām metodiskām nepilnībām, kas ir iemesls tam, ka tiek pārspīlēti ar
klimatu saistītie izdevumi.

IV Šim pārskatam ir divi mērķi — sekot stāvoklim pēc mūsu iepriekšējā ziņojuma par to,
kā Komisija rīkojās un ziņoja par klimata izdevumu izsekošanu 2014.–2020. gada periodā,
kā arī aplūkot vērienīgāko apņemšanos klimatrīcībai tērēt vismaz 25 % no turpmākā
ES budžeta. Mēs galvenokārt vēršam uzmanību uz lauksaimniecības, kohēzijas un
pētniecības politikas jomām, kas 2021.–2027. gada periodā var sniegt vislielāko
ieguldījumu šīs apņemšanās ievērošanā.

V Klimata izdevumu izsekošanai Komisija izmanto metodiku, kuras pamatā ir šādi trīs
koeficienti, kas pielāgoti, izmantojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas (ESAO) rādītājus: 100 % piešķirti ES finansējumam ar būtisku ieguldījumu
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klimata mērķos, 40 % piešķirti finansējumam ar mērenu ieguldījumu, savukārt 0 %
piešķirti finansējumam, kam nav nekāda ieguldījuma vai tas ir nenozīmīgs. Šī metode ir
vienkārša un pragmatiska, taču var radīt pārspīlētas aplēses.

VI Komisija 2019. gadā ziņoja, ka saskaņā ar uzņemto kursu no ES budžeta 2014.–

2020. gada plānošanas periodā klimatam tiktu nodrošināti 19,7 % budžeta izdevumu.
Klimata izdevumu izsekošanai izmantotā metodika kopš mūsu 2016. gada ziņojuma
publicēšanas lielākoties nav mainījusies, tātad, to piemērojot, joprojām ir pārspīlēts dažu
kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) shēmu ieguldījums klimata pārmaiņu
mazināšanā. Šajā apskatā mēs norādām uz risku, ka daži izdevumi lauksaimniecības un
kohēzijas politikas jomās varētu paātrināt klimata pārmaiņas. Pētniecības nozare kavējas
sava vērienīgā klimata izdevumu mērķrādītāja (35 %) sasniegšanā.

VII Pašlaik, 2020. gada vidū, 2021.–2027. gada plānošanas perioda budžetu, kā arī

kopējās lauksaimniecības politikas un kohēzijas politikas sistēmu apspriež Padome un
Eiropas Parlaments. Klimatrīcība joprojām ir viena no galvenajām Komisijas prioritātēm
2021.–2027. gada periodā. No dažām lauksaimniecības shēmām gaidāmie ieguldījumi ar
klimatu saistītos izdevumos ir pārspīlēti, kā norādīts vairākās publikācijās. To autori
uzskata, ka Komisijas klimata izdevumu ietekmes apzināšanas metodika ir jāpārdomā, lai
to padarītu uzticamāku. Viņi arī apspriež ES finansējuma ieskaitu, kompensējot jebkādus
ieguldījumus, kam ir nelabvēlīga ietekme uz klimatu, ar papildu izdevumiem klimata jomā.
Kopumā var novērot liecības, ka, pamatojoties uz Komisijas pašreizējiem priekšlikumiem,
būs sarežģīti ticami palielināt ar klimatu saistītos izdevumus līdz 25 % no ES budžeta.
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Ievads
Klimata izdevumi ES budžetā

01 Klimata pārmaiņas ir viena no lielākajām problēmām, kas pašlaik ietekmē mūsu

dzīvi. To sekas ietver temperatūras pieaugumu, nokrišņu izmaiņas, vairāk sausuma un
ekstrēmu laikapstākļu izraisītu parādību, jūras līmeņa paaugstināšanos un ledus kušanu.
Klimata pārmaiņas ietekmē mūsu veselību, kā arī dzīvo dabu, ekonomiku utt.
(sk. 1. attēlu).

1. attēls. Klimata pārmaiņām ir sekas

Avots: Eiropas Revīzijas palāta (ERP).

02 ES ir vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu mazināšanai, izmantojot gan savu politiku,
gan sadarbību ar starptautiskajiem partneriem. Attiecīgie mērķi ietver mērķrādītājus
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, energoefektivitātes uzlabošanai un
atjaunojamo energoresursu plašākai izmantošanai.

03 Tā vietā, lai radītu īpašu finansējuma instrumentu klimata pārmaiņu mazināšanai,

Komisija izvēlējās integrēt klimata jautājumus ES budžetā. Tas ietver klimatrīcības
iekļaušanu ES politikas jomās, programmās un līdzekļos, kā arī apņemšanos klimatrīcībai
tērēt daļu no ES budžeta. Šajā kontekstā klimata jomas izdevumu (jeb finansējuma)
izsekošana nozīmē novērtēt, kāds ir dažādu avotu finansiālais ieguldījums klimata mērķos.

6

04 Pamatojoties uz ES mērķiem klimata pārmaiņu mazināšanai (sk. 02. punktu),

Komisija 2011. gadā paziņoja par mērķi vismaz 20 % no ES 2014.–2020. gada budžeta
(katru piekto euro) tērēt klimatrīcībai 1. Komisija ik gadu ziņo par kopējiem ar klimatu
saistītajiem izdevumiem savā ES budžeta gada pārvaldības un snieguma ziņojumā,
vispārējā budžeta projektā un, sākot no 2019. gada, programmu izpildes pārskatā.

05 2018. gadā, ierosinot jauno daudzgadu finanšu shēmu (DFS), Komisija noteica

vērienīgāku mērķi klimata politikas integrēšanai visās ES programmās. Jaunais
mērķrādītājs klimatrīcībai bija 25 % no ES izdevumiem 2 jeb katrs ceturtais euro. Absolūtos
skaitļos klimatrīcībai no 2021. līdz 2027. gadam saskaņā ar 2018. gada priekšlikumu ir
paredzēti 320 miljardi EUR (faktiskajās cenās) jeb par 114 miljardiem EUR vairāk nekā
2014.–2020. gada periodā (sk. 2. attēlu). Komisija 2020. gada maijā grozīja priekšlikumus
2021.–2027. gada periodam, ņemot vērā Covid-19 krīzi. 2020. gada maijā atjaunināta
informācija par klimata izdevumu apjomu nebija sniegta. Šā apskata sagatavošanas laikā
DFS nebija pieņemta.

2. attēls. Ar klimatu saistīto izdevumu mērķrādītāji (2020. gada aprīlī)
2014-2020

ES-28

Mērķrādītājs: 206 miljardi EUR
(20 % – katrs piektais euro)

Ar klimatu saistītie ES izdevumi

2021-2027

ES-27

Mērķrādītājs: 320 miljardi EUR
(25 % – katrs ceturtais euro)

Citi ES izdevumi

Avots: ERP, pamatojoties uz COM(2018) 321, 2018. g. maijs: “Moderns budžets Savienībai, kas aizsargā, dod
iespējas un aizstāv. Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam”, 22. lpp.

1

“Budžets stratēģijai “Eiropa 2020””, COM(2011) 500 galīgā redakcija, II daļa, 13. lpp.

2

“Moderns budžets Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv. Daudzgadu finanšu shēma
2021.–2027. gadam”, COM(2018) 321 final.
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Zaļais kurss

06 Komisija ir apņēmusies ar 2019. gada decembrī publicēto zaļo kursu3 atjaunot

saistības klimata un vides problēmu risināšanā. Zaļā kursa mērķis ir atbalstīt pāreju uz
pārveidotu ES ekonomiku, kas reaģē uz klimata pārmaiņu un vides degradācijas radītajām
problēmām. Ar zaļo kursu tika apstiprināts Komisijas 25 % mērķrādītājs ar klimatu
saistītajiem izdevumiem visās ES programmās.

07 Komisija ierosināja zaļo kursu kā daļu no savas stratēģijas, kas paredz īstenot

ANO programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM). No tiem
13. ilgtspējīgas attīstības mērķis “Klimatrīcība” attiecas uz klimata pārmaiņu pasākumu
pieņemšanu un iekļaušanu valstu politikas jomās, informētības vairošanu, izdevumu
saistībām un darbībām klimata pārmaiņu novēršanai (sk. 3. attēlu).

3. attēls. 13. IAM (Klimatrīcība) mērķrādītāji
13. IAM – Klimatrīcība
Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām
un to ietekmi
13.1. Visās valstīs stiprināt noturību pret apdraudējumiem, kas saistīti ar klimatu, un
dabas katastrofām un spēju pielāgoties tām
13.2. Integrēt klimata pārmaiņu jomā veiktos pasākumus valstu politikās, stratēģijās un
plānošanā
13.3. Uzlabot izglītību, izpratnes veicināšanu un cilvēcisko un institucionālo spēju klimata
pārmaiņu mazināšanas, pielāgošanās, ietekmes mazināšanas un agrīnās brīdināšanas
jomās
13.A Īstenot saistības, ko uzņēmušās Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās
konvencijas par klimata pārmaiņām puses – attīstītās valstis, proti, sasniegt mērķi, kas
paredz līdz 2020. gadam kopīgi ieguldīt 100 miljardus USD gadā no visiem avotiem, lai
apmierinātu jaunattīstības valstu vajadzības
13.B Veicināt mehānismus efektīvas ar klimatu saistītas plānošanas un pārvaldības spējas
uzlabošanai vismazāk attīstītajās valstīs un mazo salu jaunattīstības valstīs

Avots: ERP, pamatojoties uz datiem vietnē https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13.

08 Zaļajā kursā tiek apspriesta vajadzība pēc zaļiem valstu budžetiem un īpaši uzsvērta

pētniecības un inovācijas sekmēšana, lai sasniegtu klimata mērķus. Komisija ar zaļo kursu
apņemas kāpināt centienus klimata jomā nodrošināt uzticamu pārskatu sniegšanu
(“apkarot nepatiesus apgalvojumus par zaļumu”) patēriņa preču kontekstā —

3

“Eiropas zaļais kurss”, COM(2019) 640 final.
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apgalvojumiem “par zaļumu” jābūt pamatotiem, izmantojot standarta metodiku to
ietekmes novērtēšanai.

09 Lai mazinātu klimata pārmaiņas, ir vajadzīgi būtiski ieguldījumi, tāpēc Komisija

2020. gada janvārī publicēja Eiropas zaļā kursa investīciju plānu. Tā mērķis ir nākamās
desmitgades laikā ilgtspējīgos ieguldījumos mobilizēt vismaz 1 triljonu EUR klimata
jautājumu risināšanai, kā arī vides rīcībai Eiropas Savienībā. Plāns daļēji tiktu finansēts ar
ES budžeta līdzekļiem, kā arī ar valstu līdzfinansējumu un piesaistītiem ieguldījumiem no
privātā sektora. Tā ietvaros Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma mērķis ir sniegt īpaši
paredzētu atbalstu reģioniem un nozarēm, ko visvairāk ietekmē pārkārtošanās uz zaļo
ekonomiku 4. Šis atbalsts būs pieejams vispārējai ekonomiskajai attīstībai, nevis tikai
oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai.

10 Covid-19 krīze var ietekmēt politiskās prioritātes, pārvirzot galveno uzmanību uz

sabiedrības veselības apdraudējuma mazināšanu, ekonomikas uzlabošanu vai darbvietu
radīšanu, iespējams, mainot politikas īstenošanas modeļus. Taču klimata pārmaiņas
joprojām būs globāla problēma un viens no galvenajiem jautājumiem cilvēkiem, politikas
veidotājiem un ieinteresētajām personām.

ERP līdzšinējais darbs klimata izdevumu jomā

11 Īpašajā ziņojumā Nr. 17/2013 par ES finansējumu klimata jomā kā daļu no ārējā

atbalsta mēs revidējām to, kā Komisija pārvalda ar klimatu saistītos izdevumus no
ES budžeta un Eiropas Attīstības fonda. Mēs atzinām ar klimatu saistīto izdevumu stabilo
pieaugumu konkrētās partnervalstīs un sniedzām ieteikumus nolūkā uzlabot ziņošanu par
klimata izdevumiem no ES attīstības palīdzības, šādu izdevumu uzraudzību un ietekmes
apzināšanu, kā arī sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm šajā saistībā.

12 Mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 31/2016 tika izskatītas ES politiskās saistības klimatrīcības

integrēšanai ES budžeta izdevumos 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmā,
nodrošinot, ka klimatrīcībai tiek tērēti vismaz 20 % no ES budžeta. Ziņojums apstiprināja,
ka tiek veikts vērienīgs darbs un ka Komisija kopumā ir guvusi panākumus ceļā uz
mērķrādītāja sasniegšanu. Taču revīzijā arī norādīts uz ievērojamu risku nesasniegt 20 %
mērķrādītāju (sk. 4. attēlu).

4

Vairāk informācijas sk. Komisijas paziņojumā “Zaļās pārkārtošanās finansēšana”, 2020. g.
janvāris. Sk. arī ERP atzinumu Nr. 2/2020 par Komisijas 2020. gada 14. janvāra grozīto
priekšlikumu Kopīgo noteikumu regulai, 9. punkts “Veikuma satvars Taisnīgas pārkārtošanās
fondam”.
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4. attēls. Galvenie konstatējumi ERP īpašajā ziņojumā Nr. 31/2016

Tiešie maksājumi
lauksaimniekiem —
pieņēmumi par klimata
mērķrādītāju sasniegšanas
veicināšanu nav pienācīgi
pamatoti

Pētniecības
finansēšana — vajadzīga
tūlītēja rīcība, jo
ieguldījuma apmērs ir
būtiski mazāks par
plānoto

Eiropas Sociālais fonds —
varētu sasniegt vairāk,
ieguldot klimatrīcībā

→ Gūts progress
mērķrādītāja sasniegšanā
→ Ziņošana ir daļēji uzticama
→ Nepietiekama koncentrēšanās
uz rezultātiem
→ Trūkumi Komisijas ietekmes
apzināšanas metodē

ERAF un KF — lielāki
klimata piešķīrumi
parāda, ka ir iespējams
vairāk koncentrēties uz
klimatu

Avots: ERP, īpašais ziņojums Nr. 31/2016.

Lauku attīstības
finansējums klimata
jomā — nekādas
ievērojamas izmaiņas,
neraugoties uz labu
praksi lauku attīstībā

Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds
— nedaudz palielinājies
uzsvars uz klimatrīcību
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Tvērums un pieeja
13 Šā apskata mērķis ir sniegt priekšstatu par to, kā Komisija veic ar klimatu saistīto

izdevumu ietekmes apzināšanu ES budžetā. Konkrētāk, mēs koncentrējāmies uz
klimatrīcības ietekmes apzināšanu lauksaimniecības, kohēzijas un pētniecības politikas
jomās, kurās kopā tiek tērēta lielākā daļa no klimata izdevumiem. Šajā dokumentā mēs
o

aplūkojam Komisijas metodiku ar klimatu saistīto izdevumu ietekmes apzināšanai
ES budžetā;

o

apspriežam saistības vismaz katru piekto euro (20 %) no ES 2014.–2020. gada
budžeta tērēt klimatrīcībai, pārskatām, kā Komisija šīs saistības ir izpildījusi un
ziņojusi par klimata izdevumiem atbilstoši 2014.–2020. gada DFS, kā arī sekojam
stāvoklim pēc mūsu iepriekšējā ziņojuma par šo tēmu (īpašais ziņojums Nr. 31/2016);

o

aplūkojam vērienīgāko priekšlikumu vismaz katru ceturto euro (25 %) no ES 2021.–
2027. gada budžeta tērēt klimatrīcībai.

14 Šis nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas galvenokārt ir balstīts uz publiski

pieejamo informāciju vai materiāliem, kas īpaši vākti šajā nolūkā. ERP izvēlējās apskatu
sagatavot tagad, jo ieinteresētās personas pauž lielu interesi šajā jomā. Apskata mērķis ir
atjaunināt ERP iepriekšējo analīzi par klimata izdevumu ietekmes apzināšanu ES budžetā
un aplūkot to jaunās DFS kontekstā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
ieteikumiem.

15 Šis apskats attiecas uz ES budžeta izdevumu daļu. Paziņojumā par zaļo kursu ir

norādīts, ka arī budžeta ieņēmumi var palīdzēt sasniegt klimata mērķus, taču tas ir ārpus
šā apskata tvēruma.

16 Sagatavošanas procesa laikā mēs apspriedām šo dokumentu ar Komisiju un ņēmām
vērā tās sniegtās atsauksmes. Šajā pārskatā sniegtā informācija tika iegūta no šādiem
avotiem:
o

ārējie ziņojumi, pētījumi, dokumenti un raksti;

o

attiecīgie ES tiesību akti, kas pieņemti vai ierosināti no 2015. gada līdz 2020. gada
vidum;

o

Komisijas darba dokumenti saistībā ar klimata izdevumiem;

11
o

anketas, kas nosūtītas šādiem Komisijas ģenerāldirektorātiem: Lauksaimniecības un
lauku attīstības ĢD, Budžeta ĢD, Klimata politikas ĢD, Reģionālās politikas un
pilsētpolitikas ĢD un Pētniecības un inovācijas ĢD;

o

apspriešanās ar šādām ieinteresētajām personām: Eiropas Klimatrīcības tīkls un
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO).
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Klimata izdevumu ietekmes apzināšana
ES budžetā — apskats
Metodika klimata izdevumu ietekmes apzināšanai ES budžetā

17 ESAO kopš 1998. gada ir uzraudzījusi finanšu plūsmas Rio konvencijās par bioloģisko

daudzveidību, klimata pārmaiņām un pārtuksnešošanos noteikto mērķu sasniegšanai,
izmantojot tā dēvētos Rio marķierus. Lai apzinātu ar klimatu saistīto izdevumu ietekmi
ES budžetā, Komisija pielāgoja ESAO Rio marķierus klimatam, piemērojot tos katrai
ES politikas jomai, programmai vai pasākumam (sk. 1. tabulu). Komisija piemēroja
ES klimata koeficientus, lai izteiktu skaitļos izdevumus, kas palīdz sasniegt klimata mērķus.
Taču ESAO neizstrādāja Rio marķierus, lai iegūtu precīzus skaitļus, bet gan nolūkā sniegt
norādi par to, kādā mērā ir integrēti konkrētie mērķi, piemēram, klimata pārmaiņu
problēmu risināšana.

1. tabula. ESAO Rio marķieri salīdzinājumā ar ES klimata koeficientiem

ESAO
Rio
marķieris

ESAO finanšu plūsma / darbība

2

Darbība, kurai klimats ir
galvenais mērķis; bez šī mērķa
tā netiktu finansēta

1

Darbība, kurai klimats ir būtisks
(īpaši norādīts) mērķis, bet ne
galvenais mērķis

ES finansējums /
programma / pasākums

ES klimata
koeficients

Finansējums, kas sniedz
būtisku ieguldījumu
klimata mērķu sasniegšanā

Finansējums, kas sniedz
mērenu ieguldījumu
klimata mērķu sasniegšanā

0

Darbība, kas nekādā nozīmīgā
veidā nav vērsta uz Rio
konvenciju klimata mērķu
sasniegšanu

Finansējums, kas nesniedz
ieguldījumu vai sniedz
nenozīmīgu ieguldījumu
klimata mērķu sasniegšanā

Avots: Rokasgrāmata par ESAO klimata marķieriem un, Eiropas Komisija, Finansējums klimatrīcībai.
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18 Mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 31/2016 norādīti šādi trūkumi ES pieejā klimata izdevumu

ietekmes apzināšanai:
o

dažās jomās piemērotie ES klimata koeficienti nebilda piesardzības principam5,
ltātad nebija novērsti pārspīlējumi klimata finansējumā. Saskaņā ar šo principu
priekšroka tiek dota nepietiekamai, nevis pārmērīgai klimata datu ziņošanai to
nepieejamības vai neskaidrības gadījumā;

o

ESAO satvarā augstāko kategoriju veido darbības, kas galvenokārt ir paredzētas
klimata mērķu sasniegšanai. ES piemēro 100 % koeficientu ne tikai šādām politikas
jomām, bet arī ES politikas jomām ar būtisku ieguldījumu klimata pārmaiņu
mazināšanā, kuras ESAO klasifikācijā ir vidējā kategorijā (sk. 1. tabulu);

o

ietekmes apzināšanas metode neietver tādus ES izdevumus klimatrīcībai, kuriem
izmantoti finanšu instrumenti;

o

ES neskata pielāgošanās un seku mazināšanas darbības atsevišķi.

19 Komisija komentēja šo pieeju atbildēs uz mūsu īpašā ziņojuma Nr. 31/2016 34.–

37. punktu un norādīja, ka jābūt līdzsvaram starp datu pamatīgumu, no vienas puses, un
administratīvo slogu, no otras puses. Arī nesen publicētos pētījumos par lauksaimniecības
politiku paustas bažas par Komisijas pieņemto metodi. Piemēram, vienā pētījumā
ierosināts pārskatīt Rio marķieru metodikas piemērošanu, lai koncentrētos uz pārmaiņu
mazināšanu, reģistrējot tikai īpašus pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai, nevis plānotos maksājumus, kuru ietekme uz emisijām pašlaik nav
zināma 6.

20 Citā publikācijā7 autori piekrīt, ka Komisijas metode ir vienkārša un pragmatiska,

taču norāda, ka tā var būt maldinoša. Piemēram, izdevumiem, kas veicina emisiju
pieaugumu, nav negatīva koeficienta par nelabvēlīgu ietekmi. Tas izraisa vēl lielāku
novirzīšanos no ESAO Rio marķieriem. Publikācijā pausts aicinājums izmantot sarežģītāku,
taču precīzāku metodiku, lai aplēstu katras darbības oglekļa dioksīda pēdu, tā patiesi
padarot ES budžetu zaļāku.

5

Sk. dokumentu “Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking”

6

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

7

Claeys, G., Tagliapietra, S. un Zachmann, G.: “How to make the European Green Deal work”,
Bruegel Policy Contribution, ˚13. izdevums, 2019. g. novembris.

14

21 Komisija saglabāja šo pieeju klimata izdevumu ietekmes apzināšanai 2021.–

2027. gada DFS, norādot uz metodes priekšrocībām, taču atzina tās trūkumus 2014.–
2020. gada periodā (sk. 5. attēlu).

5. attēls. Komisijas pārskats par savas klimata izdevumu ietekmes
apzināšanas metodes priekšrocībām un trūkumiem, pamatojoties uz
ESAO Rio marķieriem, 2014.–2020. gada DFS

• Zemas administratīvās izmaksas
• Vienkārša piemērošana un
izmantošana
• Efektīva klimata izdevumu ietekmes
apzināšana (t.i., programmas, kuru
galvenie mērķi nav saistīti ar klimata
pārmaiņām, var veidot tā, lai zināmā
mērā tiektos uz klimata mērķiem un
saņemtu klimata koeficientu 40 %)

• Klimata koeficienti nav piemēroti
konsekventi (piemēram, budžeta
pozīcijas, projekta, intervences jomas
līmenī)
• Nelielas programmas un dalībnieki ne
vienmēr ir iekļauti ietekmes apzināšanā
• Nav apzināta finanšu instrumentu
ietekme

Avots: Komisijas atbildes uz ERP aptauju.

22 Īstenojot 2021.–2027. gada DFS, Komisija plāno apzināt ar klimatu saistīto izdevumu
ietekmi projektu līmenī visām tiešās pārvaldības programmām, tostarp nelielās darbībās,
kas iepriekš nebija iekļautas. Tā papildus plāno apzināt ar finanšu instrumentiem
finansēto klimata jomas ieguldījumu, piemēram, aizdevumu, garantiju vai pašu kapitāla
finansējuma, ietekmi.

Klimata izdevumi, 2014.–2020. gads

23 Lai izpildītu saistības vismaz 20 % no ES 2014.–2020. gada budžeta tērēt

klimatrīcībai, dažās regulās bija iekļauti īpaši mērķrādītāji klimata izdevumu atbalstam
(sk. 6. attēlu).
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6. attēls. Klimata izdevumu mērķrādītāji ES tiesību aktos (2014.–2020. gada
DFS)

Avots: ERP, pamatojoties uz ES regulām.

24 Kā parādīts 2. attēlā, Komisija lēš, ka klimata mērķiem būtu atvēlēti 206 miljardi EUR
jeb 20 % no 2014.–2020. gada DFS. Saskaņā ar Komisijas nesenāku pārskatu par klimata
izdevumiem atbilstoši 2014.–2020. gada DFS8 ir gaidāms, ka klimatam būs izmantoti vidēji
19,7 % no ES budžeta, t. i., no 2014.–2020. gada DFS. Šī procentuālā daļa katru gadu tiek
atjaunināta, un kopējā summa, kas reģistrēta kā iztērēta klimatam šajā DFS periodā, tiks
apstiprināta tikai pēc 2023. gada, kas ir pēdējais gads finansējumam dalītas pārvaldības
2014.–2020. gada programmu ietvaros.

Kopējā lauksaimniecības politika

25 Saskaņā ar Komisijas aplēsēm lielāko ieguldījumu ES budžeta klimata izdevumu
mērķrādītājā sniegs lauksaimniecības nozare — gan ar tiešajiem maksājumiem, gan lauku
attīstībā. Komisija ir aprēķinājusi, ka tas veidos 102,8 miljardus EUR 2014.–2020. gada
DFS9 jeb 50 % no klimatrīcības izdevumiem minētajā periodā.

26 Saskaņā ar Komisijas aprēķiniem ieguldījumam ar klimatu saistītajos izdevumos no
tiešajiem maksājumiem kopumā vajadzētu būt nedaudz zem 20 %. Šajā aprēķinā ir
8

“Programmu darbības rezultātu pārskats, ES budžets 2014.–2020. gadam”, COM(2019) 400,
2019. jūnijs, 7. lpp.

9

Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2019, 110. lpp.
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diferencēta trīs veidu lauksaimniecības prakse, kas ietver tiešo maksājumu zaļo
komponentu, un iekļauta korekcija 20 % apmērā maksājumu komponentam, kurš nav
paredzēts par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (sk. 7. attēlu).

7. attēls. Komisijas aprēķins par lauksaimniecības tiešo maksājumu
ieguldījumu klimatrīcībā

Tiešo maksājumu ieguldījums klimatrīcībā

19,6 %
No zaļināšanas (visi trīs komponenti) 14 %

Ma ks ājums, kas nav
pa redzēts par klimatam
un vi dei labvēlīgu
l a uksaimniecības praksi,
vei do 70 % no ti ešajiem
ma ksājumiem

Zaļais komponents veido 30 %
no tiešajiem maksājumiem

1/3

1/3

Kultūraugu
dažādošana

0%

0%

Ekoloģiski
nozīmīgas platības

4%

1/3

30 %

40 %

Ilggadīgie zālāji

10 %

1/3

30 %

100 %

Ne no
zaļināšanas
5,6 %

1/3

x

x

x

x

x

x

x

x

1/3

30 %

40 %

20 %

70 %

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas 2014.–2020. g. metodiku klimata izdevumu ietekmes apzināšanai
tiešo maksājumu gadījumā. Sk. arī 7. attēlu īpašajā ziņojumā Nr. 31/2016.

27 Īpašajā ziņojumā Nr. 31/2016 ERP apšaubīja šajā modelī izmantotos pieņēmumus,

norādot, ka nav nekāda pienācīga pamatojuma 20 % korekcijai, kas piemērota tiešo
maksājumu komponentam, kurš nav paredzēts par klimatam un videi labvēlīgu
lauksaimniecības praksi. Komisija to lielākoties pamatoja ar gaidāmo ieguldījumu no
savstarpējās atbilstības standartiem 10, taču tikai dažas savstarpējās atbilstības prasības
potenciāli sniedz ieguvumus klimata jomā un tās nav piemērojamas visiem tiešo
maksājumu saņēmējiem. Citādāka procentuālā daļa, kas vairāk atbilstu piesardzības
principam, būtu ievērojami samazinājusi kopējo ieguldījumu (piemēram, mainot
procentuālo daļu no 20 % uz 10 %, tiktu iegūts samazinājums par 9 miljardiem EUR). Šos
faktorus apstiprina arī citi pētījumi un raksti 11.

10

Sk. Komisijas atbildes uz īpašā ziņojuma Nr. 31/2016 53. un 54. punktu.

11

Sk. Matthews, A.: “Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction”, 2020.;
Kelleher, L.: “Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact”, 2020; vai
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28 Mēs arī konstatējām, ka daži koeficienti, kas piešķirti izdevumiem lauku attīstības

pasākumos un darbībās, nebija atbilstoši piesardzības principam, tā izraisot
pārspīlējumus. Piemēram, lielākā daļa maksājumu, kas nolūkā novērst zemes pamešanu
tika veikti apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, tika novērtēti ar 100 %. Šādi
maksājumi nav saistīti ar vides un klimata mērķiem.

29 Tajā pašā ziņojumā mūsu veiktā analīze par dalībvalstu lauku attīstības programmām
atklāja, ka Komisija pārspīlēja to ieguldījumu klimatrīcībā par vairāk nekā 40 % jeb par
gandrīz 24 miljardiem EUR. Tas ir tāpēc, ka Komisija pienācīgi nenošķīra dažādu darbību
ieguldījumu klimata jomā. Komisija šo pieeju pamatoja ar vajadzību panākt līdzsvaru starp
administratīvā sloga un izmaksu samazināšanu un pienācīgi ticamu aplēšu sniegšanu par
klimata izdevumiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros
(sk. 43. punktu).

30 Mūsu 2016. gada ziņojumā secināts, ka salīdzinājumā ar 2007.–2013. gadu

lauksaimniecības un lauku attīstības politikā nav bijusi nekāda ievērojama kursa maiņa uz
klimatrīcību. Mēs arī nekonstatējām būtiskas izmaiņas lauku attīstības pārvaldības
procesos, piemēram, pārskatītas klimata prasības vai attiecināmības un atlases kritērijus.
Tomēr mēs konstatējām vairākus labas prakses piemērus dažos ne tik būtiskos lauku
attīstības pasākumos, kas pēc pārskatīšanas bija kļuvuši videi labvēlīgāki.

31 Komisija 2019. gada maijā publicēja pētījumu12, kurā novērtēta kopējās

lauksaimniecības politikas ietekme uz klimata pārmaiņām un siltumnīcefekta gāzu
emisijām. Pētījumā cita starpā konstatēts, ka KLP ir gan labvēlīga, gan nelabvēlīga ietekme
uz siltumnīcefekta gāzu emisijām.

32 Taču metodē, kas izmantota, lai apzinātu kopējās lauksaimniecības politikas

ieguldījuma ietekmi klimata pārmaiņu problēmu risināšanā, nav ņemts vērā tās atbalsts
lauksaimniecības darbībām ar potenciāli nelabvēlīgu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Šādu
darbību rezultātā pieaug lauksaimniecības dzīvnieku selektīvā audzēšana un mēslošanas
līdzekļu lietošana, kas atmosfērā iepludina papildu siltumnīcefekta gāzes, taču šīs darbības
nesaņem negatīvu klimata marķieri. Komisija apgalvo, ka dažas dalībvalstis varētu uzlabot
Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. un citi, “Action needed for the EU Common Agricultural Policy
to address sustainability challenges”, People Nat. 2020., 00:1–12.
12

Novērtējuma pētījums par KLP ietekmi uz klimata pārmaiņām un siltumnīcefekta gāzu emisijām
[Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions],
Alliance Environnement, 2018.
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ietekmi uz klimatu, labāk atlasot vai īstenojot dažus lauku attīstības projektus, taču
nesniedz aplēses par to kopējo ietekmi.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds (KF)

33 Komisija atzīst ERAF un KF par būtiskiem kopējā ES klimata izdevumu mērķrādītāja

sasniegšanas veicinātājiem. Tā sagaida, ka 2014.–2020. gada plānošanas periodā abi
minētie fondi sniegs vairāk nekā 55 miljardus EUR ES budžeta ieguldījumos klimatrīcībā 13.
Šī summa atspoguļo plānotos ES ieguldījumus pēc 100 %, 40 % vai 0 % koeficienta
piemērošanas konkrētām intervences jomām. 8. attēlā sniegti svarīgāko intervences jomu
piemēri klimata izdevumiem 2014.–2020. gadā.

8. attēls. Klimatrīcībai svarīgākās intervences jomas un to klimata
koeficienti ERAF un KF 2014.–2020. gadā
• Energoefektīva renovācija
• Pasākumi saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar
•
•
•
•

klimatu saistīto risku novēršana un pārvaldība
Pētniecības un inovācijas infrastruktūra attiecībā uz
mazoglekļa ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām
Velosipēdu celiņi un gājēju celiņi
Atjaunojamā enerģija — saules, biomasas, cita
Augstas efektivitātes koģenerācija un centrālā apkure

• Tīra pilsētas transporta infrastruktūra un mobilitāte
• Dzelzceļš
• Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un spēcināšana,
dabas aizsardzība un zaļā infrastruktūra
• Ūdens apsaimniekošana un dzeramā ūdens saglabāšana
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas atvērto datu platformu un Komisijas Īstenošanas regulu (ES)
Nr. 215/2014, I pielikumu.

34 Saskaņā ar 2014.–2020. gada kohēzijas politikas satvaru ir atļauti izdevumi, kam var

būt kaitējoša ietekme uz klimatu, ja vien ir ievēroti īpaši nosacījumi. Piemēram, kohēzijas
politikā varētu pieļaut ierobežotu atbalstu fosilajam kurināmajam, ja atbalsts ir pakļauts
nosacījumam par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem. Šādiem intervences
pasākumiem klimata koeficients ir 0 %, lai gan tie joprojām rada siltumnīcefekta gāzu
emisijas.
13

Komisijas atvērto datu platforma Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, 2020. g.
15. aprīļa dati.
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35 Mūsu īpašajā ziņojumā arī atzīta lielākas uzmanības piešķiršana klimata

jautājumiem, kas ERAF un KF panākta 2014.–2020. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo DFS,
sniegti piemēri labas prakses projektiem, kas veicina klimata izdevumus, kā arī konstatēti
kvalitatīvi uzlabojumi pārvaldības procesos un prasībās klimata pārmaiņu problēmu
risināšanai.

Pētniecības politika — “Apvārsnis 2020”

36 Pētniecībai un inovācijai ir svarīga nozīme ES klimata mērķu sasniegšanā. Klimata

izdevumu mērķis programmas “Apvārsnis 2020” budžetā bija noteikts 35 % apmērā
(sk. 6. attēlu). Tas nozīmē, ka 2014.–2020. gada plānošanas periodā no programmas
“Apvārsnis 2020” līdzekļiem klimata jomā būtu bijis jāiztērē vairāk nekā 26 miljardi EUR.

37 Īpašajā ziņojumā mēs norādījām, ka ieguldījums, ko nodrošina pētniecības

finansējums, ievērojami atpaliek no mērķa. Mēs aprēķinājām, ka laikā no 2018. līdz
2020. gadam ar klimatu saistīto izdevumu daļai programmā “Apvārsnis 2020” būtu
jāsasniedz 47 %, lai sasniegtu 35 % mērķi, kas noteikts 2014.–2020. gadam. Komisija
izstrādāja rīcības plānu, lai panāktu nokavēto lēnajā progresā uz klimata mērķa
sasniegšanu, ierosinot tādus pasākumus kā ar klimatu saistītu apsvērumu iekļaušana
projektu priekšlikumu standarta veidlapās un piešķiršanas kritērijos vai budžeta grozījumi.
Mēs atzinām rīcības plāna nozīmi, bet arī norādījām, ka tajā nav sniegti skaitļos izsakāmi
mērķi vai modeļi tam, kā varētu sasniegt 35 % mērķi.

38 Komisija ziņoja, ka 2018. gada beigās programmas “Apvārsnis 2020” izdevumi rīcībai
klimata politikas jomā ir sasnieguši 30 % no klimatrīcības saistībām 14, kā arī norādīja, ka
turpinās papildu centieni. Sasniegt 35 % mērķi joprojām ir problemātiski, galvenokārt
tāpēc, ka vairāk nekā ceturtdaļa no programmas “Apvārsnis 2020” budžeta ir paredzēta
pētniecības priekšlikumiem, kas nav saistīti ar konkrētu tematisku mērķi (augšupēji
pasākumi) un ko vērtē pēc to zinātniskās izcilības, nevis ieguldījuma klimata jomā.
Tādējādi šo augšupējo pasākumu plānošanas posmā nav skaidrs ieguldījums klimata
izdevumos.

Īpašā ziņojuma Nr. 31/2016 pēcpārbaude

39 Īpašajā ziņojumā Nr. 31/2016 tika izskatītas ES politiskās saistības klimatrīcības

integrēšanai ES budžeta izdevumos 2014.–2020. gada DFS. Ziņojumā bija iekļauti septiņi
galvenie ieteikumi, kas bija iedalīti 12 apakšieteikumos, no kuriem Komisija pieņēma trīs,
14

“ES pētniecības un tehnoloģiju izstrādes pasākumi un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
pārraudzība 2018. gadā”, COM(2019) 315 final, 10. lpp.

20
daļēji pieņēma sešus un nepieņēma trīs. Mēs veicām šo ieteikumu pēcpārbaudi, un mūsu
konstatējumi ir apkopoti 2. tabulā (plašāku informāciju sk. pielikumā).

2. tabula. Īpašā ziņojuma Nr. 31/2016 ieteikumu un pēcpārbaudes rezultātu
kopsavilkums
Komisijas atbilde

Ieteikumi
īpašajā ziņojumā Nr. 31/2016

Revīzijas palātas
pēcpārbaude

Komisijas
atbilde

ERP
pēcpārbaude

1) Pamatīga daudzgadu konsolidācija, lai pārraudzītu
20 % mērķi [Komisija]
2)

Vispusīga pārskatu sniegšanas sistēma par klimata finansējumu un 20 % mērķi
a) informācija gada pārvaldības un snieguma
ziņojumos, pārskati par rīcības plāniem un finanšu
instrumentu ieguldījumu [Komisija]
b) pārskati par dalītās pārvaldības jomām, kurās ir
potenciāls klimatrīcībai [dalībvalstis]
c) klimata pārmaiņu mazināšanas nošķiršana no
pielāgošanās [Komisija un dalībvalstis]

3) Ar klimata pārmaiņām saistīto vajadzību izvērtēšana,
plānojot potenciālo ieguldījumu no finansēšanas
instrumentiem [Komisija]
4) Izlabot pārlieku lielas aplēses ELFLA [Komisija un
dalībvalstis]
5) Izstrādāt rīcības plānus, ja ieguldījums no konkrētām
jomām varētu netikt sasniegts [Komisija]
6) Izstrādāt rādītājus, kas ļauj pārraudzīt tēriņus klimatrīcības vajadzībām un ar tiem saistītos
rezultātus [Komisija]
a) jāizstrādā sistēma klimatrīcības īstenošanai
dalītās pārvaldības jomās
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b) jāizstrādā rezultātu rādītāji jomās, kas sniedz
ieguldījumu 20 % mērķa sasniegšanā
c) jāatvieglo paraugprakses apmaiņa par klimata
rezultātu rādītājiem
7)

Izpētīt visas potenciālās iespējas un nodrošināt reālu pāreju uz klimatrīcību [Komisija]
a) jāapzina jomas, kuru potenciāls vēl nav pilnībā
likts lietā, un vajadzības gadījumā jāizstrādā rīcības
plāni
b) jāpalielina klimata politikas integrēšana
lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības
jomā

Avots: ERP.

Klimata finansējums 2021.–2027. gadā

40 Komisija 2018. gadā ir noteikusi vērienīgākus mērķus klimata politikas integrēšanai

visās ES programmās 2021.–2027. gada plānošanas periodā un paredzējusi klimata
mērķiem tērēt 25 % no ES izdevumiem (sk. 05. punktu). Kā redzams 9. attēlā, lielākie
ieguldījumi ir jāgūst no lauksaimniecības (46 %), reģionālās politikas (26 %) un pētniecības
darbībām (10 %).
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9. attēls. 2018. gada priekšlikums par klimata finansējumu 2021.–
2027. gadā
“Apvārsnis Eiropa”
33 miljardi EUR
10 %

Kohēzijas fonds
17 miljardi EUR
5%

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Starptautiskās
sadarbības instruments
22 miljardi EUR
7%
Eiropas infrastruktūras
savienošanas
instruments
15 miljardi EUR
5%

68 miljardi EUR
21 %

2021.–2027. g.
gaidāmie klimata
izdevumi:

320 miljardi EUR
Kopējā
lauksaimniecības
politika
146 miljardi EUR
46 %

Citi
19 miljardi EUR
6%

Pārējās ES politikas
jomas / fondi
56 miljardi EUR
18 %

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas 2018. gada priekšlikumiem par 2021.–2027. gada DFS.

41 Galīgais budžets būs atkarīgs no sarunu rezultātiem par DFS un tās īpašajām

programmām. Atbildot uz mūsu aptaujas jautājumiem, Komisija ir uzsvērusi, ka, apsverot
priekšlikumus par klimata finansējumu, ir jāievēro piesardzība un jāņem vērā iespējamas
pēkšņas un neprognozējamas izmaiņas sociālekonomiskajā vidē, piemēram, tās, ko
izraisījusi Covid-19 krīze.

Kopējā lauksaimniecības politika

42 Tiesību aktu priekšlikumos par kopējo lauksaimniecības politiku laikposmam pēc

2020. gada 15, kas vēl nav pieņemti, norādīts, ka ir “sagaidāms, ka ar KLP saistītās rīcības
ietekme uz klimatiskajiem mērķiem būs 40 % no KLP kopējā finansējuma”. Absolūtā

15

Priekšlikums regulai par stratēģiskajiem plāniem, 52. apsvērums.
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izteiksmē no KLP būtu jāmobilizē 146 miljardi EUR (46 %) no 320 miljardiem EUR, kas
ES budžetā paredzēti klimatrīcības finansējumam.

43 Komisija plāno turpināt klimata finansējuma izsekošanu saskaņā ar tādu pašu

pamatmetodiku kā 2014.–2020. gadā (1. tabula), bet ar pārskatītiem svērumiem attiecībā
uz jaunajiem KLP intervences pasākumiem, kā parādīts 3. tabulā. Priekšlikumā par kopējo
lauksaimniecības politiku laikposmam pēc 2020. gada Komisija no 100 % uz 40 % ir
mainījusi maksājumu svērumu apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi.

3. tabula. KLP klimatrīcības koeficienti 2021.–2027. gadā
%

KLP shēmas
o
o
o

Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts — tiešie maksājumi
Ienākumu papildatbalsts — tiešie maksājumi
Lauku attīstības maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi

o
o

Klimatiskās un vidiskās tiešo maksājumu shēmas (ekoshēmas)
Lauku attīstības pasākumi ar mērķi mazināt klimata pārmaiņas un
veicināt atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu
Lauku attīstības intervences pasākumi ar mērķi veicināt ilgtspējīgu
attīstību un dabas resursu efektīvu apsaimniekošanu
Lauku attīstības intervences pasākumi ar mērķi palīdzēt aizsargāt
bioloģisko daudzveidību, uzlabot ekosistēmu pakalpojumus un saglabāt
biotopus un ainavas

o
o

Avots: COM(2018) 392 final, Priekšlikums regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem
plāniem, 87. pants.

44 Paredzamais KLP ieguldījums klimatrīcībā ir palielinājies no 28 % 2014.–2020. gadā

līdz 40 % 2021.–2027. gadā. Tas skaidrojams ar to, ka aplēstais tiešo maksājumu shēmu
ieguldījums ir palielinājies no nepilniem 20 % līdz 40 % (aprēķinā nav iekļauti saistītie
maksājumi un ienākumu atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem). Komisija pamato
palielināto ieguldījumu ar jauno, uzlaboto nosacījumu sistēmu, kas apvieno iepriekšējo
savstarpējo atbilstību ar racionalizētu zaļināšanas praksi un jaunām prasībām. ERP to ir
komentējusi savā atzinumā par priekšlikumiem attiecībā uz KLP pēc 2020. gada
(sk. 1. izcēlumu).
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1. izcēlums
ERP vērtējums par KLP ieguldījumu klimata finansējumā Atzinumā
Nr. 7/2018 par Komisijas priekšlikumiem regulām par kopējo
lauksaimniecības politiku laikposmam pēc 2020. gada
“Lielākais ieguldījums [klimata] izdevumu mērķa sasniegšanā ir 40 % atvēlēšana
ienākumu pamatatbalstam.“ ”(..) Mēs uzskatām, ka aprēķinātais KLP ieguldījums
ar klimata pārmaiņām saistīto mērķu sasniegšanā nav reāls.“ ”Pārāk liels KLP
ieguldījums nozīmētu mazāku finansējumu citām politikas jomām, tādējādi
samazinot ES izdevumu kopējo ieguldījumu, lai mazinātu klimata pārmaiņas un
pielāgotos tām.“ ”Tā vietā, lai izmantotu 40 % svērumu visam tiešo maksājumu
atbalstam, ieguldījumu varētu ticamāk aprēķināt, izmantojot šādu svērumu tikai
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, ar ko atbalsta jomas, kurās lauksaimnieki
faktiski īsteno praksi klimata pārmaiņu mazināšanai.”

45 Dažos rakstos par šo tematu arī ir konstatēts, ka KLP ieguldījums klimata

finansējumā, iespējams, ir pārvērtēts. Kādā rakstā ir secināts, ka “nav pamata palielināt
svērumu no 19,5 % līdz 40 %, jo tas tikai ļaus dalībvalstīm manipulēt ar skaitļiem un radīt
iespaidu, ka klimata labā tās dara vairāk nekā patiesībā. Komisija nav pamatojusi, kāpēc
ienākumu pamatatbalstam un pārdalošajiem maksājumiem piesaistītā uzlabotā
nosacījumu sistēma attaisno 40 % klimata marķieri. Ir tikai pilnīgi formāls arguments, ka,
tā kā daži nosacījumi var palīdzēt samazināt emisijas vai uzlabot noturību, ir attaisnojams
marķieris, kas pārsniedz 0 %, un nākamā pakāpe ir 40 %” 16.

46 Citā pētījumā ir paustas tādas pašas bažas17: “Lai gan priekšlikumi par ienākumu

pamatatbalstu 2021.–2027. gadā uz papīra var izskatīties mazliet vērienīgāki, tas nešķiet
pietiekams pamatojums, lai divreiz palielinātu tagadējo klimata marķieri, kas pašreizējā
periodā jau pats par sevi tika kritizēts kā, visticamāk, pārvērtēts.” Attiecībā uz uzlaboto
nosacījumu sistēmu Eiropas Vides politikas institūts (IEEP) norāda, ka “trūkst pārliecinošu
pierādījumu par to, ka ienākumu atbalsta maksājumi un atbilstības noteikumi būtu
klimatam labvēlīgi per se, toties ir pierādījumi, kas liecina, ka dažos gadījumos tie var
nedot cerēto rezultātu. Tāpēc pašā maksājumu būtībā nav atrodams pamatojums, kas
attaisnotu ierosināto klimata marķiera divkāršošanu”.

16

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

17

Bas-Defossez, F., Hart, K., un Mottershead, D., “Keeping track of climate delivery in the CAP?
Report for NABU by the IEEP”, 2020.
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47 Dažos dokumentos ir sniegti attiecīgi ieteikumi par to, kā uzlabot KLP klimata
izdevumu izsekošanas metodiku (sk. 2. izcēlumu).

2. izcēlums
Ieteikumi attiecībā uz KLP klimata izdevumu izsekošanu,
pamatojoties uz
A) Bastian Lotz, Yannick Monschauer un Moritz Schäfer, apspriežu dokuments
“Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy”;
B) Matthews, “Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or
fiction”;
C) Moritz Schäfer, Yannick Monschauer un Finn-Rasmus Hingst, apspriežu
dokuments “Climate-friendly design of the overall EU budget”
o

40 % svēruma koeficients būtu jāizmanto tikai attiecībā uz dažiem tiešajiem
maksājumiem — vai nu jomās, kurās ar šo maksājumu palīdzību
lauksaimniecības praksē faktiski tiek ieviestas izmaiņas, kas veicina klimata
pārmaiņu mazināšanu (piemēram, mitrāju un kūdrāju aizsardzība), vai
gadījumos, kad maksājumi ir vajadzīgi, lai uzturētu šādu lauksaimniecības
praksi. Tomēr tam būtu nepieciešama sarežģītāka individuāla pieeja katrā
atsevišķā gadījumā, kas visticamāk palielinātu administratīvo slogu. A)

o

Pirms 40 % klimata koeficienta varētu izmantot papildu koeficientu, kas tiktu
noteikts piesardzīgi, lai izvairītos no klimata ieguldījumu pārvērtēšanas. Tā
pamatā varētu būt, piemēram:

o

—

ar klimatu saistīta laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVS)
īpatsvars;

—

riska koeficients, lai atspoguļotu nekonsekventu ambīciju līmeni
nacionālajos standartos;

—

tās lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā paredzamas pārmaiņas
klimatam labvēlīgākas lauksaimniecības prakses virzienā. A)

100 % svēruma koeficients būtu jāizmanto piesardzīgi un tikai attiecīgos
gadījumos, piemēram:
—

attiecībā uz KLP ekoshēmām, bet tikai tad, ja tās ietver ar klimatu
saistītus intervences pasākumus (izslēdzot, piemēram, ekoshēmas
bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai);

—

attiecībā uz lauku attīstības saistībām, bet tikai tad, ja finansētā
intervence galvenokārt palīdz mazināt klimata pārmaiņas, nevis sasniegt
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citus vides mērķus. Tas primāri būtu jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi
saskaņā ar valsts līmenī izstrādātajiem intervences pasākumiem. A)
o

Ja Komisijas trīs klimata svērumi 0 %, 40 % un 100 % tiek saglabāti, tie būtu
jāpiemēro intervences pasākumu iespējami sīkākajā iedalījuma līmenī. B)

o

Viena no iespējamām pieejām būtu mēģināt izteikt skaitļos pastiprinātās
nosacījumu sistēmas prasību ietekmi uz klimatu, par pamatu ņemot objektu
izlasi, kas aptver dažādas lauksaimniecības sistēmas, augšņu tipus un klimata
zonas visā ES. B)

o

Klimata izdevumu izsekošanā būtu jāņem vērā ieskaits, ko dod tādi
KLP maksājumi, kas rada negatīvu ietekmi uz klimatu (piemēram, saistītie
ganāmpulka maksājumi vai ieguldījumu atbalsts neilgtspējīgai apūdeņošanas
praksei). B)

o

Klimata kvota būtu jādefinē kā neto mērķis, t. i., ar klimatu saistītiem papildu
izdevumiem būtu jākompensē visi ieguldījumi ar negatīvu ietekmi uz klimatu.
C)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds (KF)

48 Kohēzijas politikas jomā Komisija ir noteikusi, ka 2021.–2027. gadam
mērķieguldījums klimata mērķu sasniegšanā ir 30 % no ERAF (68 miljardi EUR) un 37 % no
KF (17 miljardi EUR) (sk. 9. attēlu). Tāpat kā iepriekšējā DFS, izdevumi ir sadalīti tā
sauktajās intervences jomās, katrai no tām piešķirot vienu no trim klimata koeficientiem.
Galvenās izmaiņas attiecībā uz klimata koeficientiem intervences jomās salīdzinājumā ar
2014.–2020. gadu ir apkopotas 4. tabulā.

4. tabula. Izmaiņas ar klimata finansējumu 2021.–2027. gadam saistītajās
intervences jomās un koeficientos
2014.–
2020. gads

Intervences joma
Dzelzceļš
tikko uzbūvēts
rekonstruēts vai uzlabots

2021.–
2027. gads
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Tīra pilsētas transporta infrastruktūra un ritošais sastāvs
Alternatīvo degvielu infrastruktūra

–

Transporta digitalizācija (dzelzceļš, ceļš, pilsētas transports,
cits)

–

Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un
sadarbība starp uzņēmumiem, kas pievēršas aprites
ekonomikai

–

Viedas enerģijas sadales sistēmas vidējos un zemsprieguma
līmeņos

–

Atbalsts uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus, kuri
sekmē mazoglekļa ekonomiku

–

Ienesīgi ieguldījumi lielos uzņēmumos, kas saistīti ar
mazoglekļa ekonomiku

–

Avots: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu, COM(2018) 375 final, I pielikums, un Komisijas īstenošanas regula (ES) Nr. 215/2014,
I pielikums.

49 Priekšlikumā ERAF un Kohēzijas fonda regulai paredzēts, ka no tvēruma skaidri ir

izslēgti ieguldījumi, kas saistīti ar fosilā kurināmā ražošanu, apstrādi, izplatīšanu,
glabāšanu vai sadedzināšanu, izņemot ar tīrajiem transportlīdzekļiem saistītus
ieguldījumus. Kādā publikācijā 18 ir norādīts uz neatbilstību starp dažu klimatrīcības
izsekošanai noteikto koeficientu vērtībām un klimata mērķiem 2021.–2027. gadam (sk. arī
4. tabulu un 8. attēlu):
o

100 % koeficients dotācijām augstas efektivitātes koģenerācijai, centralizētajai
siltumapgādei un aukstumapgādei praksē ļauj pagarināt fosilo kurināmo izmantojošu
iekārtu ekspluatācijas laiku;

o

100 % koeficients alternatīvās degvielas infrastruktūras finansēšanai veicina fosilās
degvielas izmantošanu transporta nozarē, tādējādi kavējot pāreju uz bezemisiju
mobilitāti;

18

Eiropas Klimatrīcības tīkls, “Climate Mainstreaming and Climate Proofing: The Horizontal
Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and Recommendations”,
2018. gada augusts.
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o

100 % koeficients jaunu dzelzceļu finansēšanai neatbilst mērķim koncentrēt
ieguldījumus, lai pārietu uz bezemisiju mobilitāti.

Komisija iebilst pret minētajā publikācijā pausto viedokli, apgalvojot, ka šie ieguldījumi
būtiski veicina klimata mērķu sasniegšanu.

Pētniecības politika — “Apvārsnis Eiropa”

50 “Apvārsnis Eiropa” ir ES pētniecības programma 2021.–2027. gadam. Tās

paredzamais ieguldījums klimata mērķu sasniegšanā saglabājas 35 % apmērā, un saskaņā
ar Komisijas sākotnējo priekšlikumu 2021.–2027. gadā tas būs līdzvērtīgs
33 miljardiem EUR (sk. 9. attēlu).

51 Ir atzīts, ka zaļā kursa mērķu sasniegšanā pētniecības mobilizēšanai un inovācijas
sekmēšanai ir izšķiroša nozīme. Tāpēc četras “zaļā kursa misijas” palīdzēs programmai
“Apvārsnis Eiropa” panākt tālejošas pārmaiņas tādās jomās kā pielāgošanās klimata
pārmaiņām, okeāni, pilsētas un augsne. Komisija sagaida, ka šīs misijas pulcēs plašu
dalībnieku loku, tostarp vietējās un reģionālās iestādes un iedzīvotājus.

52 Atbildē uz mūsu aptaujas jautājumiem Komisija atzīst, ka 35 % mērķa sasniegšana

būs iespējama, bet problemātiska, un uzsver vajadzību pēc skaidras lejupējas prioritāšu un
vēlamo rezultātu noteikšanas, lai gan programmā svarīgu vietu ieņem augšupēji
pasākumi, kuru iznākums ir neprognozējams (sk. 38. punktu).

53 ES veicina pāreju uz mazoglekļa tehnoloģiju — no pētniecības līdz ieviešanai tirgū.

Zinātnieki 19 šaubās, vai šie vērienīgie plāni ir izpildāmi īstermiņā vai vidējā termiņā. Viņi
norāda, ka ieviest tirgū tādu inovatīvu mazoglekļa tehnoloģiju kā oglekļa uztveršanas un
uzglabāšanas20 vai ūdeņraža tehnoloģiju ir sarežģīti un daudzos gadījumos regulatīvā vide
tam vēl nav pielāgota. Pašreizējais oglekļa cenu līmenis nozīmē, ka jaunā tehnoloģija
īstermiņā vai vidējā termiņā var nebūt peļņu nesoša, un joprojām bieži trūkst vajadzīgās
infrastruktūras.

19

Delbeke, J., un Vis, P., “Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend”, 2019.

20

Sk. arī ERP īpašo ziņojumu Nr. 24/2018 “Oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas un
inovatīvu atjaunojamo energoresursu demonstrējumi komerciālā mērogā Eiropas Savienībā:
pēdējā desmitgadē plānotais progress nav panākts”.
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Klimata jomas izdevumu izsekošana
ES budžetā — kopsavilkums
54 Klimata pārmaiņu mazināšana ir svarīga ES prioritāte. Klimatrīcības finansējuma

mērķa noteikšana, izsakot to kā procentuālu daļu no ES budžeta, var būt efektīvs solis
virzībā uz klimata mērķu sasniegšanu. Tālāk ir sniegts kopsavilkums par šajā pārskatā
aplūkotajiem galvenajiem jautājumiem.
2014.–2020. gads
ES-28

2021.–2027. gads
ES-27

Mērķis
206 miljardi EUR
(20 % — piektdaļa no
budžeta)

Mērķis
320 miljardi EUR
(25 % — ceturtdaļa no
budžeta)

Metodika klimata izdevumu
izsekošanai ES budžetā —
pamatota ar ESAO Rio
marķieriem

Kopējās lauksaimniecības
politikas ieguldījums klimata
finansējumā

ERAF un KF ieguldījums
klimata finansējumā

Pētniecības politikas
ieguldījums klimata
finansējumā

+ Zemas administratīvās izmaksas
+ Ērta piemērošana un izmantošana
- Netiek piemērots piesardzības princips
- Maksimālais (100 %) kredīts darbībām, kam klimats ir būtisks, bet
ne galvenais mērķis
- Klimata pārmaiņu mazināšana nav nošķirta no pielāgošanās
- Netiek ņemti vērā izdevumi ar negatīvu ietekmi uz klimatu
+ Lielākais paredzamais ieguldījums klimata finansējumā
+ Palielināts paredzamais ieguldījums 2021.–2027. gadā
- Tiešie maksājumi: nepamatoti pieņēmumi par
mērķieguldījumiem klimata jomā, paredzamais ieguldījums 2021.–
2027. gadā dubultots salīdzinājumā ar 2014.–2020. gadu
- Lauku attīstība: pārvērtēts ieguldījums, neraugoties uz dažiem
uzlabojumiem 2021.–2027. gadā
- Lauksaimnieciskas darbības ar potenciāli negatīvu ietekmi uz
klimatu: netiek ņemtas vērā
+ 2014.–2020. gadā klimatam pievērsta lielāka uzmanība
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, apzināta paraugprakse
- Darbības ar ierobežotu atbalstu fosilajam kurināmajam: netiek
ņemta vērā potenciāli negatīva ietekme uz klimatu
+ Rīcības plāns pētniecības politikas ieguldījuma klimata
finansējumā palielināšanai
- Mērķa sasniegšanu apgrūtina ar klimatrīcību saistītu pētniecības
priekšlikumu plānošanas ierobežojumi
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55 Raugoties nākotnē, mēs esam apzinājuši šādus galvenos izaicinājumus, kuru
risināšana palīdzētu nodrošināt ticamu un atbilstošu ziņošanu par klimata jomas
izdevumu mērķrādītāju:
o

spēcīgas metodikas nodrošināšana klimata jomas izdevumu izsekošanai,

o

metodikas konsekventa piemērošana visās politikas jomās,

o

izdevumu, kas varētu paātrināt klimata pārmaiņas, ieskaits.

Šo apskatu 2020. gada 17. jūnija sēdē Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru vada
Revīzijas palātas loceklis Samo Jereb.
Revīzijas palātas vārdā –

Klaus-Heiner Lehne
priekšsēdētājs
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Pielikums. ERP īpašā ziņojuma Nr. 31/2016 pēcpārbaude
Ieteikumi

Komisijas atbilde

1. ieteikums. Pamatīga daudzgadu
konsolidācija
Komisijai ik gadu jāveic pamatīga daudzgadu
konsolidācija, lai noskaidrotu, vai klimata
izdevumi ir tādi, ka varēs sasniegt 20 % mērķi.

Pieņemts
Komisija plāno katru gadu turpināt uzraudzīt
progresu, sagatavojot ikgadējos budžeta projektus.

ERP pēcpārbaude

Ieviests
Komisija ik gadu veic konsolidāciju, lai noskaidrotu, vai
plānotie klimata izdevumi ir tādi, ka varēs sasniegt 20 %
mērķi. Informācija tiek sniegta ES budžeta gada pārvaldības
un snieguma ziņojumā un ikgadējā vispārējā budžeta
projektā. No 2019. gada klimata rādītāji tiek iekļauti arī
programmu izpildes pārskatā.

2. ieteikums. Vispusīga pārskatu sniegšanas sistēma
2.a) ieteikums

Daļēji pieņemts

Ieviests dažos aspektos

Komisijai katru gadu pārvaldības un snieguma
ziņojumā un katrā attiecīgajā gada darbības
pārskatā jāsniedz konsolidēta informācija par
progresu 20 % mērķa sasniegšanā. Tostarp
jāinformē par to, kas sasniegts, īstenojot rīcības
plānus, ja tādi pastāv. Turklāt jāsniedz
informācija par finanšu instrumentu ieguldījumu
klimata jomā.

Nepieciešamības gadījumā Komisija piekrīt
atspoguļot klimata politikas attiecīgos aspektus un
sasniegto progresu attiecīgajos gada darbības
pārskatos.
Komisija nepiekrīt ieteikumam sniegt ziņojumus par
finanšu instrumentiem, izsekojot budžeta centienus
sasniegt 20 % mērķi.

Par klimata finansējumu tiek ziņots ES budžeta gada
pārvaldības un snieguma ziņojumā, vispārējā budžeta
projektā un programmu izpildes pārskatā. Dažos gada
darbības pārskatos ir ierobežota informācija par progresu
konkrētās programmās noteikto klimata mērķu sasniegšanā.
Nav jaunu rīcības plānu, izņemot programmas
“Apvārsnis 2020” rīcības plānu, kas minēts īpašajā ziņojumā
Nr. 31/2016.
Pašreizējā DFS finanšu instrumentu izsekošana saistībā ar
klimata finansējumu nav paredzēta, bet nākamajā DFS šajā
ziņā ir paredzētas izmaiņas.
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Ieteikumi
2.b) ieteikums
Dalībvalstīm jāsniedz Komisijai pārskati par
dalītās pārvaldības jomām, kurās ir potenciālas
iespējas klimatrīcībai.
2.c) ieteikums
Komisijai un dalībvalstīm jānodrošina, ka datu
vākšanā klimata pārmaiņu mazināšana tiek
nošķirta no pielāgošanās.
3. ieteikums. Ar klimata pārmaiņām saistīto
vajadzību izvērtēšana
Plānojot potenciālo ieguldījumu klimata rīcībā
no atsevišķām budžeta pozīcijām vai
finansēšanas instrumentiem, Komisijai
jānodrošina, ka šādi plāni balstās uz reālistisku
un pamatīgu izvērtējumu par vajadzībām, kas
saistītas ar klimata pārmaiņām, un katras jomas
potenciālu dot ieguldījumu vispārējā mērķa
sasniegšanā.

Komisijas atbilde

Adresēts dalībvalstīm
Komisija atzīmē, ka šis ieteikums ir adresēts
dalībvalstīm.

Nav pieņemts
Sekas, ko gan Komisijai, gan dalībvalstīm rada šāds
papildu administratīvais slogs, ir neskaidras.

ERP pēcpārbaude

Neietilpst tvērumā
ERP pēcpārbaudes tvērumā ietilpst Komisijai sniegtie
ieteikumi.

Nav ieviests
Komisija nav veikusi nekādas ieviešanas darbības.

Daļēji pieņemts

Ieviests dažos aspektos

Ierosinot jaunu vispārējo politisko mērķi, Komisija
piekrīt ņemt vērā ar klimata pārmaiņām saistītās
vajadzības un iespēju atbalstīt dažādas jomas.
Komisija nepiekrīt plānot konkrētas iemaksas katrai
jomai vai programmai.

Komisija ir finansējusi ārēju pētījumu par vajadzīgo
finansējumu, lai ar šo pētījumu sniegtu pārskatu par
pašreizējiem pasākumiem klimata politikas integrēšanā un
klimata izdevumu izsekošanā. Tajā ir aplūkots finansējums,
kas vajadzīgs, lai sasniegtu klimata politikas integrēšanas
mērķi, nevis apmierinātu ar klimata pārmaiņām saistītās
vajadzības. Nav skaidrs, vai paredzamā klimata finansējuma
procentuālā daļa saskaņā ar atsevišķām programmām ir
balstīta uz reālistiskiem pieņēmumiem.
Sarunu process par nākamo DFS vēl turpinās.
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Ieteikumi

4. ieteikums. Izlabot pārlieku lielas aplēses
Komisijai un dalībvalstīm jāpiemēro
piesardzības princips un jāizlabo pārlieku lielās
aplēses ELFLA, pārskatot noteiktos ES klimata
koeficientus.

Komisijas atbilde

Daļēji pieņemts
Pašreizējās DFS laikā izsekošanas metodikai ir jābūt
stabilai, lai nodrošinātu paredzamību, konsekvenci un
caurskatāmību. Tomēr Komisija apsvērs veidus, kā
precizēt izsekošanas metodiku ELFLA vajadzībām
plānošanas periodā pēc 2020. gada.

ERP pēcpārbaude

Ieviests dažos aspektos
Priekšlikumā par KLP laikposmam pēc 2020. gada no 100 %
līdz 40 % ir samazināta koeficienta likme attiecībā uz
maksājumiem, lai kompensētu dabas vai citus specifiskus
ierobežojumus.
Ierosinātā 100 % koeficienta likme saistībām vides un klimata
jomā neatbilst piesardzības principam.
Priekšlikums par nākamo KLP vēl tiek izskatīts Padomē.

5. ieteikums. Izstrādāt rīcības plānus

Daļēji pieņemts

Nav ieviests

Ikreiz, kad, veicot gada konsolidāciju, tiek atklāts
risks, ka gaidītais ieguldījums no kādas
konkrētas jomas varētu netikt sasniegts,
Komisijai šai jomai jāizstrādā rīcības plāns.

Komisija izvērtēs iespējas palielināt klimata jomas
nozīmi saistībā ar atsevišķu programmu un politiku
starpposma pārskatiem. Kamēr nav zināmi šo
pārskatu rezultāti, Komisija apsvērs korektīvo
pasākumu. Nebūtu piemēroti ieviest individuālus
rīcības plānus, jo atsevišķas programmas jau paredz
procesus prioritātes noteikšanai atkarībā no
pārvaldības veida.

Programmas “Apvārsnis 2020” darba programmā 2018.–
2020. gadam Komisija ir veltījusi īpašu uzmanību un
ievērojamu budžetu klimatrīcībai. Tas bija sācies jau pirms
īpašā ziņojuma Nr. 31/2016 publicēšanas. Komisija nav
izstrādājusi citus rīcības plānus. Tā vietā Komisija ir
izvēlējusies katru gadu pārbaudīt budžeta procedūru, lai
nodrošinātu, ka klimata izdevumi atbilst mērķim.
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Ieteikumi

Komisijas atbilde

ERP pēcpārbaude

6. ieteikums. Izstrādāt rādītājus, kas ļauj pārraudzīt faktiskos tēriņus klimatrīcības vajadzībām un ar tiem saistītos rezultātus

6.a) ieteikums
Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm dalītās
pārvaldības jomā jāizstrādā saskaņota un
samērīga sistēma klimatrīcības faktiskās
īstenošanas pārraudzībai.

6.b) ieteikums
Komisijai atbilstoši iniciatīvai “budžets
rezultātiem” jāizstrādā klimata rezultātu rādītāji
visās jomās, kas sniedz ieguldījumu mērķa
sasniegšanā.

6.c) ieteikums
Komisijai jāatvieglo paraugprakses apmaiņa
starp dalībvalstīm par rezultātu rādītājiem
klimata jomā.

Nav pieņemts
Šis ieteikums izraisītu dalībvalstīm uzliktā
administratīvā sloga līmeņa palielināšanos, kas nebija
paredzēts saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem un
netika iekļauts partnerattiecību līgumos un darbības
programmās.
Pieņemts
Komisija stiprinās un uzlabos ar klimata jomu saistīto
rezultātu rādītāju salīdzināmību visās ES budžeta
jomās un apsvērs iespējas saistībā ar nākamo DFS, lai
noteiktu ar klimata jomu saistīto rezultātu rādītājus,
ar ko novērtēt ES budžeta ieguldījumu rīcībai klimata
politikas jomā.

Nav ieviests
Komisija nav veikusi nekādas ieviešanas darbības.

Ieviests dažos aspektos
Komisija priekšlikumos par KLP laikposmam pēc 2020. gada
un par ERAF/KF ir iekļāvusi ar klimatu saistītus rezultātu
rādītājus, bet ne visās jomās. Priekšlikumi par KLP
laikposmam pēc 2020. gada un par ERAF/KF tiek izskatīti,
tāpēc tie vēl nav pieņemti.

Pieņemts

Ieviests

Komisija turpinās aktīvi veicināt labas prakses
apmaiņu arī šajā konkrētajā jomā attiecībā uz
rezultātu rādītājiem, kas saistīti ar klimata jomu.

Piedaloties ekspertu sanāksmēs, pētījumos, darbsemināros
un platformās, Komisija ir rīkojusies, lai dalībvalstu starpā
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Ieteikumi

Komisijas atbilde

ERP pēcpārbaude
veicinātu apmaiņu ar paraugpraksi par rezultātu rādītājiem,
kas saistīti ar klimata jomu.

7. ieteikums. Izpētīt visas potenciālās iespējas un nodrošināt reālu pāreju uz klimatrīcību

7.a) ieteikums
Komisijai jāapzina tās jomas, kuru klimatrīcības
potenciāls vēl nav pilnībā likts lietā, piemēram,
Eiropas Sociālais fonds, un jāizstrādā rīcības
plāni klimatrīcības ieguldījuma palielināšanai
šajās jomās.

7.b) ieteikums
Komisijai un dalībvalstīm jāpalielina klimata
rīcības integrēšana lauksaimniecības, lauku
attīstības un zivsaimniecības jomā.

Daļēji pieņemts
Tādā pašā nozīmē kā attiecībā uz 5. ieteikumu, proti,
ka Komisija noteiks jomas ar neizmantotu potenciālu
un apsvērs iespējas un darbības, lai palielinātu
klimata jomas atbilstību savās izdevumu programmās
saistībā ar to individuālajiem starpposma pārskatiem.
Tomēr tā neizstrādās konkrētus rīcības plānus
atsevišķām programmām attiecībā uz ar klimata
jomu saistītajiem izdevumiem.
Nav pieņemts
Izmainīt šajā posmā daudzgadu finanšu plānošanu
ESIF programmās, kas tiek pārvaldītas ar dalītu
vadību, nav nedz praktiski, nedz iespējami. Tajā pašā
laikā Komisija apsvērs iespējas stiprināt klimata
integrēšanu saistībā ar atsevišķu programmu
starpposma pārskatiem.

Nav ieviests
Komisija nav izstrādājusi rīcības plānus par klimatrīcību citās
konkrētās jomās, izņemot programmas “Apvārsnis 2020”
darba programmu 2018.–2020. gadam, kas minēta īpašajā
ziņojumā Nr. 31/2016.

Ieviests dažos aspektos
Komisija ir ierosinājusi palielināt klimata aspektu integrēšanas
mērķi kopējā lauksaimniecības politikā laikposmam pēc
2020. gada. Lai gan Komisija ir stingri apņēmusies risināt
klimata pārmaiņu problēmu, šajā posmā joprojām nav
skaidrs, vai tas veicinās klimatrīcības izdevumu pieaugumu.
Par priekšlikumiem par KLP laikposmam pēc 2020. gada
notiek sarunas, tāpēc tie vēl nav pieņemti.
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Termini un saīsinājumi
“Apvārsnis 2020”: ES pētniecības un inovācijas programma 2014.–2020. gadam.
“Apvārsnis Eiropa”: ES pētniecības un inovācijas programma 2021.–2027. gadam.
Daudzgadu finanšu shēma (DFS): ES izdevumu plāns, kurā ir noteiktas prioritātes
(pamatojoties uz politikas mērķiem) un maksimālie apjomi sešās galvenajās
kategorijās, parasti septiņu gadu posmam. DFS ir struktūra, kuras ietvaros tiek veidots
ES katra gada budžets un kurā ir noteikts katras kategorijas izdevumu apmērs.
Pašreizējā DFS aptver laikposmu no 2014. gada līdz 2020. gadam.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA): ES fonds, no kura finansē
ES ieguldījumu lauku attīstības programmās.
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF): ES fonds, kura mērķis ir veicināt
ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā; no tā finansē investīcijas, kas
mazina reģionu atšķirības.
Eiropas Sociālais fonds (ESF): ES fonds, kura uzdevums ir radīt izglītības un
nodarbinātības iespējas un uzlabot nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju stāvokli.
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO).
Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM): 17 mērķi, kas noteikti ANO Ilgtspējīgas attīstības
programmā 2030. gadam, lai sekmētu visu valstu rīcību jomās, kas ir ļoti svarīgas
cilvēcei un planētai.
Klimata jomas izdevumu izsekošana: dažādu avotu finansiālā ieguldījuma klimata
mērķu sasniegšanā novērtēšana.
Klimata politikas (aspektu) integrēšana: ar klimatu saistītu apsvērumu iekļaušana visā
rīcībpolitikā, instrumentos, programmās un fondos.
Klimatrīcība: rīcība, ar ko risina klimata pārmaiņu un to ietekmes problēmu; viens no
17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Kohēzijas fonds (KF): ES fonds, kura mērķis ir samazināt ekonomiskās un sociālās
atšķirības Eiropas Savienībā, finansējot investīcijas dalībvalstīs, kuru nacionālais
kopienākums uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no ES vidējā līmeņa.
Kopējā lauksaimniecības politika (KLP): ES politika, kas ietver subsīdijas un vairākus
citus pasākumus, kuru mērķis ir garantēt pārtikas nodrošinājumu, panākt pietiekami
augstu dzīves līmeni ES lauksaimniekiem, veicināt lauku attīstību un aizsargāt vidi.
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Labs lauksaimniecības un vides stāvoklis (LLVS): stāvoklis, kādā lauksaimniekiem
jāsaglabā visa lauksaimniecības zeme, it īpaši zeme, ko konkrētā laikposmā neizmanto
ražošanai, lai saņemtu konkrētus maksājumus saskaņā ar KLP. Tiek ņemti vērā arī tādi
aspekti kā ūdens resursu un augsnes apsaimniekošana.
Nosacījumi: sistēma, ar kuru KLP pēc 2020. gada aizstāj savstarpējo atbilstību un
zaļināšanu, lai veicinātu lauksaimniecības praksi, kas ir labvēlīga klimatam un videi, un
lai veicinātu dzīvnieku labturību un pārtikas nekaitīgumu.
Savstarpējā atbilstība: mehānisms, saskaņā ar kuru maksājumi lauksaimniekiem ir
atkarīgi no tā, vai viņi ievēro prasības attiecībā uz vidi, pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku
veselību un labturību un zemes apsaimniekošanu.
Siltumnīcefekta gāze: atmosfēru veidojoša gāze, piemēram, oglekļa dioksīds vai
metāns, kas absorbē un izstaro starojumu, aizturot siltumu un tādējādi sasildot Zemes
virsmu, un šo sasilšanu sauc par siltumnīcas efektu.
Tiešie maksājumi: lauksaimniecības atbalsta maksājumi, piemēram, platībatkarīgais
atbalsts, ko maksā tieši lauksaimniekiem.
Zaļināšana: klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības prakses veidu pieņemšana.
Parasti izmanto arī attiecīgās ES atbalsta shēmas apzīmēšanai.
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ERP revīzijas darba grupa
ERP apskats — Klimata jomas izdevumu izsekošana ES budžetā
Šo apskatu pieņēma I apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis Samo Jereb. Darbuzdevumu
vadīja ERP locekle Joëlle Elvinger, atbalstu sniedza ERP locekles biroja vadītāja
Ildikó Preiss un ERP locekles biroja atašejs Charlotta Törneling, atbildīgais vadītājs
Colm Friel, darbuzdevuma vadītāja Ramona Bortnowschi, darbuzdevuma vadītājas
vietnieks Jan Huth, revidents Bertrand Tanguy un grafiskā dizainere
Marika Meisenzahl.
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saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes nekontrolē, iesakām rūpīgi iepazīties ar to
privātuma un autortiesību politiku.
Eiropas Revīzijas palātas logotipa izmantošana
Eiropas Revīzijas palātas logotipu nedrīkst izmantot bez Eiropas Revīzijas palātas iepriekšējas
piekrišanas.

Komisija apņēmās vismaz 20 % no ES 2014.–2020.
gada budžeta tērēt klimatrīcībai, integrējot ar
klimatu saistītus izdevumus visās ES politikas
jomās. Attiecībā uz 2021.–2027. gadu šis
mērķrādītājs pieauga līdz 25 %. Klimata jomas
izdevumu izsekošana ļauj Komisijai izvērtēt,
vai tā šo mērķrādītāju sasniedz. Pamatojoties
uz mūsu līdzšinējo darbu saistībā ar šo tēmu,
šajā dokumentā pārskatīta metodika klimata
izdevumu izsekošanai ES budžetā, apspriests
progress virzībā uz mērķrādītāju un sniegts
ieskats laikposmā pēc 2020. gada. Apskatā
apšaubīti daži Komisijas pieņēmumi un
norādīts uz risku, ko rada klimata izdevumu
pārspīlēšana. Minēti pašreizējos tiesību aktu
priekšlikumos veiktie uzlabojumi, taču norādīts,
ka metodoloģiskās nepilnības un sarežģījumi
joprojām pastāv.
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