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ES klimato politika: nesant patikimo stebėjimo
metodo, kyla rizika pervertinti klimato srities
išlaidas, teigia auditoriai
Komisija įsipareigojo 2014–2020 m. laikotarpiu bent kas penktą ES biudžeto eurą (20 %) skirti
klimato politikai. Dabar ji šį tikslą 2021–2027 m. laikotarpiu padidino iki 25 % (kas ketvirtas euras).
Nustačius tokius tikslus galima veiksmingai siekti ES klimato politikos tikslų, jeigu lėšoms stebėti
naudojama metodika yra patikima ir nuosekliai taikoma įvairiose politikos srityse, teigiama
naujoje Europos Audito Rūmų apžvalgoje.
Klimato kaitos problemų sprendimas yra svarbus ES prioritetas. Užuot sukūrusi specialią kovos su
klimato kaita finansavimo priemonę, Komisija nusprendė nustatyti ES biudžeto procentinės dalies,
kuri turi būti panaudota klimato politikai, tikslą. Šiame kontekste su klimatu susijusių išlaidų
stebėjimas reiškia skirtingų ES finansavimo šaltinių finansinio indėlio siekiant klimato tikslų
vertinimą, taip pat vertinimą, ar šie išlaidų tikslai pasiekti.
„Mes visi norime, kad ES biudžetas būtų iš tiesų žalesnis, – teigė už apžvalgą atsakinga Europos
Audito Rūmų narė Joëlle Elvinger. – Pažanga padaryta, tačiau išlieka rizika pervertinti ES klimato
politikos veiksmus. Vertinant laikotarpį po 2020 m., Komisijos žaliąjį kursą ir ambicingesnį 25 %
tikslą, mums reikia patikimų duomenų apie su klimatu susijusias išlaidas.“
Auditoriai sutelkė dėmesį į veiksmų klimato srityje stebėjimą žemės ūkio, sanglaudos ir mokslinių
tyrimų politikos srityse, kurioms tenka didžioji su klimatu susijusių išlaidų dalis. Jie jau anksčiau
(Specialiojoje ataskaitoje Nr. 31/2016) įspėjo apie riziką, kad dabartinis 20 % ES išlaidų klimato
politikai tikslas gali būti nepasiektas. Naujoje apžvalgoje pakartoti auditorių iškelti susirūpinimą
keliantys klausimai dėl Komisijos taikomos su klimatu susijusių išlaidų stebėjimo metodikos. Nebuvo
atsižvelgta į išlaidų, dėl kurių išmetamųjų teršalų kiekis didėja, neigiamą poveikį. Be to, ji pervertino
mastą, kuriuo ES išlaidomis ir visų pirma konkrečiomis bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP)
schemomis būtų galima prisidėti kovojant su klimato kaita.
2018 m. gegužės mėn. savo pirmajame pasiūlyme dėl ES ilgalaikio biudžeto, arba 2021–2027 m.
daugiametės finansinės programos (DFP), Komisija savo tikslą kovai su klimato kaita skirti 20 % ES
išlaidų padidino iki 25 %. 2019 m. gruodžio mėn. jos pasiūlyme dėl Europos žaliojo kurso šis
padidinimas patvirtintas.
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Dėl COVID-19 krizės politiniai prioritetai gali pasikeisti, nukreipiant dėmesį į grėsmių visuomenės
sveikatai šalinimą, ekonomikos skatinimą arba darbo vietų kūrimą. 2020 m. gegužės mėn. Europos
Vadovų Tarybos ir Europos Parlamento prašymu Komisija pateikė peržiūrėtą pasiūlymą dėl 2021–
2027 m. DFP, įskaitant skolintomis lėšomis finansuojamą gaivinimo planą siekiant sušvelninti COVID19 krizės padarinius. Šis pasiūlymas šiuo metu svarstomas. ES bendros su klimatu susijusios išlaidos
priklausys nuo šių derybų rezultatų ir investicijų, kurioms bus faktiškai išleistos papildomos ES lėšos,
pobūdžio. Bet kuriuo atveju klimato kaita ir toliau bus pasaulinio masto iššūkis ir pagrindinis rūpestis
žmonėms, politikos formuotojams ir suinteresuotiesiems subjektams.
Pastabos leidėjams
Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 31/2016 nustatyta, kad Komisijos metodas, taikomas su
klimatu susijusioms ES biudžeto išlaidoms stebėti, buvo paprastas ir pragmatiškas, tačiau turėjo
keletą trūkumų, pavyzdžiui, nebuvo vertinamas kiekvieno veiksmo anglies pėdsakas.
ES veiksmams tvarumo ir klimato kaitos srityse Audito Rūmų darbe tenka labai svarbi vieta ir jiems
toliau teikiamas didelis prioritetas peržiūrėtoje 2020 m. darbo programoje. Tarp mūsų naujausių
leidinių šia tema yra specialioji ataskaita dėl biologinės įvairovės žemės ūkio paskirties žemėje ir
specialioji ataskaita dėl pesticidų naudojimo. Klimato kaita yra ir pagrindinė naujausio Audito Rūmų
žurnalo tema.
Audito Rūmų apžvalga „Klimato srities išlaidų ES biudžete stebėjimas“ paskelbta Audito Rūmų
interneto svetainėje (eca.europa.eu) 23 ES kalbomis. Ši apžvalga nėra audito ataskaita. Ja siekiama
atnaujinti ankstesnę Audito Rūmų klimato srities išlaidų ES biudžete stebėjimo analizę, atsižvelgiant
į Tarybos ir Europos Parlamento prašymą.
Informacija apie priemones, kurių Audito Rūmai ėmėsi reaguodami į COVID-19 pandemiją, pateikta
čia.
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