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Съобщение за пресата 
Люксембург, 15 февруари 2023 г. 

Световен алианс на ЕС за борба 
с изменението на климата — резултатите 
не отговарят на амбициите 

• ЕС е предоставил финансиране с общ размер от 729 млн. евро в подкрепа на 
развиващите се държави, засегнати от изменението на климата 

• Инициативата не е била насочена в достатъчна степен към нуждите на най-
уязвимите 

Световният алианс за борба с изменението на климата — стартиран от ЕС през 2007 г. с цел 
да подпомогне бедните развиващи се държави да реагират на последиците от 
изменението на климата — не е изпълнил заявените ангажименти. Това е посланието на 
публикувания днес нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП). Одиторите 
установиха, че няма достатъчно данни, които да сочат, че инициативата е повишила 
устойчивостта на държавите спрямо изменението на климата. По отношение на нейната 
ефективност беше констатирано, че извършените действия като цяло са реализирали 
планираните крайни продукти и услуги, но понякога на висока цена. 

„Установихме, че Световният алианс за борба с изменението на климата не е постигнал 
планираното въздействие, както и че очакваният преход от дейности по изграждане на 
капацитет към по-конкретни действия, които пряко подкрепят населението, не се е 
осъществявал систематично“, заяви г-н Хану Такула, членът на ЕСП, който ръководи одита. 
„Считаме, че Европейската комисия следва да насочи подкрепата към онези, които са най-
силно засегнати от последиците от изменението на климата, и да включи извлечените 
поуки както в бъдещи действия в областта на климата, така и в бъдещи инициативи за 
предоставяне на помощ.“ 

Подходът на Световния алианс за борба с изменението на климата се основава на два стълба: 
насърчаване на диалога и обмена на знания и предоставяне на техническа и финансова 
подкрепа за мерки за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него и за 
намаляване на риска от бедствия. 

Одиторите установиха, че постигнатото чрез инициативата подобрение в положението на 
бенефициентите не се е измервало и тя не е била съсредоточена в достатъчна степен върху 
нуждите на най-силно засегнатите от изменението на климата. Помощта невинаги е 
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достигала до уязвимите получатели, за които е била предназначена: например малко от 
действията са включвали дейности, специално насочени към нуждите на жените, а някои 
дейности са били непосилни във финансово отношение за най-бедните домакинства. 
Обхватът на успешните пилотни действия също е можело да бъде разширен, за да се 
предостави възможност на повече хора да се възползват от тях. 

През целия период на действие на Световния алианс за борба с изменението на климата не 
е привлечено очакваното допълнително финансиране от държавите — членки на ЕС, 
и частния сектор. Въпреки значителния недостиг на средства Комисията не е преразгледала 
своите амбициозни първоначални цели. Също така през втората фаза (Световен алианс за 
борба с изменението на климата +, 2014—2020 г.), в резултат на прилаганите от Комисията 
критерии за разпределяне на финансирането, най-уязвимите държави са получили 
пропорционално по-малка по размер подкрепа. 
Комисията не е извършила достатъчен анализ на това дали са основателни предвидените 
в бюджета разходи за повечето от действията, разгледани от одиторите. Например 
разходите за управление на действията са се различавали значително по своя размер и са 
били особено високи в Тихоокеанския регион. Одиторите заключиха, че по-подробен анализ 
на тези разходи би позволил да се реализират икономии. 
Сред установените проблеми са също така осведомеността за инициативата и нейната 
видимост. Въпреки че инициативата е подпомогнала повече от 80 държави, тя не е била 
добре позната сред развиващите се държави и в ЕС. Това се дължи отчасти на факта, че 
финансираните действия не са можели да бъдат разграничени от други действия на ЕС за 
борба с изменението на климата в развиващите се държави. Сложната организация също е 
оказала влияние върху ефективността на инициативата, по-специално дублирането на 
механизмите за подкрепа и потоците на финансиране. 

Обща информация 

За Световния алианс за борба с изменението на климата не е определен специален 
бюджетен ред в счетоводната система на Европейската комисия. Той е финансиран чрез 
Инструмента за сътрудничество за развитие и Европейския фонд за развитие. Общият размер 
на разпределените за инициативата средства е 728,8 млн. евро, като в тази сума се включват 
вноските от държавите — членки на ЕС: 308,8 млн. евро за първата фаза (2007—2013 г.) 
и 420 млн. евро за втората фаза, Световен алианс за борба с изменението на климата + 
(2014—2020 г.). 
През 2020 г. Комисията взема решение да не удължава дейността на инициативата по-
нататък. През периода 2021—2027 г. Комисията ще финансира действия за борба 
с изменението на климата в развиващите се държави чрез подкрепа, насочена тематично 
и географски по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие 
и международно сътрудничество. 
Специален доклад 04/2023 „Световен алианс за борба с изменението на климата (+) — 
резултатите не отговарят на амбициите“ е публикуван на уебсайта на ЕСП. 
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