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Nopietns risks, ka netiks sasniegts mērķis 20 % izdevumu atvēlēt ES klimata rīcībai,
secina revidenti
Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu pastāv nopietns risks, ka netiks sasniegts mērķis laikā
no 2014. līdz 2020. gadam vismaz piektdaļu ES budžeta novirzīt klimata rīcībai. Lai gan ir panākta pozitīva
virzība, revidenti norāda, ka ir jādara vairāk, lai nodrošinātu patiesu pievēršanos klimata jautājumu
risināšanai.
Lai reaģētu uz klimata pārmaiņām, Eiropas Savienība vienojās, ka vismaz 20 % no ES 2014.–2020. gada budžeta
būtu jātērē ar klimatu saistītai rīcībai. Šis mērķis izpildāms, integrējot klimata rīcības jautājumus visās pārējās
ES budžeta aptvertajās politikas jomās un fondos. Revidenti pārbaudīja, vai mērķa izpilde ir iespējama un vai
Eiropas Komisijas pieejas rezultātā varētu tikt panākts lielāks un koncentrētāks finansējums klimata rīcībai.
Revidenti konstatēja, ka notiek vērienīgs darbs un ka ir panākts progress. Tomēr pastāv nopietns risks, ka 20 %
mērķis netiks sasniegts, ja tam netiks veltītas lielākas pūles. Strādājot, lai īstenotu izvirzīto mērķi, ir izdevies
panākt lielāku un mērķtiecīgāku finansējumu klimata rīcībai Eiropas Reģionālās attīstības fondā un Kohēzijas
fondā. Tomēr saistībā ar lauksaimniecību, lauku attīstību un zivsaimniecību, kā arī Eiropas Sociālo fondu nav
notikusi nozīmīga pievēršanās klimata rīcībai.
“Pastāv nopietns risks, ka netiks sasniegts mērķis laikā no 2014. līdz 2020. gadam vismaz piektdaļu ES budžeta
novirzīt klimata rīcībai,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Phil Wynn Owen. “Ir
panākts progress, bet svarīgās izdevumu jomās nekas daudz nav mainījies. Komisijai un dalībvalstīm ir jāizpēta
visas iespējas un jānodrošina patiesa pievēršanās klimata rīcībai.”
Kā liecina Komisijas skaitļi, klimata rīcībai atvēlētā finansējuma daļa 2014.–2016. gadā ir bijusi vidēji 17,6 %. Lai
līdz 2020. gada beigām sasniegtu ES budžeta vispārējo mērķi, revidenti lēš, ka 2017.–2020. gadā (ieskaitot)
klimata finansējuma īpatsvars jāpalielina līdz vidēji 22 %.
Revidenti konstatēja, ka Komisijas aplēses attiecībā uz klimata rīcībai atvēlētajiem lauksaimniecības izdevumiem
balstās uz pieņēmumiem, tostarp aplēses ir novērtētas par lielu un tām trūkst pienācīga pamatojuma. Revidenti
aprēķināja, ka, piemērojot starptautisko metodoloģiju, 2014.–2020. gadam klimata jomai paredzētie
lauksaimniecības un lauku attīstības izdevumi samazinātos par apmēram 33 miljardiem EUR. Tas atbilst gandrīz
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15 % no vispārējā mērķa.
Pētniecības jomā programma “Apvārsnis 2020” ir atpalikusi no tās mērķa, kas paredz klimata rīcībai iedalīt 35 %,
un tās ieguldījums 2014.–2017. gada periodam pašlaik ir 24 %. Komisijai nav detalizēta rīcības plāna, kurā būtu
izklāstīts, kā tā iecerējusi panākt nokavēto, secina revidenti.
Revidenti iesaka Komisijai veikt pamatīgu daudzgadu konsolidāciju, lai virzītos uz 20 % mērķa sasniegšanu,
izveidot visaptverošu sistēmu ziņošanai par rezultātiem un to uzraudzībai, kā arī reāli un pamatīgi novērtēt ar
klimata pārmaiņām saistītās vajadzības. Revidenti iesaka arī labot lauku attīstības izdevumu pārāk lielu
novērtējumu un izstrādāt rīcības plānus jomās, kurās netiek sasniegti mērķi. Un vēl ir ieteikums izpētīt visas
iespējas, kā nodrošināt turpmāku, reālu pievēršanos klimata rīcībai.
2016. gada septembrī Komisija lēsa 1, ka laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam klimata rīcībai kopumā būs
atvēlēts 18,9 % ES budžeta. Tātad 20 % mērķis nebūs sasniegts 2.
Īpašais ziņojums Nr. 31/2016 “Vismaz piektdaļas ES budžeta novirzīšana klimata rīcībai: notiek vērienīgs darbs,
bet pastāv nopietns risks, ka iecerēto neizdosies sasniegt” ir pieejams 23 ES valodās.
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SWD(2016) 299, 14.9.2016., kas pievienots daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pārskatam, COM(2016) 603 final.
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Kopējie ES plānotie izdevumi 2014.–2020. gadam ir 1 062,6 miljardi EUR. Ja rēķina pēc Komisijas metodes, mērķa
nesasniegšana par 1,1 % nozīmētu vairāk nekā 11 miljardu EUR zaudējumu klimata rīcībai (201 miljards, nevis
212,5 miljardi EUR).
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