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SANTRAUKA

I.
Klimato kaita yra viena iš didžiausių ekologinių, soci-
alinių ir ekonominių grėsmių, kylančių mūsų plane-
tai. Dėl klimato kaitos, kuri kelia labai didelę grėsmę 
ekonominiam vystymuisi ir tūkstantmečio vystymosi 
tikslų pasiekimui, milijonai žmonių besivystančiose 
šalyse vėl atsidurtų skurde. Išsivysčiusios šalys, siek-
damos padėti besivystančioms šalims prisitaikyti prie 
klimato kaitos ir sumažinti jos poveikį, pasižadėjo skirti 
didesnę pagalbą. ES ir jos valstybės narės besivystan-
čioms šalims kartu skiria daugiausia kovai su klimato 
kaita skirtų lėšų.

II.
Audito Rūmai atliko ES kovos su klimato kaita finan-
savimo besivystančiose šalyse auditą. Jie nagrinėjo, 
ar Komisija tinkamai valdė su klimatu susijusias lėšas, 
skiriamas iš ES biudžeto ir Europos plėtros fondo (EPF). 
Audito Rūmai taip pat nagrinėjo, ar Komisija, siekdama 
skatinti su valstybėmis narėmis vykdomos veiklos, susi-
jusios su kovos su klimato kaita finansavimu besivys-
tančiose šalyse, koordinavimą, ėmėsi tinkamų veiksmų, 
ir vertino, ar šis koordinavimas buvo tinkamas. 

III.
Komisija tinkamai valdė iš ES biudžeto ir EPF skiriamą 
su klimatu susijusią paramą. Komisija, laikydamasi pri-
siimtų politinių įsipareigojimų, nuolat didino iš ES biu-
džeto ir EPF skiriamų su klimatu susijusių lėšų kiekį. Ji 
daugiausia dėmesio skyrė atitinkamiems prioritetams 
ir savo programas pritaikė atsižvelgdama į konkrečias 
atskirų šalių partnerių aplinkybes.
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IV.
Komisijos ir valstybių narių veiklos, susijusios su kovos 
su klimato kaita finansavimu besivystančiose šalyse, 
koordinavimas yra netinkamas. Komisija tam tikrose 
srityse ne visuomet ėmėsi lyderės vaidmens, o vals-
tybės narės nepakankamai atsižvelgė į kai kurias jos 
iniciatyvas. Taip pat reikia dėti daugiau pastangų sie-
kiant užtikrinti ES ir valstybių narių šalių programų 
papildomumą. Komisija ir valstybės narės nesusitarė, 
kaip iki 2020 m. įvykdyti įsipareigojimą laipsniškai padi-
dinti kovos su klimato kaita finansavimą. Dar neįdiegta 
sustiprinta priežiūros, ataskaitų teikimo ir tikrinimo 
sistema, teikianti išsamią ir patikimą informaciją apie 
Komisijos ir valstybių narių skiriamas su klimato kaita 
susijusias lėšas, siekiant stebėti, kaip yra laikomasi 
prisiimtų įsipareigojimų, ir neaišku, kokiu mastu yra 
įvykdytas įsipareigojimas dėl „skubios pradžios“ finan-
savimo. Nebandyta sumažinti gausėjančių kovai su 
klimato kaita skirtų fondų. Būtina dar labiau stiprinti 
Komisijos ir valstybių narių veiklos koordinavimą sie-
kiant užkirsti kelią korupcijai ir su ja kovoti. 

V.
Audito Rūmai daro išvadą, kad Komisija tinkamai valdė 
su klimatu susijusias ES lėšas, skiriamas iš ES biudžeto 
ir EPF. Tačiau siekiant kiek įmanoma labiau padidinti 
ES veiksmų poveikį tarptautiniu mastu, būtina žymiai 
pagerinti Komisijos ir valstybių narių veiklos, susijusios 
su kovos su klimato kaita finansavimu besivystančiose 
šalyse, koordinavimą.

SANTRAUKA

VI.
Audito Rūmai rekomenduoja, kad: 

a) Komisija turėtų:

 – pasiūlyti kovos su klimato kaita finansavimo 
didinimo veiksmų planą siekiant įgyvendin-
ti Kopenhagos susitarime nustatytą 2020 m. 
tikslą;

 – atlikti nepriklausomą Pasaulinio kovos su kli-
mato kaita aljanso veiklos įvertinimą;

b) Komisija ir EIVT turėtų:

 – teikti ataskaitas apie tai, kokiu mastu yra įgy-
vendintas tikslas pagalbos vystymuisi teikimo 
srityje 2014–2020 m. skirti 20 % ES biudžeto 
ir EPF lėšų su klimatu susijusiems veiksmams 
vykdyti; 

c) Komisija ir valstybės narės turėtų:

 – Reglamento dėl  stebėsenos mechanizmo 
kontekste susitarti dėl bendrų kovos su k li-
mato kaita finansavimo besivystančiose ša-
lyse stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo 
standartų;

 – sustiprinti  savo bendradarbiavimą siek iant 
kovos su k l imato kaita f inansavimo sr ityje 
įgyvendinti  ES darbo pasidal i j imo elgesio 
kodeksą.
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KLIMATO KAITOS KELIAMI IŠŠŪKIAI

1. Plačiai pripažinta, kad žmogaus veikla – iškastinio kuro deginimas, miškų 
kirtimas ir gyvulininkystė – vis neigiamiau veikia Žemės klimatą. Vidutinė 
pasaulio temperatūra kyla, o tokie ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai 
kaip uraganai, potvyniai ir sausros tampa vis dažnesni. Klimato kaita turi 
tiesioginės įtakos žmonių sveikatai, gyvybėms ir pragyvenimo šaltiniams, 
ir netiesioginės – aprūpinimui maistu ir ekonomikų, grindžiamų gamtos 
ištekliais, gyvybingumui.

2. Jungtinių Tautų bendrojoje klimato kaitos konvencijoje (JTBKKK) pažymė-
ta, kad klimato kaita „gali pakenkti tvariam vystymuisi, padidinti skurdą ir 
trukdyti arba neleisti pasiekti tūkstantmečio vystymosi tikslų“1. Klimato 
kaitos pažeidžiamų besivystančių šalių yra daug: jos dažnai neturi pa-
kankamai išteklių, kad galėtų kovoti su sparčiai augančiomis grėsmėmis 
vandens ištekliams, energijai, dirvožemiui, miškams, pelkėms, laukinei 
gamtai ir žuvų ištekliams – jų tiesioginiams pragyvenimo šaltiniams.

KLIMATO KAITOS IR KOVOS SU JA FINANSAVIMO 
TARPTAUTINĖ DARBOTVARKĖ

3. JTBKKK – tai pasaulinis suderintų tarptautiniu lygiu vykdomų veiksmų, 
skirtų sumažinti klimato pokyčius ir prisitaikyti prie jų poveikio, forumas. 
Vienas pagrindinių JTBKKK principų yra bendras, bet diferencijuotas įsi-
pareigojimas: išsivysčiusios šalys turėtų imtis vadovaujančio vaidmens 
kovojant su klimato kaita ir padedant besivystančioms šalims prisitaikyti 
prie klimato kaitos padarinių ir juos mažinti, kadangi pastarosios bus ma-
žiausiai prisidėjusios prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų susikaupimo 
atmosferoje, bet nukentės nuo to labiausiai. Kitaip tariant, žalą turėtų 
atlyginti teršėjas.

4. JTBKKK šalys nuo 1995 m. kasmet susirenka, kad įvertintų kovos su kli-
mato kaita srityje padarytą pažangą. Šie susitikimai yra žinomi kaip ša-
lių konferencijos arba ŠK. Paskutiniai susitikimai buvo surengti Dohoje 
2012 m. lapkričio mėn. (ŠK 18) ir Varšuvoje 2013 m. lapkričio mėn. (ŠK 19).

ĮVADAS

1 JTBKKK, Klimato 
kaita: Poveikio aspektai, 
pažeidžiamiausios sritys 
ir prisitaikymo priemonės 
besivystančiose šalyse, 2007, 
p. 42.
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5. 2009 m. Kopenhagoje (ŠK 15) įvykusios konferencijos metu išsivysčiusios 
šalys savanoriškai susitarė laikytis įsipareigojimo (išdėstyto Kopenhagos 
susitarime) skirti „naują ir papildomą“ finansavimą, siekiant padėti besi-
vystančioms šalims spręsti su klimato kaita susijusias problemas maži-
nant šios kaitos pasekmes, prisitaikant prie jų, plėtojant technologijas ir 
jas perduodant bei vykdant gebėjimų stiprinimo veiksmus. Susitarimas 
apėmė:

a) 2010–2012 m. vykdytą trumpalaikį įsipareigojimą, vadinamą „sku-
bios pradžios“ finansavimu (FSF), kurio vertė – maždaug 30 mili-
jardų JAV dolerių. FSF tikslas buvo padėti besivystančioms šalims 
įgyvendinti skubius ir neatidėliotinus veiksmus, skirtus klimato kai-
tos problemai spręsti, ir sudaryti joms sąlygas per ilgesnį laikotarpį 
įsisavinti daugiau lėšų;

b) ilgalaikį įsipareigojimą pasitelkus įvairius finansavimo šaltinius (vie-
šus ir privačius, dvišalius ir daugiašalius, įskaitant naujoviškus šal-
tinius) iki 2020 m. padidinti kovos su klimato kaita finansavimą iki 
100 milijardų JAV dolerių per metus. 

6. 2010 m. Kankūne įvykusios konferencijos metu (ŠK 16) buvo remtasi 
Kopenhagos susitarimu. Šioje konferencijoje buvo įsteigtas pasaulinis 
ekologinis klimato fondas (EKF), per kurį turėjo būti skirstoma didžioji 
šiam tikslui numatytų lėšų dalis. ŠK 16 buvo dar kartą patvirtinti anksčiau 
prisiimti įsipareigojimai, kad prioritetas turi būti teikiamas finansavimo 
skyrimui pažeidžiamiausioms besivystančioms šalims (mažiausiai išsivys-
čiusioms šalims (MIŠ), mažoms besivystančioms salų valstybėms (MBSV ) 
ir Afrikai), kad šios galėtų prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių (žr 
I priedą).

ES KOVOS SU KLIMATO KAITA FINANSAVIMO 
POLITIKA IŠORĖS PAGALBOS TEIKIMO SRITYJE

7. Besivystančioms šalims skir ta ES k limato kaitos politika taikoma nuo 
2003 m.2 Nuo to laiko ši politika buvo atnaujinta akcentuojant ir į   ją 
įtraukiant tam tikras sritis, konkrečiai: prisitaikymo priemones3 (2004 m.), 
nelaimių rizikos mažinimą4 (2009 m.), gebėjimų ugdymo ir technologijų 
perdavimo rėmimą tvariojo žemės ūkio ir energetikos sektoriuose, įskai-
tant prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių mažinimo strategijas5 
(2011 m.).

2 COM(2003) 85 final, 
2003 m. kovo 11 d.

3 2004 m. lapkričio 24 d. 
Tarybos išvados  
Nr. 15164/04 dėl klimato 
kaitos bendradarbiaujant 
vystymosi klausimais  
 (http://consilium.europa.eu).

4 COM(2009) 84 final, 
2009 m. vasario 23 d.

5 COM(2011) 637 final, 
2011 m. spalio 13 d.
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8. Klimato kaita yra svarbus ES užsienio politikos prioritetas. 2011 m. bendrai 
EIVT ir Komisijos parengtame dokumente buvo įspėta apie reikšmingą 
klimato kaitos poveikį saugumui. Šiame dokumente buvo pripažinta, kad 
vyriausioji įgaliotinė, Komisija ir EIVT gali suvaidinti svarbų vaidmenį kar-
tu su valstybėmis narėmis vykdydamos diplomatinius veiksmus klimato 
politikos srityje. Jame taip pat buvo skatinamas bendras pagalbos pro-
gramavimas siekiant kiek įmanoma labiau padidinti sinergiją ir išvengti 
darbo dubliavimo6. 2003 m. Taryba sukūrė ES Žaliosios diplomatijos tinklą 
ir paragino „parengti aktyvesnę ir tikslingesnę ES diplomatijos klimato 
kaitos srityje darbotvarkę, kuria būtų siekiama kuo labiau padidinti mūsų 
bendras pastangas ir toliau tarptautiniu lygiu stiprinti ES poziciją klimato 
kaitos klausimu“7.

9. Už pagalbos vystymuisi koordinavimą bendrai atsako ES ir valstybės na-
rės. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 210 straipsnyje nustatyta, 
kad tokia tvarka yra įvesta siekiant „skatinti, kad [ jų] veiksmai papildytų 
vienas kitą ir būtų veiksmingi“ ir kad Komisija „[galėtų] imtis bet kokios 
naudingos iniciatyvos8“. Siekdama užtikrinti tokį koordinavimą Komisi-
ja pasirašė Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo (2005 m.), 
o Taryba patvirtino Europos konsensusą dėl vystymosi (2006 m.): ES ir 
jos valstybės narės yra įsipareigojusios skatinti geresnį donorų veiklos 
koordinavimą ir papildomumą bei imtis vadovaujančio vaidmens įgyven-
dinant Paryžiaus deklaraciją. 2008 m. Komisija ir valstybės narės pradėjo 
vykdyti pagreitintą ES iniciatyvą (FTI) dėl darbo pasidalijimo siekdamos 
pagerinti pagalbos veiksmingumą, todėl šiuo tikslu įgyvendino „ES elge-
sio kodeksą dėl darbo pasidalijimo“9.

ES IR VALSTYBIŲ NARIŲ KOVOS SU KLIMATO KAITA 
FINANSAVIMAS IŠORĖS PAGALBOS TEIKIMO SRITYJE

10.  ES ir jos valstybės narės įsipareigojo prisidėti prie FSF iniciatyvos jai ski-
riant 7,2 milijardo eurų (10 milijardų JAV dolerių) (žr 5 dalį), lėšas tolygiai 
paskirstant prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių mažinimo 
priemonėms, kaip to reikalaujama Kankūno susitarime. 2010–2012 m. 
laikotarpiu Komisijai tekusi visos įsipareigotos sumos dalis sudarė 150 mi-
lijonų eurų.

11.  Kopenhagos susitarime nustatytas ilgalaik is įsipareigojimas buvo ik i 
2020 m. kasmet sukaupti po 100 milijardų JAV dolerių, tačiau nebuvo 
nustatyta, kiek lėšų turi skirti atskiros išsivysčiusios šalys. Vis dėlto Komisi-
jos skaičiavimu, ES ir jos valstybių narių įnašas į šias pasaulines pastangas 
sudaro 29 %–38 % visos sumos (t. y. 22–29 milijardus eurų)10.

6 http://eeas.europa.eu/
environment/docs/2011_
joint_paper_euclimate_
diplomacy_en.pdf

7 http://consilium.europa.
eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/foraff/137587.
pdf

8 210 straipsnio 1 dalis: 
Siekdamos skatinti, kad jų 
veiksmai papildytų vienas 
kitą ir būtų veiksmingi, 
Sąjunga ir valstybės narės 
koordinuoja savo politiką 
bendradarbiavimo vystymosi 
labui srityje ir konsultuojasi 
dėl savo pagalbos programų, 
taip pat ir tarptautinėse 
organizacijose ir per 
tarptautines konferencijas. 
Jos gali imtis bendrų veiksmų. 
Prireikus valstybės narės 
prisideda prie Sąjungos 
pagalbos programų 
įgyvendinimo. 210 straipsnio 
2 dalis: Komisija gali imtis bet 
kokios naudingos iniciatyvos 
šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytam koordinavimui 
remti.

9 2007 m. gegužės 15 d. 
susirinkusios Ministrų tarybos 
dokumentas Nr. 9558/07.

10 SEC(2011) 487 final, 
2011 m. balandžio 8 d., 
p. 18 (http://ec.europa.eu/
economy_finance/articles/
financial_operations/pdf/
sec_2011_487_final_en.pdf ).
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12.  Komisija išorės pagalbai numatytas lėšas, skirtas kovai su klimato kaita, 
teikia iš ES biudžeto ir Europos plėtros fondų (EPF). 2003–2012 m. laiko-
tarpiu EuropeAid skyrė apie 4 650 milijonų eurų kovai su klimato kaita 
numatytų lėšų, o pasirengimui su klimatu susijusioms nelaimėms ECHO 
skyrė 155 milijonus eurų. Išsamesnė informacija pateikta II priede.

13.  Kovos su klimato kaita finansavimas skiriamas pasitelkiant ir temines11, 
ir geografines programas. Komisijos kovai su klimato kaita skirtos lėšos 
daugiausia teikiamos įgyvendinant su šalimis partnerėmis ir regioninėmis 
organizacijomis sudarytas dvišales programas. Šių lėšų teikimo kanalų 
apžvalga pateikta III priede.

14.  Prisitaikymui skiriama parama siekiama padėti šalims partnerėms didin-
ti atsparumą neigiamiems klimato kaitos padariniams. Vykdant progra-
mas daugiausia dėmesio skiriama infrastruktūros, pramonės ir žemės 
ūkio apsaugai nuo besikeičiančių oro sąlygų ir kylančio jūrų lygio bei 
investicijoms į vandentvarką ir sausrai atsparias kultūras. Parama, skirta 
neigiamiems klimato kaitos padariniams sumažinti, siekiama paspar-
tinti perėjimą prie mažai anglies dioksido išskiriančiomis technologijo-
mis grindžiamos pasaulio ekonomikos. Vykdant programas daugiausia 
dėmesio skiriama švarios energijos technologijų plėtojimui, energijos 
vartojimo efektyvumui ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimui vykdant tvarią miškotvarką bei miškų ir anglies atsargų 
apsaugą. 

11 Daugiausia teminę 
Aplinkos ir tausaus gamtos 
išteklių, įskaitant energiją, 
valdymo programą (ENRTP) 
ir Aprūpinimo maistu teminę 
programą (FSTP).
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15.  Šio audito metu buvo nagrinėjamas ES kovos su klimato kaita finansa-
vimas besivystančiose šalyse. Šioje ataskaitoje siekta atsakyti į šiuos du 
klausimus:

a) Ar Komisija tinkamai valdė su klimatu susijusias ES lėšas, skiriamas 
iš ES biudžeto ir EPF?

b) Ar Komisija, siekdama skatinti su ES valstybėmis narėmis vykdomos 
veiklos, susijusios su kovos su klimato kaita finansavimu besivys-
tančiose šalyse, koordinavimą, ėmėsi tinkamų veiksmų, ir ar šis ko-
ordinavimas buvo tinkamas?

16.  Auditas apėmė 2007–2013 m. laikotarpiu Komisijos vykdytas kovos su 
klimato kaita finansavimo iniciatyvas, kurių poveikis bus jaučiamas iki pat 
2020 m. Jo metu šešiolikoje šalių ir dviejuose regionuose buvo atlieka-
mos dokumentų peržiūros ir programų dokumentų patikrinimai, o ketu-
riose šalyse – Bangladeše, Indonezijoje, Tanzanijoje ir Ugandoje – buvo 
rengiami interviu ir vykdomos patikros vietoje. Audito kriterijai ir audito 
įrodymų rinkimo metodai išsamiau aprašyti IV priede. 

AUDITO APIMTIS IR METODAS
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KOMISIJA TINKAMAI VALDĖ SU KLIMATU SUSIJUSIĄ 
ES PARAMĄ, SKIRIAMĄ IŠ ES BIUDŽETO IR EPF

17.  Šiame skirsnyje nagrinėjama, ar Komisijos skirti finansiniai ištekliai su 
klimato kaita susijusioms problemoms spręsti 

a) tinkamai atspindėjo politinius įsipareigojimus ir 

b) buvo teikiami atsižvelgiant į konkrečias šalių partnerių ir regionų 
aplinkybes.

KOMISIJA PADIDINO KOVOS SU KLIMATO KAITA FINANSAVIMO 
SVARBĄ

18.  Komisija dešimties metų laikotarpiu, kuris baigėsi 2012 m. (žr. 1 dia-
gramą) nuolat didino iš bendrojo ES biudžeto ir EPF besivystančioms 
šalims skiriamą kovos su klimato kaita finansavimą, kuris apėmė pagal 
FSF iniciatyvą skirtą papildomą 155 milijonų eurų įnašą. 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu iki 2012 m. pabaigos su klimatu susijusioms 
programoms buvo skirta maždaug 3,7 milijardo eurų, t. y. apie 8 % viso iš 
ES biudžeto ir EPF skirto finansavimo vystymuisi (žr. II priedo 1 lentelę).

19.  Europos Vadovų Taryba12 patvirtino, kad 2014–2020 m. laikotarpiu ma-
žiausiai 20 % visų ES lėšų bus skirta su klimatu susijusiems veiksmams, 
o tai atspindi strateginį ES prioritetą spręsti k limato kaitos problemą. 
Šis 20 % tikslas įtrauktas į 2014–2020 m. Vystomojo bendradarbiavimo 
priemonės ( VBP) reglamento projektą13 ir 11 EPF programavimo nuro-
dymus14. Darant prielaidą, kad šis 20 % tikslas bus taikomas visai išorės 
pagalbai, apskaičiuota, kad tai sudarytų maždaug 11,6 milijardo eurų 
klimato kaitai skirtą su išorės pagalba susijusią sumą, kuri yra daugiau 
kaip triskart didesnė už 2007–2013 m. laikotarpiu skirtą sumą.

20.  Tam, kad toks politinis įsipareigojimas galėtų būti įvykdytas, prireiks ne-
mažų Komisijos, Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT ) ir šalių partne-
rių pastangų. Tačiau keturiose aplankytose šalyse surengus diskusijas 
su ES delegacijomis paaiškėjo, kad poreikis atsižvelgti į su klimato kaita 
susijusius tikslus ateityje programuojant pagalbą nebuvo sistemingai 
nagrinėjamas: Bangladeše delegacija neplanavo bendradarbiavimo stra-
tegijos dokumente ir programose padidinti klimato kaitai skirtų išlaidų, 
o Ugandoje ir Tanzanijoje buvo patvirtinta, kad tai bus padaryta15.

PASTABOS

12 2013 m. vasario 7–8 d. 
Europos Vadovų Tarybos 
išvados dėl 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės 
programos (EUCO 37/13) 
10 dalis: „<...> 2014–2020 m. 
laikotarpiu išlaidos kovos 
su klimato kaita politikos 
tikslams sudarys ne mažiau 
kaip 20 % ES išlaidų <...>“. 

13 COM(2011) 840 final, 
2011 m. gruodžio 7 d.

14 2012 m. gegužės 15 d. 
EIVT ir Komisijos paskelbtos 
„2014–2020 m. 11 EPF ir VBP 
programavimo instrukcijos“ 
(žr. 3 p., 2 išnašą).

15 Indonezija yra viena iš 
19 besiformuojančios rinkos 
ekonomikos šalių, kuriai 
bus taikoma naujai sukurta 
partnerystės priemonė, todėl 
nuo 2014 m. ji nebeatitiks 
pagal VBP teikiamos dvišalės 
pagalbos skyrimo reikalavimų.
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2003–2012 M. „EUROPEAID“ PRISIIMTI KOVOS SU KLIMATO 
KAITA FINANSAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAI

Šaltinis: Europos Komisija.

KOMISIJA, SKIRDAMA KOVOS SU KLIMATO KAITA FINANSAVIMĄ, 
ATSIŽVELGĖ Į KONKREČIAS ŠALIŲ PARTNERIŲ APLINKYBES

21.  2007–2013 m. Komisijos programavimo gairėse buvo reikalaujama at-
likti kiekvienos šalies partnerės su klimato kaita susijusių rizikos rūšių ir 
galimybių analizes16. 2009 m. ji parengė ES delegacijoms skirtas gaires, 
kuriose nurodoma, kaip į klimato kaitą turėtų būti atsižvelgiama konkre-
čiuose sektoriuose17.

22.  Kaip nurodyta 6 dalyje, Kopenhagos susitarime ir Kankūne įvykusioje 
šalių konferencijoje (ŠK 16) buvo pabrėžta būtinybė pirmenybę teikti 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonėms, visų pirma mažiausiai iš-
sivysčiusiose šalyse, mažose besivystančiose salų valstybėse ir Afrikos 
šalyse18. Taryba šiuos prioritetus patvirtino, tačiau nenustatė kiekybiškai 
įvertinamų tikslų19. Nepaisant to, Komisijos prisiimti kovos su klimato 
kaita finansavimo įsipareigojimai atspindi šiuos prioritetus.

1 DIAGRAMA
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16 Šalių aplinkosauginių 
profilių analizes ir regionų 
aplinkosauginių profilių 
analizes.

17 Buvo patvirtintos aplinkos 
ir klimato kaitos integravimo 
į pagalbą vystymuisi gairės. 
Taip pat buvo paskelbtos 
gairės aštuoniems 
intervencijos sektoriams: 
sveikatos, infrastruktūros, 
žemės ūkio ir kaimo plėtros, 
energijos tiekimo, švietimo, 
vandens tiekimo ir sanitarijos, 
prekybos ir investicijų bei 
kietųjų atliekų tvarkymo.

18 http://unfccc.int/
cooperation_support/
financial_mechanism/fast_
start_ finance/items/5646.
php

19 2009 m. gruodžio 1 d. 
Tarybos išvados 
Nr. 15265/1/09 REV1,  
2010 m. gegužės 12 d. 
išvados 9437/1/10 REV1, 
2010 m. spalio 14 d. išvados 
14957/10 ir 2011 m. spalio 
10 d. išvados 15353/11 
(http://consilium.europa.eu).
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23.  2003–2012 m. laikotarpiu prisitaikymui skirtos lėšos sudarė šiek tiek ma-
žiau nei pusę Komisijos kovos su klimato kaita finansavimo įsipareigojimų 
(žr. 2 diagramą), o nuo 2010 m. joms skirta lėšų dalis buvo didesnė. Per 
visą šį laikotarpį pusė pagal šalių programas20 prisiimtų prisitaikymo prie 
klimato kaitos įsipareigojimų buvo susiję su šio prisitaikymo pastangų 
rėmimu mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, mažose besivystančiose salų 
valstybėse ir Afrikos šalyse (žr. II priede pateiktą 4 lentelę).

APSKAIČIUOTAS „EUROPEAID“ PRISITAIKYMUI PRIE KLIMATO 
KAITOS IR JOS PADARINIŲ MAŽINIMUI SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ 
PASISKIRSTYMAS 

Šaltinis: Europos Komisija. Audito Rūmai šį asignavimų pasiskirstymą apskaičiavo bendrai sumai 
tiesiogiai pritaikę atitinkamas procentines dalis (žr. II priede pateiktą 3 lentelę).
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2 DIAGRAMA

20 Remiantis Komisijos 
duomenimis negalima 
nustatyti, kokia tokio 
pobūdžio įsipareigojimų dalis 
mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims, mažoms 
besivystančioms salų 
valstybėms ir Afrikos šalims 
teko regioninėse programose.
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24.  Audito Rūmai, išnagrinėję patikrintų šešiolikos šalių ir dviejų regionų 
imtį,  nustatė, kad Komisija tinkamai atsižvelgė į   daugeliui jų 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu nustatytus su klimato kaita susijusius 
prioritetus21:

a) Komisija ypatingą dėmesį klimato kaitai skyrė trylikoje šalių ir Azijos 
regione, kur šis klausimas buvo sprendžiamas kaip konkretus priori-
tetinis jos bendradarbiavimo strategijos22 sektorius arba kaip kitas 
su aplinka, gamtos išteklių valdymu, kaimo plėtra ar net prekyba ir 
investicijomis susijęs prioritetinis sektorius23;

b) penkiose šalyse24, atlikus 2007-2013 m. vidurio laikotarpio programų 
peržiūrą, buvo priimti sprendimai dėl su klimato kaita susijusios 
paramos stiprinimo įtraukiant naujas intervencijos sritis arba padi-
dinant skiriamo finansavimo sumą.

25.  Audito Rūmai, į  imtį įtraukę šešiolika šalių, nuodugniau išnagrinėjo aš-
tuonių šalių ir dviejų regionų dalinę imtį25 siekdami nustatyti, ar Komisijai 
vykdant su klimatu susijusias intervencijas buvo atsižvelgta į pačių šalių 
partnerių nustatytus prioritetus. Audito Rūmai nustatė, kad programos 
buvo tinkamai orientuotos į poreikius.

KOMISIJOS IR VALSTYBIŲ NARIŲ VEIKLOS, 
SKIRTOS PADĖTI BESIVYSTANČIOMS ŠALIMS IMTIS 
ATSAKOMŲJŲ VEIKSMŲ DĖL KLIMATO KAITOS, 
KOORDINAVIMAS YRA NETINKAMAS

26.  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 210 straipsnyje Komisija įparei-
gojama optimizuoti Sąjungos ir valstybių narių veiklos koordinavimą. 
Klimato kaita yra svarbus ES užsienio politikos prioritetas, todėl Komisija 
yra pasirašiusi Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo (žr. 8 ir 
9 dalis).

27.  Šioje dalyje vertinama keliose srityse padaryta pažanga užtikrinant, kad 
ES ir valstybių narių veiksmai iš tikrųjų vieni kitus papildytų ir būtų efek-
tyvūs. Joje visų pirma nagrinėjama:

a) ar Komisija savo šalių programas koordinavo su valstybių narių 
programomis;

b) ar Komisija skatino veiklos su valstybėmis narėmis koordinavimą sie-
kiant įvykdyti tarptautinius ilgalaikius kovos su klimato kaita finan-
savimo įsipareigojimus, nustatytus 2009 m. Kopenhagos susitarime;

21 Žr. IV priedą.

22 Kinijoje, Ukrainoje ir Azijos 
regioninio programavimo 
atveju.

23 Bangladeše, Bolivijoje, 
Brazilijoje, Etiopijoje, Gajanoje, 
Indonezijoje, Malyje, Maroke 
ir Ugandoje.

24 Indonezijoje, Bolivijoje, 
Kinijoje, Ukrainoje ir Maroke.

25 Bangladeše, Etiopijoje, 
Indonezijoje, Mauricijuje, 
Nikaragvoje, Tanzanijoje, 
Ukrainoje ir Ugandoje, Rytų 
Afrikos ir Azijos regionuose.
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c) ko buvo pasiekta kovos su klimato kaita finansavimo įsipareigojimų 
ir atliktų mokėjimų priežiūros, tikrinimo ir ataskaitų teikimo srityje; 

d) kokiu mastu šiose srityse padaryta pažanga leidžia patikrinti ir iša-
nalizuoti ES ir valstybių narių į FSF sumokėtus įnašus; ir

e) ar ES prisidėjo prie kovos su klimato kaita finansavimo teikimo („su-
siskaidymo mažinimo“) mechanizmų supaprastinimo. 

BŪTINA GERINTI ES IR VALSTYBIŲ NARIŲ VYKDOMŲ ŠALIŲ 
PROGRAMŲ KOORDINAVIMĄ 

28.  Jau daug metų Tarybos išvadose nuolat akcentuojama ES ir jos valstybių 
narių teikiamos išorės pagalbos koordinavimo būtinybė26. Remiantis Pary-
žiaus deklaracija ir Europos konsensusu dėl vystymosi pagalba turėtų būti 
sutelkta tose srityse, kuriose pagalbos teikėjas turi santykinį pranašumą.

29.  Komisijos ir EIVT manymu, darbo pasidalijimas ir santykinių pranašumų 
nustatymas įmanomas tik šalies partnerės lygmeniu atsižvelgiant į kon-
krečias aplinkybes. Darbo pasidalijimo galimybes turėtų tirti ES delega-
cijos. Neatlikta jokia konkreti analizė: santykiniai pranašumai dažniausiai 
matuojami pagal donorų gebėjimus integruoti klimato kaitos klausimus 
į konkretų sektorių neatsižvelgiant į  regioniniu ar centriniu lygmeniu 
turimus žmogiškuosius išteklius. Komisija ir valstybės narės nesikeičia 
informacija apie konkrečiose šalyse vykdomoms kovos su klimato kai-
ta finansavimo iniciatyvoms skiriamus asignavimus, visų pirma siekiant 
nustatyti, kuriose šalyse didelė dalis donorų veiklos dubliuojasi ir (arba) 
pagalbos teikiama daugiau („paramą gaunančios šalys“), o kuriose trūksta 
donorų veiklos ir (arba) pagalbos teikiama mažiau („paramos negaunan-
čios šalys“). ES elgesio kodeksas skatina papildomumą ir darbo pasidali-
jimą įgyvendinant vystymosi politiką27. 

30.  Trečiojoje FTI priežiūros ataskaitoje ir šios iniciatyvos pažangos apžvalgos 
ataskaitoje (žr. 9 dalį) nustatyta įvairių rezultatų28. Buvo inicijuota ban-
domoji schema, kurioje dalyvavo atrinktų šalių (įskaitant Bangladešą) ES 
delegacijų ir valstybių narių ambasadų atstovai, tačiau rezultatais teko 
nusivilti – juos sąlygojo tiek su donorais, tiek su šalimis partnerėmis 
susijusios priežastys29. Audito Rūmų nustatyti faktai sutampa su EBPO 
Paramos vystymuisi komiteto (2012 m.) parengtomis Europos Sąjungos 
tarpusavio vertinimo išvadomis, kuriose nurodyta, kad techninių ir poli-
tinių kliūčių derinys nulėmė tai, kad ES institucijos, vykdydamos bendrą 
programavimą, nepasiekė tiek, kiek tikėjosi pasiekti30.

26 Žr., pavyzdžiui, 2010 m. 
spalio 14 d. Tarybos išvadas 
(Pasirengimas 16-ajai 
Jungtinių Tautų Bendrosios 
klimato kaitos konvencijos 
(JTBKKK) Šalių konferencijai 
(ŠK 16) ir 6-ajam Kioto 
protokolo Šalių susitikimui 
(2010 m. lapkričio 29–
gruodžio 10 d., Kankūnas).

27 Žr. ES elgesio kodeksą 
dėl papildomumo ir darbo 
pasidalijimo įgyvendinant 
vystymosi politiką (http://
register.consilium.europa.eu/
pdf/en/07/st09/st09558.en07.
pdf ). 
Taip pat žr. 2012 m. gegužės 
14 d. 3 166-ajame Užsienio 
reikalų tarybos posėdyje 
susirinkusios Tarybos išvadas.

28 SEC(2011) 502 final, 
2011 m. balandžio 19 d., 
5 priedas.

29 Įskaitant: šalių 
partnerių gebėjimų ar 
susidomėjimo trūkumą, 
tinkamų valdymo taisyklių 
nebuvimą, sudėtingas šalyje 
susiklosčiusias aplinkybes, kitų 
koordinavimo mechanizmų 
taikymą, donorų darbotvarkių 
ar programavimo ciklų 
sinchronizavimo stygių 
ar nepakankamą kai 
kurių donorų veiklos 
skaidrumą, akivaizdų dvišalį 
suinteresuotumą ir kai 
kuriais atvejais aiškų ES, 
kaip pagrindinės donorės, 
dominavimą.

30 http://www.oecd.org/dac/
peer-reviews/50155818.pdf 
(p. 22).
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31.  Veiksmingam darbo pasidalijimui ir donorų veiksmų papildomumui įtakos 
turi keli veiksniai. Tarp jų:

 ο donorų noras bendradarbiauti užtikrinant pagalbos veiksmingumą ir ko-
vojant su korupcija;

 ο nacionalinių institucijų noras bendradarbiauti;

 ο nacionalinės klimato strategijos parengimas.

 Šie veiksniai išsamiau išnagrinėti 33–39 dalyse. 

32.  Donorų su klimato kaita susijusios veiklos koordinavimo kokybė keturiose 
Audito Rūmų aplankytose šalyse buvo skirtinga. Ji buvo geresnė Ban-
gladeše, Tanzanijoje ir Ugandoje, nei Indonezijoje, tačiau Audito Rūmai 
nustatė, kad ES delegacijos galėtų pagerinti savo vykdomus veiksmus 
siekdamos sustiprinti ES donorų veiklos koordinavimą visose keturiose 
šalyse. 1 langelyje pateiktas netinkamo veiklos koordinavimo, kurį Audito 
Rūmai nustatė Bangladeše atlikę patikrą vietoje, pavyzdys.

BANGLADEŠAS: BLOGAI KOORDINUOJAMŲ PROGRAMŲ PAVYZDYS

Bainparoje dvi vandentiekos programos buvo įgyvendintos beveik tuo pačiu metu. Viena programa, kurią finansa-
vo UNICEF, JK ir „Oxfam“, buvo užbaigta 2011 m. Kita programa, kurią finansavo ES ir JK, pasitelkusios Visapusišką 
nelaimių valdymo programą, bei Vokietijos plėtros agentūra31, buvo užbaigta 2012 m. Veikla buvo netinkamai 
koordinuojama, kadangi nebuvo apsvarstyta galimybė į vieną programą sujungti įvairių donorų teikiamą paramą, 
tokiu būdu užtikrinant, kad būtų taikomas ekonomiškai naudingesnis metodas. 

31 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.

1 LANGELIS

19

Specialioji ataskaita Nr. 17/2013 – ES kovos su klimato kaita finansavimas išorės pagalbos teikimo kontekste 



33.  Keturiose aplankytose šalyse donorai nebuvo vienodai pasiryžę koordi-
nuoti savo pastangų.

a) Bangladeše, Tanzanijoje ir Ugandoje kovos su klimato kaita finansa-
vimas aptariamas teminėse darbo grupėse, tačiau programų įgyven-
dinimas ne visuomet gerai koordinuojamas (žr. 32 dalį)32. ES misijos 
Bangladeše vadovai pareiškė abejojantys bendru programavimu, 
kaip tai nustatyta Tarybos išvadose33;

b) Indonezijoje egzistuoja donorų tarpusavio konkurencija, o su klima-
to kaita susijusios vyriausybės funkcijos ir atsakomybė yra neaiškios. 
Kiti veiksniai sąlygoja papildomus iššūkius: šalies dydis, jos gausūs 
gamtiniai ištekliai ir finansiniai pajėgumai, pritraukiantys daug do-
norų34, kurių nacionalinės darbotvarkės yra skirtingos; kelios šalys 
donorės yra užėmusios tikrų lyderių pozicijas, kadangi skiria labai 
dideles finansavimo sumas35.

34.  Kaip ir kitos užsienio pagalbos formos, kovos su klimato kaita finansa-
vimas yra neapsaugotas nuo korupcijos36. Ši problema turi labai didelės 
įtakos visoms šalims: Bangladešui, Indonezijai, Tanzanijai ir Ugandai37. 
Donorų bendradarbiavimas yra būtinas siekiant k iek įmanoma labiau 
sumažinti korupcijos riziką.

35.  2009 m. Ugandoje tarptautiniai donorai parengė bendrą reagavimo į ko-
rupciją strategiją. 2012 m. Ugandos generaliniam auditoriui nustačius, 
kad dingo milijonai donorų skirtų JAV dolerių, keli donorai, įskaitant Ko-
misiją ir valstybes nares, nutraukė Ugandai skiriamos pagalbos teikimą. 
Tanzanijoje plėtojant partnerystę dėl visuotinės paramos biudžetui buvo 
vedamas aukšto lygio kovai su korupcija skirtas dialogas.

36.  Bangladeše, kur pagrindinis donoras Audito Rūmams korupciją apibūdi-
no kaip nepaprastai didelę, siekiant sumažinti pasitikėjimo riziką, buvo 
įsteigti du patikos fondai: vieną įsteigė vyriausybė (Bangladešo klima-
to kaitos patikos fondą), o kitą – kiti tarptautiniai donorai, įskaitant ES 
(Bangladešo atsparumo klimato kaitai fondą). Indonezijoje dėl prastos 
valdymo tvarkos daugelis donorų, įskaitant ES, nusprendė nedalyvauti 
Indonezijos klimato kaitos patikos fondo veikloje.

32 Pavyzdžiui, Ugandoje 
Pasaulio bankas ketina 
finansuoti naują vandentiekos 
ir sanitarijos priemonių 
programą, nors panaši 
programa, kurią bendrai 
finansuoja kiti donorai, 
įskaitant ES, jau yra vykdoma 
ir jos rezultatai yra geri.

33 2011 m. lapkričio 14 d. 
Tarybos išvados Nr. 16773/11.

34 Pasak ES delegacijos, šalyje 
veikia apie 50 donorų.

35 Pavyzdžiui, nors 
Indonezijoje 2009–2010 m. 
ES viešoji pagalba vystymuisi 
vidutiniškai sudarė 
109 milijonus JAV dolerių, 
Japonija skyrė 1 505 milijonus 
JAV dolerių, Prancūzija – 
326 milijonus JAV dolerių,  
JAV – 269 milijonus  
JAV dolerių, o Vokietija – 
172 milijonus JAV dolerių. 
Šaltinis: (http://www.oecd.
org/dac/stats/IDN.gif ).

36 Organizacija „Transparency 
International“, pasaulinės 
korupcijos ataskaita: Klimato 
kaita, 2011.

37 Pagal organizacijos 
„Transparency International“ 
korupcijos suvokimo indeksą 
visos šios keturios šalys 
176 šalių ir teritorijų sąraše 
užima žemas vietas: Tanzanija 
(102), Indonezija (118), 
Uganda (130) ir Bangladešas 
(144). (Šaltinis: http://cpi.
transparency.org/cpi2012/
results/).
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37.  Tačiau Bangladeše ir Indonezijoje į Ugandoje ir Tanzanijoje vedamą dialo-
gą panašus institucinis dialogas, nebuvo įtvirtintas. Tokio dialogo plėtoti 
nepasiūlė ir Komisija. Donorai šiose šalyse turi aktyviau koordinuoti savo 
veiklą kovos su korupcija srityje38.

38.  Nacionalinių vyriausybių pasiryžimas atlikti svarbų vaidmenį remiant 
donorų veiklos koordinavimą ir darbo pasidalijimą turi didelės įtakos 
pagalbos veiksmingumui. Keturiose aplankytose šalyse buvo nustatyta 
įvairių rezultatų:

a) Bangladešo vyriausybė aktyviai dalyvauja vystymosi partnerių gru-
pėse ir jų pagalbinėse darbo grupėse. Bangladešas buvo pirma šalis 
pasaulyje, kuri kaip atsaką į Paryžiaus deklaraciją ir Akros darbo-
tvarkę paskelbė Jungtinę bendradarbiavimo strategiją, kuri padėjo 
užtikrinti didesnį donorų programų papildomumą39;

b) Ugandos ir Tanzanijos vyriausybės kartu su vystymosi partneriais 
dalyvauja jungtinėse teminėse darbo grupėse, nors kai kurios mi-
nisterijos yra linkusios verčiau palaikyti dvišalius ryšius, kad galėtų 
pasinaudoti potencialiais vystymosi partnerių nuomonių skirtumais;

c) Indonezijoje atsakomybe už veiksmų koordinavimą klimato kaitos 
srityje dalijasi įvairios įstaigos40, todėl donorams tokio koordinavimo 
atskaitomybė yra neaiški.

39.  Viena bendra ir aiški nacionalinė klimato strategija gali sustiprinti naci o-
nalinę atsakomybę ir sudaryti palankias sąlygas donorų veiklos koordina-
vimui. Bangladešas yra gerosios praktikos pavyzdys, tuo tarpu Indonezija 
turi parengusi kelias tikslingas strategijas ir politikas. Vis dėlto vien tik 
strategijos neužtenka, kad būtų užtikrinti geresni rezultatai41. Audito 
Rūmai nustatė, kad visose keturiose aplankytose šalyse vyriausybės ne-
nustatyta veiksmų pirmumo tvarka susilpnino klimato kaitos strategijų 
ir veiksmų planų poveikį.

38 Audito Rūmai kelis kartus 
anksčiau yra pažymėję, 
kad Komisija turi skirti 
daugiau dėmesio išorės 
pagalbos teikimo srityje 
kylančiai korupcijos rizikai. 
Žr., pavyzdžiui, Specialiąją 
ataskaitą Nr. 11/2010 dėl 
Komisijos bendros paramos 
biudžetui valdymo AKR, 
Lotynų Amerikos ir Azijos 
šalyse bei Specialiąją 
ataskaitą Nr. 4/2013 dėl ES 
bendradarbiavimo su Egiptu 
valdymo srityje (http://eca.
europa.eu). 

39 Tačiau 2011 m. Jungtinės 
bendradarbiavimo strategijos 
taikymas buvo sustabdytas 
po to, kai iškilo su viena 
pagrindinių Pasaulio banko 
finansuojamų programų 
susijusių įtarimų dėl 
korupcijos.

40 Kaip antai Bappenas 
(Nacionalinio vystymosi 
planavimo ministerija), 
Nacionalinė kovos su klimato 
kaita taryba arba REDD 
specialiosios paskirties grupė.

41 Pavyzdžiui, nuo 2007 m. 
Indonezija yra pateikusi 
kelis nacionalinius kovai su 
klimato kaita skirtus veiksmų 
planus ir gaires, tačiau 
jie nepalengvino donorų 
veiksmų koordinavimo.
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KOMISIJA IR VALSTYBĖS NARĖS NESUSITARĖ, KAIP LAIPSNIŠKAI 
PADIDINTI ILGALAIKĮ KOVOS SU KLIMATO KAITA FINANSAVIMĄ

40.  Po Kopenhagos susitarimo pasirašymo Komisija suintensyvino savo pa-
stangas, skirtas laipsniškai padidinti bendrą ES ir valstybių narių skiriamą 
kovos su klimato kaita finansavimą, įvardydama potencialius novatoriškus 
šaltinius, kad būtų įgyvendintas 2020 m. įsipareigojimas (žr. 5–11dalis)42:

 ο aukcionuose gautų pajamų pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) rinkimą;

 ο tarptautinės aviacijos bei jūrų transporto sektoriuose išmetamo anglies 
dioksido apmokestinimą;

 ο naujo anglies dioksido rinkos mechanizmo nustatymą;

 ο finansų sektoriaus mokesčio įvedimą; ir 

 ο galimybės pasinaudoti kovos su klimato kaita finansavimo šaltiniais, pasi-
telkiant daugiašalius ir kitus plėtros bankus, numatymą.

41.  Komisija ėmėsi kelių iniciatyvų, kad daugiau ar mažiau sėkmingai kartu 
su valstybėmis narėmis panaudotų šiuos potencialius novatoriškus fi-
nansavimo šaltinius (žr. V priedą), tačiau dar liko didelių uždavinių:

a) tikimasi, kad siekiant įgyvendinti pagal Kopenhagos susitarimą pri-
siimtus įsipareigojimus, privačios lėšos bus didžiausias kovos su 
klimato kaita finansavimo šaltinis. Tačiau nėra visuotinio susitarimo, 
kokie išlaidų tipai bus priskirti privačiam finansavimui43. Nepaisant 
kelis kartus pateiktų Tarybos išvadų44 ir kelių Komisijos iniciatyvų45, 
Komisija ir valstybės narės nepriėmė bendros pozicijos;

b) nepaisant Tarybos įsipareigojimo „siekti parengti planą, pagal kurį 
turėtų būti palaipsniui didinamas finansavimas kovai su klimato kai-
ta 2013–2020 m. laikotarpiu“46, Komisija dar nėra pasiūliusi veiksmų 
plano. Nėra nuspręsta, kiek lėšų galėtų būti panaudota besivystan-
čioms šalims ir kokie bus atitinkamų valstybių narių įnašai. 

42 2010 m. balandžio 
1 d., SEC(2010) 409 final, 
2011 m. balandžio 8 d., 
SEC(2011) 487 final.

43 EBPO, Comparing 
Definitions and Methods to 
Estimate Mobilised Climate 
Finance (sutelktų kovos su 
klimato kaita finansavimo 
šaltinių apskaičiavimo 
apibrėžčių ir metodų 
palyginimas), 2013 m. 
gegužės mėn.

44 Žr. 2012 m. gegužės 15 d. 
susirinkusios 3 167-osios 
Ekonomikos ir finansų reikalų 
tarybos išvadas arba 2012 m. 
lapkričio 13 d. susirinkusios 
3 198-osios Ekonomikos 
ir finansų reikalų tarybos 
išvadas.

45 2011 m. Komisija parengė 
valstybėms narėms skirtą 
klausimyną dėl privataus 
kovos su klimato kaita 
finansavimo apibrėžties ir 
vaidmens, tačiau į jį atsakė 
mažiau nei pusė valstybių 
narių ir EIB. Diskusijos 
Tarybos darbo grupių ir 
ekspertų grupių lygmeniu 
tebevyksta. Susitarimas vis 
dar nepriimtas, nepaisant tam 
tikros pažangos, padarytos 
valstybėms narėms dalijantis 
privačių lėšų sutelkimo srityje 
sukaupta patirtimi. 

46 Spaudos pranešimas 
dėl 2011 m. gegužės 17 d. 
susirinkusios 3 088-osios 
Ekonomikos ir finansų reikalų 
Tarybos ir 2011 m. spalio 4 d. 
susirinkusios 3 115-osios 
Ekonomikos ir finansų reikalų 
tarybos išvadų dėl kovos su 
klimato kaita finansavimo.
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DAR NEĮDIEGTA VEIKSMINGA STEBĖSENOS, ATASKAITŲ TEIKIMO IR 
TIKRINIMO SISTEMA 

42.  Veiksminga stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistema galėtų už-
tikrinti veiksmingesnį viešų ir privačių lėšų panaudojimą. Geras ataskaitų 
teik imo mechanizmas yra labai svarbus donorų ir paramą gaunančių 
šalių tarpusavio pasitikėjimo didinimo elementas, užtikrinantis didesnę 
atskaitomybę, patikimumą ir skaidrumą. 

43.  Netrukus po to, kai 2013 m. vasario mėn47 buvo patvirtinta JTBKKK sistema 
dėl dvimečių ataskaitų teikimo, 2013 m. birželio mėn. buvo pradėtas tai-
kyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų 
teikimo mechanizmas (SAM)48. SAM aprėpia daugiau nei JTBKKK ataskai-
tų teikimo sistema, kadangi pagal jį reikalaujama, kad valstybės narės 
atsiskaitytų už ATLPS pajamų, skirtų kovai su klimato kaita finansuoti, 
panaudojimą bei visas viešas (t. y. ne privačias) šiam tikslui besivystan-
čioms šalims skirtas lėšas. 

44.  Tačiau nors buvo susitarta dėl bendros ataskaitų teikimo formos, nebuvo 
nustatyti bendri standartai ir apibrėžtys. Todėl naujasis mechanizmas 
vis dar neužtikrina pakankamo duomenų palyginamumo. Visų pirma dar 
neišspręsti klausimai, susiję su skirtingomis nacionalinėmis „naujų ir pa-
pildomų išteklių“ apibrėžtimis, Rio rodiklių taikymu ir pažadų ir mokėjimų 
neatitikimu – visa tai gali neigiamai paveikti faktinį laipsnišką tarptautiniu 
mastu vykdomą kovos su klimato kaita finansavimo didinimą.

„NAUJI IR PAPILDOMI IŠTEKLIAI“ 

45.  2009 m. Kopenhagos susitarime akcentuojama būtinybė skirti „naujų ir 
papildomų išteklių“, nors tokių išteklių apibrėžtis nepateikiama. Europos 
Parlamentas paragino, kad prisitaikymui ir švelninimui numatyti ES ištek-
liai papildytų lėšas, numatytas siekti 0,7 % oficialios pagalbos vystymuisi 
tikslo49. Iki šiol nėra bendrai sutartos „naujų ir papildomų išteklių“ api-
brėžties, o donorai (įskaitant atskiras valstybes nares) vadovavosi savo 
pačių nustatytais metodais50.

47 http://unfccc.int/resource/
docs/2012/cop18/eng/08a03.
pdf

48 2013 m. gegužės 21 d. 
Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 525/2013 dėl šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų 
išmetimo stebėsenos bei 
ataskaitų ir kitos su klimato 
kaita susijusios nacionalinio 
bei Sąjungos lygmens 
informacijos teikimo 
mechanizmo ir kuriuo 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 
2013 6 18, p. 13).

49 Europos Parlamento 
rezoliucija dėl klimato kaitos 
konferencijos Durbane P7_
TA(2011)0504 (2011 11 16).

50 „2011 m. ES atskaitomybės 
už vystymosi finansavimą 
ataskaitos: ES ir jos valstybių 
narių pažangos apžvalgos“, 
p. 44 (http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=SEC:2011:0500:FIN:EN:
PDF). Taip pat žr., pavyzdžiui, 
EBPO ataskaitos „Kovos su 
klimato kaita finansavimo po 
2012 m. struktūros plėtros 
perspektyvos“, p. 8. 

23

Specialioji ataskaita Nr. 17/2013 – ES kovos su klimato kaita finansavimas išorės pagalbos teikimo kontekste 



46.  2010 m. birželio mėn. Komisija pasiūlė bendrą „papildomo“ finansavimo 
apibrėžties nustatymo metodą. Tačiau tam pasipriešino tam tikros valsty-
bės narės. 2011 m. Komisijos atliktos valstybių narių apklausos rezultatai 
parodė, kad naudojamos apibrėžtys yra labai įvairios. Audito Rūmai gali 
patvirtinti, kad keturių tirtų valstybių narių51 požiūriai į tai, kas yra laiko-
ma „naujais papildomais ištekliais“, buvo labai skirtingi (žr. VI priedą).

47.  Kai kurie nemaži FSF įnašai, apie kuriuos pranešė valstybės narės, apė-
mė anksčiau prisiimtus įsipareigojimus52. Kai kurios valstybės narės (pa-
vyzdžiui, Belgija, Ispanija ir Švedija) PAF finansavimą traktuoja kaip FSF 
įsipareigojimų dalį, kitos (Prancūzija, Suomija ir Jungtinė Karalystė) tik iš 
dalies jį įtraukia į šiuos įsipareigojimus, o Danija ir Vokietija apskritai jo 
neįtraukia53. 

RIO RODIKLIAI

48.  Klimato kaita – tai elementas, kuris paprastai yra įtraukiamas į pagalbos 
programas, kuriose taip pat nagrinėjami kiti vystymosi tikslai54. Todėl 
nustatant su klimato kaita susijusias programas disponuojama tam tikra 
sprendimo laisve: plačiausiai pripažintas klimato kaitos išlaidų atsekimo 
būdas yra EBPO PVK parengta „Rio rodiklių“ metodika55.

49.  Nors beveik visą ES FSF finansavimą teikia valstybės narės, kurioms yra 
privalu taikyti Rio rodiklius, savo EBPO PVK56 skirtose ataskaitose Komisija 
ir valstybės narės nėra susitarusios dėl bendrų parametrų, kuriais būtų 
galima kiekybiškai įvertinti programų, kurioms taikomi „Rio rodikliai“, ko-
vos su klimato kaita finansavimo komponentą. Taigi nors Komisija taiko 
savo pačios parengtą Rio rodiklių klasifikaciją, ji yra labai nedaug susi-
pažinusi su valstybių narių praktikomis ir todėl ji negali žinoti, ar atas-
kaitose teikiami duomenys yra palyginami ir ar bendros sumos gali būti 
suderintos.

51 Vokietija, Prancūzija, Italija 
ir Jungtinė Karalystė. Audito 
Rūmai šias keturias valstybes 
nares atrinko remdamiesi 
didesnėmis ES FSF skirtomis 
sumomis. 

52 Pavyzdžiui, į ES FSF 
programų sąrašą įtraukti 
valstybių narių įnašai 
į Švarių technologijų fondą, 
Atsparumo klimato kaitai 
bandomąją programą arba 
Pasaulio aplinkos fondą (PAF). 
Tačiau šių fondų patikėtinių 
ataskaitose šie sumų 
padidėjimai neatsispindi.

53 J. Brown, m. Stadelmann, 
L. Hörnlein, Fast-start finance 
to address climate change: 
what we know at the mid-
point, Overseas Development 
Institute, 2011.

54 Kaip antai žemės ūkis, 
energetika ar švietimas.

55 Rio rodikliai yra privalomi 
EBPO PVK nariams nuo 
2007 m., tokiu būdu jie tapo 
plačiausiai pripažinta taikoma 
metodika.

56 Keturiolika valstybių 
narių nėra EBPO PVK narės: 
Bulgarija, Čekija, Estija, 
Kroatija, Kipras, Latvija, 
Lietuva, Liuksemburgas, 
Vengrija, Malta, Lenkija, 
Rumunija, Slovėnija ir 
Slovakija.
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ĮSIPAREIGOJIMAI, PAŽADAI IR MOKĖJIMAI

50.  Kopenhagos susitarime konkrečiai nenurodyta, ką iš tikrųjų reiškia donorų 
įsipareigojimai didinti kovos su klimato kaita finansavimą. Todėl donorai 
(įskaitant valstybes nares) praneša apie savo skiriamas FSF sumas remda-
miesi pažadais (asignavimais), o ne faktiniais grynųjų pinigų mokėjimais 
(išmokomis). Su šia problema susiduriama ne tik ES57. Daugelis šiuo tikslu 
įsteigtų daugiašalių fondų, per kuriuos Komisija ir valstybės narės teikia 
kovos su klimato kaita finansavimą, nerengia reguliarių ataskaitų apie šių 
lėšų išmokėjimą. 2013 m. gegužės mėn. EBPO pranešė apie abejones dėl 
sąvokos „sutelkti“ tarptautinio kovos su klimato kaita finansavimo kon-
tekste prasmės bei apie šio neaiškumo galimas pasekmes pasitikėjimui 
ir skaidrumui58.

51.  FSF atveju Audito Rūmai, remdamiesi savo pačių analize, apskaičiavo, kad 
2013 m. viduryje Komisija buvo įsipareigojusi išmokėti 155 milijonų  eurų, 
o išmokėjo 38 milijonus eurų.

NEAIŠKU, KOKIU MASTU BUVO ĮVYKDYTAS FSF ĮSIPAREIGOJIMAS 

52.  ES ir jos valstybės narės kasmet teikė JTBKKK skirtas ataskaitas dėl savo 
indėlio, susijusio su kiekvienais trejus metus vykdytos FSF iniciatyvos 
metais. Komisija rinko šiuos duomenis, kurie apėmė Komisijos ir valsty-
bių narių įnašus. Tuomet kiekvieną ataskaitą tvirtino Taryba, o vėliau ES 
pirmininkaujanti valstybė narė ir Komisija ją teikė JTBKKK.

53.  Galutinėje59 2013 m. gegužės 29 d. JTBKKK pateiktoje ataskaitoje tei -
giama, kad 2010–2012 m. laikotarpiu ES ir jos valstybės narės sutelkė 
7,34 milijardo eurų lėšų. Ši suma viršijo bendrą 2009 m. prisiimtą 7,2 mi-
lijardo eurų įsipareigojimą (žr. 3 diagramą). Taryba padarė išvadą, kad 
bendras įsipareigojimas buvo įvykdytas.

57 2003–2011 m. bendra 
įsipareigotų pasauliniu 
mastu skiriamų, patvirtintų 
ir išmokėtų su klimato kaita 
susijusių lėšų vertė buvo 
atitinkamai 30,88 milijardo 
JAV dolerių, 9,34 milijardo 
JAV dolerių ir 1,92 milijardo 
JAV dolerių. Šaltinis: „The 
Atlas of Climate Change“, 
Dow & Downing, 2011; 
remiantis svetainėje 
ClimateFundsUpdate.org 
pateiktais duomenimis.

58 „Aiškumo stoka, susijusi 
su „sutelktomis“ kovai su 
klimato kaita skirtomis 
lėšomis ir su tuo, ką būtų 
galima panaudoti kaip 
tinkamas vertinimo, ataskaitų 
teikimo ir tikrinimo (MRV) 
gaires, turi svarbių politinių 
padarinių JTBKKK kontekste, 
kadangi aiškumas yra būtina 
pasitikėjimo stiprinimo, 
lankstumo užtikrinimo bei 
abipusio atskaitingumo 
gerinimo sąlyga“. EBPO 
Klimato kaitos ekspertų 
grupės dokumentas 
Nr. 2013(2), 2013 m. gegužės 
mėn.

59 Kiekviena ataskaita yra 
pagrįsta apibendrintais 
duomenimis. Į ją taip pat 
įtrauktas priedas, kuriame 
pateiktas išsamus Komisijos 
ir valstybių narių remiamų 
atskirų veiksmų sąrašas 
(intervencijų sąrašas). 
Tačiau intervencijų sąraše 
nepateikiama atskirų veiksmų 
suma 
(http://ec.europa.eu/
clima/policies/finance/
international/faststart/
documentation_en.htm). 
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54.  Audito Rūmai negalėjo ataskaitoje pateiktos 7,34 milijardo eurų sumos 
palyginti su intervencijų sąrašo duomenimis59. Audito Rūmų skaičiavi-
mais, intervencijų suma siekė maždaug 5,48 milijardo eurų, tokiu būdu 
susidarė 1,86 milijardo eurų skirtumas (25 % visos ataskaitoje pateiktos 
sumos). Komisija nepatikrino, ar šie valstybių narių pateikti duomenys 
yra tikslūs, todėl negali paaiškinti susidariusių skirtumų.

55.  Turint omeny šiuos skirtumus ir tai, kad nėra bendrų apibrėžčių ir metodų, 
kuriais būtų galima nustatyti su klimatu susijusias išlaidas, neaišku, kokiu 
mastu ES ir jos valstybės narės įvykdė FSF įsipareigojimą.

FSF ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL DONORUS
(milijonais eurų1)

1 Išsivysčiusių šalių įsipareigojimai sudarė 31,2 milijardo JAV dolerių. Ši suma buvo apskaičiuota eurais remiantis ES ir jos valstybių narių 
taikytu valiutos keitimo kursu, skirtu konvertuoti 10 milijardų JAV dolerių siekiantį įsipareigojimą į 7,2 milijardo eurų sumą.

Šaltinis: http://climateanalytics.org/sites/default/files/attachments/news/20101005_FastStartFinance_update.pdf

3 DIAGRAMA 

360
274

257
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Australija
Kanada
Norvegija
Šveicarija
JAV
Japonija
ES
ES valstybės narės
ES Komisija
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KOMISIJA IR VALSTYBĖS NARĖS NEVEIKĖ KARTU, KAD SUMAŽINTŲ 
KOVOS SU KLIMATO KAITA FONDŲ FRAGMENTACIJĄ

56.  Pastaraisiais metais visame pasaulyje labai išaugo su klimato kaita su-
sijusių fondų skaičius. Ši finansavimo mechanizmų gausa sąlygoja labai 
fragmentišką sistemą, dėl kurios kyla didelių koordinavimo, atsakomybės 
ir atskaitomybės sunkumų. 

57.  Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) duomenimis, yra daugiau nei 
50 tarptautinių viešųjų fondų, 45 anglies dioksido rinkos ir 6 000 priva-
taus kapitalo fondų, teikiančių su klimato kaita susijusias lėšas60. Kiekvie-
nas šių fondų turi savo atskirą valdymo struktūrą. Kaip Pasaulio bankas yra 
pažymėjęs, dėl tokio pobūdžio fragmentacijos kyla pavojus, kad sumažės 
bendras kovos su klimato kaita finansavimo veiksmingumas61. Paryžiaus 
deklaracijoje62 teigiama, kad donorai turėtų stengtis taikyti bendras su-
paprastintas procedūras siekiant išvengti dubliavimo ir sumažinti ope-
racijų sąnaudas, o Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 
(EBPO) įspėjo, kad būtų tikslinga aiškiau apibrėžti atitinkamas daugiašalių 
fondų funkcijas, geriau koordinuoti veiklą arba konsoliduoti kai kuriuos 
fondus63.

58.  Komisija ir valstybės narės, išmokėdamos kovai su klimato kaita skirtas 
lėšas, naudojasi tiek dvišaliais, tiek daugiašaliais pagalbos teikimo kana-
lais. 2010 m. jos naudojosi mažiausiai 22 daugiašaliais pagalbos teikimo 
kanalais64.

59.  Komisija, kurdama savo pačios programas, neapsvarstė galimybės pir-
menybę suteikti kovai su klimato kaita skirtų fondų fragmentacijos ma-
žinimui. Ji taip pat neaptarė šio klausimo su valstybėmis narėmis. 

60.  Komisija pasiūlė sukurti Pasaulinį kovos su klimato kaita aljansą (PKKKA) 
kaip „ES atsaką į klimato kaitos vystomąjį aspektą“65. Taryba šį pasiūlymą 
patvirtino 2007 m. lapkričio mėn., nors ji pabrėžė, kad yra būtina „optima-
liai panaudoti“ tiek ES, tiek pasauliniu lygmeniu taikomus mechanizmus 
ir akcentavo, kad „PKKKA tik papildo vykstančius procesus ir programas“66. 
Tik penkios valstybės narės (dauguma atvejų kukliai) prisidėjo prie PKKKA 
veiklos67 ir nepaisant kelių bandymų paskatinti aktyvesnį dalyvavimą, 
Komisijai nepavyko padidinti savo pavyzdinei iniciatyvai skiriamos ES 
paramos bazės. 

60 JTVP, Blending Climate 
Finance through National 
Climate Funds (Kovos su 
klimato kaita lėšų suliejimas 
su nacionalinėmis klimato 
fondų lėšomis), 2011, 
p. 6. Dėl daugiašalių 
finansavimo mechanizmų 
analizės, žr. EBPO, Kovos su 
klimato kaita finansavimo 
po 2010 m. struktūros 
plėtros perspektyvos, 
(http://www.oecd.org/
dataoecd/47/52/47115936.
pdf ).

61 Pasaulio bankas, „Pasaulio 
vystymosi ataskaita (2010 m.): 
Vystymasis ir klimato kaita“, 
2009.

62 EBPO, Paryžiaus deklaracija 
dėl pagalbos veiksmingumo, 
2005, p. 6.

63 EBPO, Kovos su klimato 
kaita finansavimo po 
2012 m. struktūros plėtros 
perspektyvos, 2011, p. 23. 

64 ES „skubios pradžios“ 
finansavimo ataskaita, 
pateikta Kankūne, Tarybos 
dokumentas Nr. 15889/10.

65 Europos Komisija (2008 m.), 
„Komisijos tarnybų darbinis 
dokumentas: Pasaulinio 
kovos su klimato kaita aljanso 
įgyvendinimo sistema“, p. 4.

66 Žr. 2007 m. lapkričio 20 d. 
Bendrųjų reikalų ir išorės 
santykių tarybos išvadas 
(http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/07/st15/
st15103.en07.pdf ).

67 PKKKA apjungia įnašus iš 
ES biudžeto (166 milijonai 
eurų), EPF (40 milijonų eurų) 
ir šių valstybių narių įnašus. 
Airija (31 milijonas eurų), 
Švedija (5,1 milijono eurų), 
Estija (0,8 milijono eurų), 
Kipras (0,6 milijono eurų) ir 
Čekija (0,2 milijono eurų).
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61.  PKKKA nėra įtrauktas nei į valstybių narių darbą, nei į pačios Komisijos 
programavimo veiklą. Komisija dėjo pastangas, kad įtik intų valstybes 
nares, jog šia iniciatyva galima sukurti pridėtinę vertę. Valstybių narių 
nenuoseklūs veiksmai tvirtinant Komisijos pasiūlymą pradėti PKKKA vei-
klą, o po to parodytas nenoras šią iniciatyvą aktyviai remti taip pat pri-
sidėjo prie ženklaus atotrūkio tarp PKKKA pradinių ambicijų ir faktinių 
pasiekimų.

62.  PKKKA įsteigimas 2007–2008 m. įvyko anksčiau nei buvo patvirtintos 
Komisijos 2009 m. išvados dėl klimato kaitos ir vystymosi, kuriose buvo 
nustatyta, kad nebus daugiau kuriami pritaikymui skirti vertikalūs fondai, 
ir 2010 m. Kankūne buvo sudarytas ŠK 16 susitarimas įsteigti EKF. Tačiau 
Komisija nesiekė iš naujo apsvarstyti, ar atsižvelgiant į šiuos pokyčius 
būtina ir toliau vykdyti PKKKA veiklą. Valstybės narės taip pat buvo nelin-
kusios sujungti savo nacionalinių su klimatu susijusių fondų ar baigti jų 
veiklą arba užtikrinti didesnę tarpusavio sinergiją, tokiu būdu sumažinant 
operacijų sąnaudas ir besivystančioms šalims tenkančią administracinę 
naštą.

63.  Ekologinis klimato fondas (EKF) buvo įsteigtas siekiant padėti pasiekti 
Kopenhagos susitarime nustatytus tikslus iki 2020 m. padidinant tarptau-
tinį kovos su klimato kaita finansavimą iki 100 milijardų JAV dolerių per 
metus. Pereinamojo laikotarpio komitetas pasirengė pradėti EKF veiklą. 
Kai kurios valstybės narės sumokėjo bendrus įnašus (pavyzdžiui, Danija 
ir Nyderlandai), Komisija ir kitos valstybės narės prisidėjo prie šio fondo 
atskirai (pavyzdžiui, Vokietija ir Jungtinė Karalystė). ES ir valstybės narės 
neveikė išvien.

64.  EKF valdyba yra atsakinga už finansavimo sprendimų priėmimą, įskaitant 
pagalbos teikimo tvarkos nustatymą. 2012 m. gegužės mėn. susitarus 
dėl išsivysčiusių šalių atstovų paskyrimo į Valdybą, septynios vietos iš 
dvylikos teko valstybėms narėms. Nors Taryba pareiškė paremsianti vie-
nos vietos paskyrimą Komisijai, kaip ES atstovei68, praktikoje valstybės 
narės nesutiko to padaryti69. Komisija yra pagrindinė ES derybininkė šalių 
konferencijose bei veiksmų koordinavimo pagal Sutartį ir Europos kon-
sensusą dėl vystymosi skatintoja, tačiau ji nedalyvauja svarstymuose, 
susijusiuose su didžiausiu fondu, skirtu klimato kaitos klausimams spręsti.

68 3 167-asis Ekonomikos 
ir finansų reikalų 
tarybos posėdis, 
2012 m. gegužės 15 d.

69 Rusijos Federacija ir 
Jungtinės Valstijos prieštaravo, 
kad vieta būtų paskirta ES, 
teigdamos, kad tai gali reikšti 
dvigubą kai kurių valstybių 
narių atstovavimą.
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65.  Audito Rūmai daro išvadą, kad Komisija tinkamai valdė su klimatu susiju-
sias ES lėšas, skiriamas iš ES biudžeto ir EPF. Tačiau siekiant kiek įmanoma 
labiau padidinti ES veiksmų poveikį tarptautiniu mastu, būtina žymiai 
pagerinti Komisijos ir valstybių narių veiklos, susijusios su kovos su kli-
mato kaita finansavimu besivystančiose šalyse, koordinavimą.

66.  Komisija tinkamai valdė iš ES biudžeto ir EPF skiriamą su klimatu susijusią 
paramą. Komisija, laikydamasi savo politinių įsipareigojimų, nuo 2007 m. 
nuolat didino su klimato kaita susijusias išlaidas ir ketina ženkliai šį finan-
savimą padidinti 2014–2020 m. laikotarpiu (žr. 18–20 dalis). Ji daugiausia 
dėmesio skyrė atitinkamiems visuotiniams prioritetams ir savo programas 
pritaikė atsižvelgdama į konkrečias atskirų šalių partnerių aplinkybes (žr. 
21–25 dalis). 

67.  Komisijos ir valstybių narių veiklos, susijusios su kovos su klimato kaita 
finansavimu besivystančiose šalyse, koordinavimas yra netinkamas. Komi-
sija tam tikrose srityse ne visuomet ėmėsi lyderės vaidmens, o valstybės 
narės nepakankamai atsižvelgė į kai kurias jos iniciatyvas. Nepaisant tam 
tikro Komisijos ir valstybių narių veiksmų nagrinėjamuoju laikotarpiu ko-
ordinavimo pagerėjimo, būtina toliau dėti dar daugiau pastangų siekiant 
užtikrinti ES ir valstybių narių šalių programų papildomumą ir užkirsti 
kelią korupcijai bei su ja kovoti (žr. 28–39 dalis). Nepriimtos bendros po-
zicijos ir praktikos dėl nemažo pagrindinių klausimų skaičiaus. Jos nesusi-
tarė, kaip įvykdyti įsipareigojimus dėl kovai su klimato kaita finansavimo 
laipsniško didinimo iki 2020 m.; nėra bendros „naujų ir papildomo“ kovos 
su klimato kaita finansavimo ir „privataus finansavimo“ apibrėžties bei 
bendro sutarimo dėl Rio rodiklių taikymo siekiant nustatyti su klimatu 
susijusias programas (žr. 40 ir 41 dalis).

68.  Dar neįdiegta patikima ataskaitų teikimo sistema, teikianti išsamią ir pa-
tikimą informaciją apie Komisijos ir valstybių narių skiriamas su klimato 
kaita susijusias lėšas, siekiant stebėti, kaip yra laikomasi kovos su klimato 
kaita finansavimo įsipareigojimų (žr. 42–51 dalis), ir neaišku, kokiu mas-
tu yra įvykdytas įsipareigojimas dėl „skubios pradžios“ finansavimo (žr. 
52–55 dalis). Nebuvo stengiamasi sumažinti didėjančio kovos su klimato 
kaita fondų skaičiaus, o dėl to iškyla rimta pagalbos neveiksmingumo, 
netinkamos atskaitomybės ir fragmentacijos rizika (žr. 56–64 dalis).

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
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69.  Audito Rūmai teikia šias rekomendacijas:

Komisija turėtų pasiūlyti Tarybai veiksmų planą dėl kovos su klimato 
kaita f inansavimo laipsniško didinimo siekiant įgyvendinti Kopenha-
gos susitarime nustatytą 2020 m. tikslą, įskaitant privataus finansavimo 
apibrėžtį.

Komisija ir EIV T turėtų teikti ataskaitas apie tai, kokiu mastu yra įgy-
vendintas ES tikslas pagalbos vystymuisi teikimo srityje 2014–2020 m. 
skirti 20 % ES biudžeto ir EPF lėšų su klimatu susijusiems veiksmams 
vykdyti, konkrečiai nurodant, kiek lėšų yra įsipareigota skirti ir kiek jų 
yra išleista.

Komisija turėtų atlikti nepriklausomą Pasaulinio kovos su klimato kai-
ta aljanso įvertinimą, įskaitant tyrimą, kodėl dauguma valstybių narių 
nusprendė jo bendrai nefinansuoti.

Tam, kad pagerintų ES kovos klimato kaita f inansavimo skaidrumą ir 
atskaitomybę už jį, Komisija ir valstybės narės, atsižvelgdamos į regla-
mentą dėl stebėsenos mechanizmo, turėtų susitarti dėl bendrų stebėji-
mo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo standartų, visų pirma taikomų „naujų 
ir papildomų išteklių“ apibrėžimui, Rio rodiklių taikymui ir atsiskaitymui 
už kovos su klimato kaita lėšų išmokėjimą.

1 REKOMENDACIJA

3 REKOMENDACIJA

4 REKOMENDACIJA

2 REKOMENDACIJA
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Komisija ir valstybės narės turėtų intensyviau bendradarbiauti siek-
damos įgyvendinti ES elgesio kodeksą dėl darbo pasidalijimo kovos 
su klimato kaita f inansavimo srityje, kuris visų pirma būtų taikomas 
informacijos apie asignavimus pagal šalis mainams, bendram progra-
mavimui bei kelio korupcijai kovos su klimato kaita finansavimo srityje 
užkirtimui ir kovai su ja.

5 REKOMENDACIJA

Šią ataskaitą priėmė III kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Karel 
PINXTEN, 2013 m. gruodžio 10 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas 
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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1 Tik JT nariai.

Šaltiniai: http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ohrlls/allcountries-regions.pdf  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_in_Africa

MAŽIAUSIAI IŠSIVYSČIUSIOS ŠALYS, MAŽOS BESIVYSTANČIOS SALŲ VALSTYBĖS IR AFRIKA

I PRIEDAS

MIŠ

AFRIKA

MBSV1

Afganistanas
Bangladešas
Butanas
Kambodža
Laosas
Mianmaras
Nepalas
Jemenas

Haitis
Kiribatis
Maldyvai
Samoa
Solomonų salos
Rytų Timoras
Tuvalu
Vanuatu

Žaliasis Kyšulys
Komorai
Bisau Gvinėja
San Tomė ir Prinsipė

Mauricijus
Seišeliai

Antigva ir Barbuda 
Bahamos
Barbadosas
Belizas
Kuba
Dominika

Dominikos Respublika
Fidžis
Grenada
Gajana
Jamaika
Maršalo  salos
Mikronezija
Nauru
Palau
Papua Naujoji Gvinėja
Sent Kitsas ir Nevis 
Sent Lusija
Sent Vinsentas ir Grenadinai 
Singapūras
Surinamas
Tonga
Trinidadas ir Tobagas

Eritrėja
Etiopija
Gambija
Gvinėja
Lesotas
Liberija
Madagaskaras
Malavis
Malis
Mauritanija
Mozambikas
Nigeris
Ruanda
Senegalas

 
Angola
Beninas
Burkina Fasas
Burundis
Centrinė Afrikos 
   Respublika
Čadas
Kongo Demokratinė 
   Respublika
Džibutis
Pusiaujo Gvinėja 

Siera Leonė
Somalis
Sudanas
Tanzanija
Togas
Uganda
Zambija
 

Alžyras
Botsvana
Kamerūnas
Dramblio 
   Kaulo Krantas
Egiptas
Gabonas
Gana
Kenija

Libija
Marokas
Namibija
Nigerija
Kongo Respublika
Pietų Afrika
Pietų Sudanas
Svazilandas
Tunisas
Zimbabvė
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2003–2012 M. „EUROPEAID“ TEIKTAS KOVOS SU KLIMATO KAITA FINANSAVIMAS

Komisija išorės pagalbai numatytas lėšas, sk ir tas kovai su k limato kaita, teik ia iš šių pagrindinių 
šaltinių:

a) Europos plėtros fondo (EPF), kuris yra pagrindinė vystomojo bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų 
baseino ir Ramiojo vandenyno valstybėmis (AKR) bei užjūrio šalimis ir teritorijomis, priemonė;

b) pagal Vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP), kuri yra taikoma Lotynų Amerikai, Azijai ir 
Vidurinei Azijai, Artimiesiems Rytams ir Pietų Afrikos Respublikai, bei temines programas;

c) pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP)1, kuri taikoma EKP šalims2 ir Rusijai;

d) iš humanitarinei pagalbai numatytų lėšų, skiriamų po stichinių nelaimių, kaip antai po Palestinoje 
kilusių potvynių arba cunamio Indijos vandenyne. 

Apskaičiuota, kad 2003–2012 m. laikotarpiu EuropeAid valdytos išorės pagalbos teikimo srityje pri-
siimti kovos su klimato kaita finansavimo įsipareigojimai sudarė 4 650 milijonų eurų. Išsamesnis šios 
sumos paskirstymas pateiktas toliau išdėstytose lentelėse.

1 LENTELĖ. „EUROPEAID“ KOVAI SU KLIMATO KAITA SKIRTŲ LĖŠŲ PASISKIRSTYMAS 
PAGAL FINANSAVIMO PRIEMONĘ 2003–2012 M. LAIKOTARPIU

(milijonais eurų)

Metai VBP EKPP EPF Iš viso

2003 82 5 33 120

2004 247 27 26 300

2005 118 5 74 196

2006 147 20 94 261

2007 125 162 205 492

2008 283 63 56 402

2009 269 39 436 745

2010 267 163 245 675

2011 337 123 166 626

2012 341 258 234 833

Iš viso  2 216  864  1 570  4 650 

Pastaba: Detalios sumos gali nesutapti su bendromis sumomis dėl apvalinimo.

1 Nuo 2014 m. ji vadinsis Europos kaimynystės priemone (EKP).
2 Alžyras, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Egiptas, Gruzija, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Moldavija, Marokas, Okupuotoji Palestinos 

Teritorija, Sirija, Tunisas ir Ukraina.

II PRIEDAS

33

Specialioji ataskaita Nr. 17/2013 – ES kovos su klimato kaita finansavimas išorės pagalbos teikimo kontekste 



2 LENTELĖ. „EUROPEAID“ KOVAI SU KLIMATO KAITA SKIRTŲ LĖŠŲ PASISKIRSTYMAS 
PAGAL GEOGRAFINĘ SRITĮ

(milijonais eurų)

Metai  Afrika  Azija  Lotynų 
Amerika 

 Karibų 
regionas 

 Rytų 
Europa ir 

Rusija 

 Viduržemio 
jūros regionas 

ir Artimieji 
Rytai 

 Okeanija 
ir Ramiojo 
vandenyno 

regionas 

 Keli 
regionai  Iš viso 

2003 22 22 31 17 5 - 4 19 120

2004 24 82 152 3 4 22 7 6 300

2005 88 41 27 1 5 - 15 20 196

2006 103 25 67 10 15 7 6 28 261

2007 118 18 14 62 101 86 19 74 492

2008 98 85 13 0 114 41 3 47 402

2009 117 55 45 32 1 48 27 419 745

2010 204 104 32 9 45 126 32 123 675

2011 186 101 28 28 72 47 4 160 626

2012 236 100 96 26 98 160 27 90 833

Iš viso  1 197  633  504  189  460  537  145  986  4 650 

3 LENTELĖ. APSKAIČIUOTAS BESIVYSTANČIOMS ŠALIMS SKIRTŲ „EUROPEAID“ KOVOS 
SU KLIMATO KAITA FINANSAVIMO ASIGNAVIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PRISITAIKYMO 
PRIE KLIMATO KAITOS IR JO PASEKMIŲ ŠVELNINIMO ASPEKTUS

(milijonais eurų)

Metai
Prisitaikymas Poveikio švelninimas Iš viso1

suma % suma % suma

2003 68 41 % 100 59 % 120

2004 205 41 % 289 59 % 300

2005 117 42 % 160 58 % 196

2006 117 33 % 233 67 % 261

2007 279 39 % 433 61 % 492

2008 103 21 % 388 79 % 402

2009 269 31 % 588 69 % 745

2010 424 54 % 366 46 % 675

2011 401 45 % 490 55 % 626

2012 621 50 % 618 50 % 833

Iš viso 2 603 42 % 3 664 58 % 4 650
1 Kai kurios intervencijos priskiriamos ir prisitaikymo, ir poveikio švelninimo priemonėms Dėl šios priežasties visa suma nėra bendra abie-
juose stulpeliuose pateiktų skaičių suma.

Pastaba: Detalios sumos gali nesutapti su bendromis sumomis dėl apvalinimo.
Šaltinis: EuropeAid duomenų bazė.

II PRIEDAS
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II PRIEDAS

4 LENTELĖ. MIŠ, MBSV IR AFRIKOS ŠALIŲ SVORINIAI KOEFICIENTAI ŠALIŲ PROGRAMOSE 
PATEIKTUOSE „EUROPEAID“ KOVOS SU KLIMATO KAITA FINANSAVIMO ASIGNAVIMUOSE 

(milijonais eurų)

Metai

Bendra prisitaikymui skirta suma Bendra kovos su klimato kaita finansavimo suma

MIŠ, MBSV, 
Afrikos šalys Kitos šalys Iš viso MIŠ, MBSV, 

Afrikos šalys Kitos šalys Iš viso1

suma % suma % suma suma % suma % suma

2003 15 38 % 24 62 % 39 24 32 % 51 68 % 75

2004 13 7 % 175 93 % 188 27 10 % 235 90 % 262

2005 50 78 % 14 22 % 64 64 71 % 26 29 % 90

2006 40 56 % 32 44 % 72 66 52 % 62 48 % 128

2007 69 67 % 34 33 % 104 160 65 % 87 35 % 247

2008 41 60 % 28 40 % 69 97 33 % 195 67 % 291

2009 93 93 % 6 7 % 99 179 87 % 26 13 % 206

2010 142 58 % 105 42 % 248 148 40 % 225 60 % 373

2011 87 67 % 42 33 % 129 127 57 % 94 43 % 221

2012 149 69 % 68 31 % 217 162 56 % 125 44 % 287

Iš viso 701 57 % 529 43 % 1 230 1 054 48 % 1 125 52 % 2 179

1 Kai kurios intervencijos priskiriamos ir prisitaikymo, ir poveikio švelninimo priemonėms Dėl šios priežasties visa suma nėra bendra abie-
juose stulpeliuose pateiktų skaičių suma.

Pastaba: Detalios sumos gali nesutapti su bendromis sumomis dėl apvalinimo.
Šaltinis: EuropeAid duomenų bazė.
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IV PRIEDAS

AUDITO METODIKA IR ĮRODYMŲ RINKIMAS

Audito metodo sisteminė apžvalga pateikta toliau.

PRELIMINARUS TYRIMAS

1. Prieš pradedant auditą buvo atliktas preliminarus tyrimas, kuriuo siekta nustatyti pagrindinę 
su ES kovos su klimato kaita finansavimu susijusią riziką. Šis tiriamasis darbas buvo pagrįstas 
dokumentų peržiūromis ir interviu su Komisijos, EIVT, NVO ir Tarybos Sekretoriato darbuo-
tojais, susijusiais su pagrindinėmis besivystančioms šalims skiriamo kovos su klimato kaita 
finansavimo sritimis.

INTERVIU

2. Auditoriai surengė interviu su 17 tarnybų administracinių ir (arba) finansinių padalinių vado-
vais ir šalių administracijos darbuotojais bei šešių nevyriausybinių organizacijų vyresniaisiais 
darbuotojais. Komisijos tarnybos buvo atrinktos pagal jų konkrečias į audito apimtį įtrauktomis 
sritimis susijusias pareigas, o NVO buvo atrinktos siekiant sužinoti kitų su kovos su klimato 
kaita finansavimu susijusių šalių nepriklausomas nuomones.

 ο Atrinktos šios Komisijos tarnybos:

Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinis direktoratas (DEVCO1) 
C direktoratas. Tvarus augimas ir vystymasis

Klimato politikos generalinis direktoratas (CLIMA)
A direktoratas. Tarptautinė ir klimato strategija
B direktoratas. Europos ir tarptautinės anglies dioksido rinkos
C direktoratas. Prisitaikymo prie k limato kaitos aspekto ir mažaanglių technologijų 
integravimas 

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas (ECHO)
A direktorato 4 skyrius. Konkrečios teminės politikos
B direktorato 5 skyrius. Azija, Lotynų Amerika, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalys 
C direktorato 2 skyrius. Biudžetas, išorės auditas, informatika

Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas (ECFIN)
DG ECFIN D direktorato 4 skyrius. Globalizacija. Prekyba. Vystymasis

1 Taip pat žinomas kaip EuropeAid.
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 ο Atrinkti šie Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) direktoratai:

I valdymo direktoratas. Horizontalūs klausimai. Azija ir Ramiojo vandenyno šalys
I.B.1 valdymo direktoratas. Kinija, Honkongas, Makao, Taivanas, Mongolija
V.A.4 valdymo direktoratas. MERCOSUR šalys
VI.B.1 valdymo direktoratas. Pasaulinės svarbos klausimai ir kova su terorizmu
Valdymo direktorato A skyrius. Ištekliai. Finansai ir parama bendrovėms 

 ο Iš Europos investicijų banko (EIB) atrinkti:

Projektų direktoratas. Aplinka, klimatas ir socialinė tarnyba 
Už Europos Sąjungos ir šalių kandidačių ribų vykdomų operacijų direktoratas
Finansinės kontrolės direktoratas 

 ο Iš Tarybos Sekretoriato atrinkta:

E direktorato 1B skyrius. Klimato kaita, koordinavimas ir horizontalieji klausimai

 ο Iš nevyriausybinių organizacijų (NVO) atrinkta:

„Oxfam International“ (Briuselis) ir „Oxfam“ biurai Bangladeše ir Ugandoje
„CAN Europe“ ir „CAN Tanzania“ ( Tanzanijos pilietinės visuomenės forumas dėl klimato 
kaitos ir su klimatu susijusių veiksmų tinklas)
Pasaulio gamtos fondas ( WWF) (biurai Briuselyje)
„Concern Worldwide“ (Bangladešas)
„Shushilan“ (Bangladešas)
Pasaulio agrarinės miškininkystės centras (Indonezija)

KLAUSIMYNAS

3. Rašytinis klausimynas buvo nusiųstas keturioms ES valstybėms narėms siekiant gauti infor-
macijos ir susipažinti su jų nuomonėmis.

IV PRIEDAS
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ŠALIŲ IR REGIONŲ ATRANKA 

4. Dokumentų peržiūrai buvo atrinktos 16 šalių ir du regionai. Atrankos kriterijai buvo šie:

 ο koordinavimas: buvo atrinktos šalys, kuriose veiklą vykdo pakankamas donorų skaičius siekiant 
įvertinti darbo pasidalijimą;

 ο kovos su klimato kaita finansavimo lygis: buvo atrinktos tos šalys, kurios nuo 2002 m. iš Komisijos 
gavo dideles kovos su klimato kaita finansavimo sumas;

 ο vystymosi ypatybės ir pažeidžiamumas klimato kaitos požiūriu: atrinktos įvairiose situacijose atsi-
dūrusios šalys, kaip antai MIŠ, MBSV ir BRICS2 ir šalis, gaunanti dideles kovos su klimato kaita finan-
savimo sumas, nepaisant santykinai aukšto žmogaus socialinės raidos indekso (ŽSRI); 

 ο geografinis paskirstymas: atrinktos šalys iš skirtingų geografinių sričių: Afrika, Azija ir Ramiojo van-
denyno šalys, Lotynų Amerika ir valstybės, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika. 

5. Buvo atrinktos šios šalys: Bangladešas, Bolivija, Brazilija, Centrinės Afrikos Respublika, Kinija, 
Etiopija, Gajana, Indonezija, Malis, Marokas, Mauricijus, Nikaragva, Tanzanija, Uganda, Ukraina 
ir Vanuatu.

6. Rytų Afrika ir Azija buvo atrinktos kaip tikrintini regionai, kadangi jiems Komisijos skirtas kovos 
su klimato kaita finansavimo lygis buvo didžiausias.

IMČIŲ SUDARYMAS

7. Siekiant patikrinti, ar Rio rodikliai taikomi laikantis Komisijos FSF įsipareigojimo, buvo išana-
lizuota atsitiktinė dešimties programų (iš viso jų buvo 19) imtis.

8. Komisijos pasirinkti pagalbos teikimo kanalai buvo patikrinti remiantis atsitiktine 20 su klimato 
kaita susijusių programų (įskaitant dvišalius ir daugiašalius pagalbos teikimo kanalus) imtimi.

2 Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrika.

IV PRIEDAS
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VIZITAI Į KETURIAS ŠALIS PARTNERES

9. Iš 16 šalių vizitams, remiantis didelėmis finansavimo sumomis ir skirtingais klimato kaitos 
poveikiais ir poreikiais, buvo atrinktos keturios (Bangladešas, Indonezija, Tanzanija ir Uganda). 

10.  Vizitų metu nuo 2013 m. sausio 13 d. iki sausio 25 d. auditorių grupė rengė interviu su ES 
delegacijų darbuotojais, atitinkamų nacionalinių institucijų atstovais, pagrindiniais (ES ir ne 
ES) vystymosi partneriais bei nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės atstovais. 
Surengtos atrinktų programų patikros vietoje.

IV PRIEDAS

Šio audito metu buvo nagrinėjamas ES kovos su klimato kaita finansavimas  besivystančiose šalyse.
Šiuo tikslu iškelti šie klausimai:

Ar Komisija tinkamai valdė su klimatu susijusias 
ES lėšas, skiriamas iš ES biudžeto ir EPF?

Ar Komisija, siekdama skatinti su ES valstybėmis narėmis 
vykdomos veiklos, susijusios su kovos su klimato 

kaita finansavimu besivystančiose šalyse, koordinavimą, 
ėmėsi tinkamų veiksmų, 

ir ar šis koordinavimas buvo tinkamas?

− Komisija laipsniškai padidino savo skiriamą kovos su klimato 
 kaita finansavimą, įskaitant FSF 
− Komisija besivystančiose šalyse nustatė pasaulinius kovos 
 su klimato kaita uždavinius, pažeidžiamumo veiksnius 
 ir galimybes  
− Komisija koordinuodama savo veiklą su ES valstybėmis narėmis 
 skyrė kovos su klimato kaita finansavimą atsižvelgdama į šiuos 
 tikslus ir politinius prioritetus 

− Komisija koordinavo savo veiklą su ES valstybėmis narėmis 
 ir kitais donorais siekdama besivystančiose šalyse užtikrinti 
 papildomumą ir darbo pasidalijimą  

− Komisija ir ES valstybės narės įvardijo naujoviškus šaltinius 
− Komisija ir ES valstybės narės yra pasirengusios 2014–2020 m. 

 ženkliai padidinti kovos su klimato kaita finansavimą 
− Komisijos ir ES valstybių narių teikiamos ataskaitos apie FSF yra 

 tikslios ir palyginamos
− ES FSF  įsipareigotos sumos buvo išmokėtos  
− Komisija ir valstybės narės veikė išvien siekdamos supaprastinti 

 kovos su klimato kaita finansavimo struktūrą 

− Interviu su Komisijos tarnybomis
 (EuropeAid, CLlMA, ECFIN) ir EIVT
− Dokumentų peržiūros
− Analitinės peržiūros
− atrinktoms ES valstybėms narėms išsiųstas klausimynas 

− Interviu su Komisijos tarnybomis (EuropeAid, CLlMA, 
 ECFIN) ir EIVT
− Patikros vietoje
− Interviu su ES delegacijų (EIVT, EuropeAid, ECHO), ES valstybių 
 narių, kitų donorų, nacionalinių institucijų ir pilietinės 
 visuomenės atstovais
 Aplankytų keturių šalių organizacijos 
− Klimato kaitos programų patikrinimas ir interviu su projektų 
 vykdytojais ir naudos gavėjais  
− Dokumentų peržiūros
− Analitinės peržiūros
− Testavimas (imčių sudarymas)
− Paieška internete

Audito 
tikslai

Audito 
kriterijai

Įrodymų 
rinkimo 
metodai
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PAGRINDINIAI KOMISIJOS NUSTATYTI GALIMI PAJAMŲ ŠALTINIAI SIEKIANT LAIPSNIŠKAI 
PADIDINTI KOVOS SU KLIMATO KAITA FINANSAVIMĄ 

V PRIEDAS

Pajamų 
šaltinis Aprašymas Raida

Įvertintos 
metinės 
pajamos

Aukcionuose 
gautos 
pajamos pagal 
ES šiltnamio 
efektą 
sukeliančių 
dujų 
apyvartinių 
taršos leidimų 
prekybos 
sistemą 
(ATLPS) 

–  ES ATLPS – tai viena pažangiausių iki šios dienos sukurtų 
rinka pagrįstų schemų1 ir didžiausias lengvai kiekybiškai 
įvertinamas pajamų, gautų apmokestinus anglies 
dioksidą, šaltinis.

–  ES ATLPS buvo pradėta įgyvendinti 2005 m., 2013 m. 
sausio 1 d. prasidėjo trečiasis jos vykdymo etapas, 
o aukcionai tapo standartiniu CO2 taršos leidimų 
paskirstymo metodu. 

–  Tokiu būdu iki 2020 m. kiekvienais metais bus parduotas 
beveik vienas milijardas Europos Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų, o valstybės narės gaus pajamų.

–  Iš aviacijos ATL aukcionų gaunamos pajamos nuo 2012 m. 
sausio 1 d. įtraukiamos į ES ATLPS (žr. toliau).

Trečiasis ATLPS etapas prasidėjo 2013 m. sausio 1 d. 
Nustatyta, kad valstybės narės klimato kaitos tikslams 
įgyvendinti (be kita ko ir besivystančiose šalyse) privalo 
skirti bent 50 % iš apyvartinių taršos leidimų aukcionų gautų 
pajamų.
Komisijos skaičiavimais, iš šio šaltinio kasmet būtų galima 
gauti 20 milijardų eurų pajamų. Tačiau dėl naujo šio 
iniciatyvos pobūdžio, pastaruoju metu kritusių anglies 
dioksido kainų bei Europos Parlamento atmesto Komisijos 
pasiūlymo stabilizuoti kainų lygį neįmanoma atlikti pagrįsto 
ir patikimo įvertinimo. Be to, kadangi tai, kaip šios pajamos 
bus panaudotos, priklauso nuo valstybių narių, nežinoma, 
kokia jų dalis bus skirta ilgalaikiam kovos su klimato kaita 
finansavimui besivystančiose šalyse.

Nuo 20 iki 
30 milijardų 

eurų

Tarptautinio 
jūrų transporto 
ir aviacijos 
sektoriuose 
išmetamo 
anglies 
dioksido kainos 
nustatymas

–  Tarptautinio jūrų transporto ir aviacijos sektoriuose 
išmetamų teršalų kainos nustatymas (apmokestinimas) 
siekiant veiksmingai užtikrinti, kad būtų mažiau 
išmetama teršalų. 

–  Pagrindinė mintis yra ta, kad nustačius neigiamo 
išmetamųjų teršalų poveikio kainą galima pakoreguoti 
rinkos nepakankamumą ir yra sukuriamos tinkamos ir 
ekonomiškai efektyvios paskatos dar labiau sumažinti šių 
teršalų kiekį.

2008 m. į ES teisės aktus buvo įtrauktos skrydžiams taikomos 
baudos dėl anglies dioksido2, kurios bus pradėtos taikyti 
2013 m. Tam griežtai paprieštaravo ES nepriklausančios 
šalys, kaip antai JAV ir Kinija, kurios užginčijo tokio veiksmo 
teisėtumą. 2012 m. lapkričio mėn. po to, kai Tarptautinė 
civilinės aviacijos organizacija (ICAO) paskelbė apie savo 
ketinimą pradėti ieškoti bendro problemos sprendimo būdo, 
ES nusprendė vieneriems metams atidėti tarptautinėms 
kelionėms lėktuvu skirtos ES ATLPS schemos taikymą, 
kol nebus surastas visapusiškas susitarimas prižiūrint 
Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO). Jei nebus 
padaryta pakankama pažanga priimant visuotinį susitarimą, 
ES vėl pradės taikyti baudas. Kiekviena valstybė narė pati 
nuspręs, kaip panaudoti taikant aviacijos schemą gautas 
pajamas.

Jūrų transporto sektoriuje nustatant išmetamo anglies 
dioksido kainas pažanga buvo lėtesnė. 2013 m. birželio mėn. 
Komisija pasiūlė priemones siekiant nuo 2018 m. į ATLPS 
taikymo sritį įtraukti jūrų transporto išmetamus teršalus, 
jei įmanoma, prižiūrint Tarptautinei jūrų organizacijai (TJO). 
Iki šiol nėra priimtas sprendimas dėl pajamų, gautų taikant 
jūrų transporto schemą, panaudojimo. Todėl nėra patikinimo, 
susijusio su tuo, kokios sumos gali būti skirtos kovai su 
klimato kaita finansuoti besivystančiose šalyse. 

Iki 24 milijardų 
JAV dolerių3 

Naujasis 
anglies 
dioksido rinkos 
mechanizmas 

–  Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas 
siekiant kompensuoti kitur išmetamus teršalus. 

–  Anglies dioksido rinka jau yra sukurta ir joje taikant 
Švarios plėtros mechanizmą (ŠPP) susidaro dideli 
finansiniai srautai, skirti besivystančioms šalims.

–  Ketinama sukurti naują ambicingesnį anglies dioksido 
rinkos mechanizmą, pagrįstą aiškiomis nustatomomis 
anglies dioksido kainomis. Jis bus naujas viešųjų 
pajamų šaltinis, visų pirma ekonomiškai labiau 
pažengusiose besivystančiose šalyse ir tarptautiniu mastu 
konkurencinguose sektoriuose.

2012 m. lapkričio mėn. Komisija paskelbė tyrimą dėl naujojo 
pagal JTBKKK sutarto anglies dioksido rinkos mechanizmo, 
kuris pasitarnavo kaip pagrindas vedant derybas Dohos 
konferencijoje (ŠK 18 2012 m. lapkričio mėn.), koncepcijos 
galimybių, bei diskusijų dokumentą dėl rezultatais 
grindžiamų REDD+ finansų laipsniško didinimo. 

N.d. 

1 Žr. EBPO tyrimus (http://www.oecd.org/environment/cc/39725657.pdf ) ir NVO (http://www.mcc-berlin.net/fileadmin/data/pdf/Publikationen/Tuerk_Sterk_
Haites_Mehling_Flachsland_Kimura_Betz_Jotzo_2009_Linking_Emissions_Trading_Schemes.pdf ).

2 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (OL L 8, 2009 1 13, p. 3).

3 Remiantis JT Generalinio Sekretoriaus Aukšto lygio konsultacinės grupės kovos su klimato kaita finansavimo klausimais ataskaita, 2010 m. lapkričio 5 d.
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Pajamų 
šaltinis Aprašymas Raida

Įvertintos 
metinės 
pajamos

Finansų 
sektoriaus 
apmokestinimas

–  Svarstomos įvairios finansų sektoriaus apmokestinimo 
galimybės (pavyzdžiui, sandorių mokesčiai atsižvelgiant 
į prekybą užsienio valiuta arba į ją neatsižvelgiant), o tam 
tikrose valstybės narėse kai kurios šių galimybių jau yra 
taikomos.

2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisija pateikė Tarybos 
direktyvos dėl suderinto ES taikomo finansinių sandorių 
mokesčio pasiūlymą. Taryba šio pasiūlymo nepatvirtino, 
o 2013 m. sausio 22 d. vienuolika valstybių narių paprašė 
Komisijos pateikti naują pasiūlymą dėl prekybos akcijomis, 
obligacijomis ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
apmokestinimo pagal tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą. 
Naujasis Komisijos pasiūlymas buvo pateiktas 2013 m. vasario 
14 d. 
Iš šio mokesčio tikimasi gauti 30–35 milijardus eurų per metus, 
tačiau nėra požymių, kad kokia nors taikant šį mokestį gautų 
pajamų dalis bus panaudota besivystančių šalių poreikiams4. 

Nuo 30 iki 35 
milijardų eurų

Tolesnis 
laipsniškas 
privataus 
finansavimo 
didinimas

–  Privačiųjų išsivysčiusių šalių finansuotojų lėšų 
pritraukimas siekiant papildyti besivystančių šalių 
privataus sektoriaus lėšas.

–  Sverto poveikį galima užtikrinti bendrąją verslo aplinką 
padarius patrauklesnę investicijoms šalies viduje ir 
tarptautiniu lygmeniu. 

–  Palūkanų subsidijos taip pat galėtų padėti pagerinti 
investicijų rizikos ir grąžos santykį.

–  Viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerysčių pasitelkimas 
siekiant paskirstyti finansavimo išlaidas ir riziką.

–  Garantijų suteikimas siekiant paremti klimato projektų 
skolos vertybinių popierių emisiją.

–  Techninė pagalba siekiant pateikti informaciją apie 
projektus ir atlikti parengiamuosius darbus, būtinus 
pritraukti privačius investuotojus. 

Šiuo metu nėra tarptautiniu mastu sutarto iš privataus 
sektoriaus gaunamų, su klimatu susijusiems veiksmams 
besivystančiose šalyse skirtų tarptautinių finansų srautų 
grynosios naudos stebėjimo ir apskaitos metodo. 2012 m. 
gegužės ir lapkričio mėn. Taryba paprašė Komisijos ir valstybių 
narių susitarti dėl bendros privataus kovos su klimato kaita 
finansavimo sąvokos apibrėžties. Anot EPK / EFK darbuotojų, 
klimato darbo grupės (Tarptautinių aplinkos klausimų darbo 
grupės) pogrupis pasisiūlė išnagrinėti „privataus finansavimo“ 
sąvoką, tačiau jis šioje srityje dar labai menkai pasistūmėjo. 
Todėl dar nėra jokių skaičiavimų, susijusių su potencialiomis 
iš šio šaltinio gaunamomis pajamomis ir su tuo, kokia jų 
dalis galėtų būti skirta kovos su klimato kaita finansavimui 
besivystančiose šalyse. 

N.d.

Galimybės 
pasinaudoti 
kovos su 
klimato kaita 
finansavimo 
šaltiniais, 
pasitelkiant 
daugiašalius 
ir kitus plėtros 
bankus, 
numatymas

–  Lėšų svarbiems investicijų projektams skirstymo iš viešų ir 
privačių šaltinių skatinimo veiksnys.

–  Daugiašaliai ir kiti plėtros bankai apima Europos 
investicijų banką (EIB) ir didesnes dvišales finansines 
institucijas (DFI), kaip antai Prancūzijos Agence Française 
de Développement (AFD),Vokietijos Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) ir Šiaurės šalių aplinkosaugos finansų 
korporaciją (NEFCO).

Komisija ir valstybės narės įsteigė septynias ES regionines 
investicijų priemones5, kurios yra taikomos visoms ES išorės 
bendradarbiavimo zonoje esančioms šalims ir visiems veiklos 
sektoriams. Tikslas – iš ES biudžeto, EPF skiriamas dotacijas 
bei valstybių narių įnašus sujungti („sulieti“) su papildomais 
ne dotacijų ištekliais (nuosavo kapitalo fondais, garantijomis, 
paskolomis ir pan.), kuriuos daugiausia skiria EIB ir kiti plėtros 
bankai. 2010 m. lapkričio mėn. Komisija pranešė apie kovos 
su klimato kaita sekcijų septyniose ES regioninėse investicijų 
programose sukūrimą siekiant sustiprinti besivystančių šalių 
programas, kad būtų prisitaikyta prie klimato kaitos pasekmių 
ir investuojama į ateitį, kurioje taikomos mažai anglies 
dvideginio išmetančios technologijos6.
EIB valdomose investicinėse priemonėse nėra numatyti kovos 
su klimato kaita finansavimo, skiriamo besivystančioms šalims, 
laipsniško didinimo tikslai ir nepateiktos nuorodos į juos. 
Be to, vis dar anksti nustatyti su investicinėse priemonėse 
numatyto kovos su klimato kaita finansavimo tendencijas, 
kadangi kovos su klimato kaita sekcijos buvo sukurtos tik 
2010 m. pabaigoje, o daugelis investicinių priemonių buvo 
pradėtos taikyti visai neseniai. 

N.d.

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/

5 ES ir Afrikos infrastruktūros patikos fondas (ITF) 2007 m., Kaimynystės investicinė priemonė (NIF) 2008 m., Vakarų Balkanų investicinė programa (WBIF) 2010 m., 
Lotynų Amerikos investicinė programa (LAIF) 2010 m., Vidurinės Azijos investicinė priemonė (IFCA) 2010 m., Karibų jūros regiono investicinė priemonė (CIF) 2012 m., 
Azijos investicinė priemonė (AIF) 2012 m., Investicijų Ramiojo vandenyno regione priemonė (IFP) 2012 m.

6 Žr. Komisijos 2010 m. lapkričio 29 d. pranešimą spaudai (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1621_en.htm), kuriame teigiama: „Ši iniciatyva taip pat padi-
dins su ES kovos su klimato kaita finansavimu susijusią atskaitomybę ir skaidrumą“.

Šaltinis: SEC(2011) 487 final ir SEC(2010) 409 final. 

V PRIEDAS
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KOMISIJOS IR KETURIŲ AUDITUI ATRINKTŲ ES VALSTYBIŲ NARIŲ NAUDOJAMOS „NAUJŲ 
IR PAPILDOMŲ IŠTEKLIŲ“ APIBRĖŽTYS

TEIKIANT FSF ATASKAITAS NAUDOJAMA APIBRĖŽTIS

Europos Komisija

–  Nauji ištekliai: papildo su klimato kaita susijusiems veiksmams teikiamą paramą, dėl kurios jau 
yra susitarta (1,2,4)

–  Papildomi ištekliai: skiriami iš dar nepaskirtos sumos neviršijant išorės ES biudžeto išlaidų 
viršutinės ribos, tokiu būdu nesumažinant ar nepakeičiant bet kurių kitų numatyto vystymosi 
finansavimo tipų ( jie papildo vystomajam bendradarbiavimui ir su klimato kaita susijusiems 
veiksmams 2010–2012 m. numatytą pradinį finansavimą (1,4)

Vokietija

–  Nauji ištekliai: lėšos iš novatoriškų finansavimo šaltinių (pvz., aukcionuose parduodami 
apyvartiniai taršos leidimai pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATTLPS) (1)

–  Papildomi ištekliai: finansavimas, kuris buvo skirtas kaip papildomos su klimato kaita susijusios 
lėšos, palyginti su 2009 referenciniais metais (1,2,4)

Prancūzija

–  Vystymosi ir kovos su klimato kaita finansavimo integravimas, konkrečiai nenurodant tikslinių 
lygių ar papildomumo (4)

–  Sustiprinto įsipareigojimo, susijusio su kovos su klimato kaita finansavimu Prancūzijoje, dalis; 
šie ištekliai iš dalies sudaro nacionalinę OPV (2,4)

Italija
–   Tiksli informacija nepateikta (sujungtos kelios apibrėžtys pvz., šie ištekliai papildo kovos su 

klimato kaita finansavimą konkrečiais referenciniais metais ir (arba) vidutinį metinį kovos su 
klimato kaita finansavimą konkrečiu referenciniu laikotarpiu) (1,4)

Jungtinė Karalystė –  Skiriami iš didėjančio JK OPV biudžeto, kuris, planuojama, 2013 m. pasieks 0,7 % bendrų 
nacionalinių pajamų ribą (1,4)

Šaltiniai:

1)  ES valstybėms narėms skirtas klausimynas dėl 2011 m. atskaitomybės ataskaitos 
(http://ec.europa.eu/europeaid/how/accountability/eu-annual-accountability-reports/country_answers_en.htm).

2)  Ataskaita „Ar ES laikėsi su skubios pradžios kovos su klimato kaita finansavimu susijusių pažadų?“ 2010 m. gegužės mėn.  
„CAN Europe“ ir kiti.

3)  Informacija iš interneto svetainės, už kurios sukūrimą buvo atsakingas Nyderlandų aplinkos ir erdvinio planavimo ministras  
(www.faststartfinance.org/home). 

4)  Europos Parlamento Išorės politikos generalinio direktorato tyrimas. Pranešimas apie kovos su klimato kaita finansavimą: Papildomu-
mo sąvoka atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės (VBP) 2014–2020 m. laikotarpiu, 2012 m. 
birželio mėn.

VI PRIEDAS
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KOMISIJOS IR EIVT 
ATSAKYMAI

SANTRAUKA

IV. 
Komisija ir valstybės narės 2013 m. rugsėjo mėn. Jungti-
nių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijai (JTBKKK) 
pateikė nuomonę dėl strategijų ir metodų, kurie būtų tai-
komi siekiant sukaupti daugiau lėšų kovai su klimato kaita 
finansuoti laikantis visų išsivysčiusių šalių prisiimtų įsipa-
reigojimų dėl 2020 m. Tame pačiame Ekonominės politikos 
komiteto energetikos ir klimato kaitos darbo grupės kon-
tekste Komisija keletą kartų bandė įtraukti privačiojo sekto-
riaus klimato kaitos finansavimo apibrėžtį į gegužės mėn. ir 
spalio mėn. posėdžiavusios Tarybos išvadas.

Komisijos nuomone, Finansinio stabilumo forumo (FSF) įsi-
pareigojimas buvo įvykdytas pagal atitinkamuose JTBKKK 
dokumentuose nurodytus rodiklius. Tačiau mes pritariame 
tam, kad sistemos sutvirtinimo tikslu tam tikros metodinės 
sąvokos turėtų būti patikslintos ir suderintos tarptautiniu 
ir ES lygmeniu.

Komisija stengėsi ,  kad kovai su k limato kaita sk ir iamos 
lėšos nebūtų didinamos, pavyzdžiui, aktyviai dalyvaudama 
pradiniame Ekologinio klimato fondo įsteigimo darbe, ir 
kartu su valstybėmis narėmis rėmė poziciją, kad šis fon-
das turėtų tapti  pagrindiniu f inansavimo kanalu pagal 
Konvenciją.

V.
Komisija ir EIVT su tuo sutinka ir imsis koordinavimo page-
rinimo iniciatyvų, kaip nurodyta toliau.

VI. a) Pirma įtrauka 
Komisija sutinka, kad reikėtų pradėti diskusijas su valstybė-
mis narėmis dėl veiksmų plano priėmimo, tačiau galutinai 
turės nuspręsti valstybės narės. 

VI. a) Antra įtrauka
Komisija sutinka. Nepriklausomą Pasaulinio kovos su kli-
mato kaita aljanso veiklos įvertinimą planuojama pradėti 
2013 m. gruodžio mėn.
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KOMISIJOS IR EIVT 
ATSAKYMAI

VI. (b)
Komisi ja ir  EIV T sutinka su rekomendacija .  Jau įdiegta 
pagrindinė įsipareigojimų siekiant 20 % tikslo įgyvendi-
nimo ataskaitų teikimo sistema. 

Be to, Komisija į metines ataskaitas įtrauks duomenis apie 
įsipareigojimus, susijusius su klimato kaita. 

VI. c) Pirma įtrauka 
Komisija sutinka su šia rekomendacija ir bendradarbiaus 
su valstybėmis narėmis, siekdama laiku, iki 2014 m. Stebė-
senos mechanizmo reglamento įgyvendinimo ataskaitos, 
susitarti dėl viešojo klimato kaitos finansavimo bendro ES 
stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo standarto.

Be to, Komisija kartu su valstybėmis narėmis stengsis įgy-
vendinti neseniai (2013 m. lapkričio mėn.) JTBKKK šalių 19 
konferencijoje priimtus sprendimus dėl ataskaitų apie kli-
mato kaitos finansavimą, taip pat dėl EBPO Paramos vysty-
muisi komiteto.

VI. c) Antra įtrauka 
Komisija pritaria. Komisija sieks, kad keitimasis informacija 
apie paramą ir sustiprintas koordinavimas ES lygiu būtų 
įtrauktas į   Įgyvendinimo priemonių ekspertų grupės ir 
Žaliosios diplomatijos tinklo darbotvarkes.

Komisi ja taip pat pasiūlys pradėti  diskusi jas Daugiaša-
l ių aplinkos susitar imų eksper tų grupės k l imato kaitos 
pogrupyje.

PASTABOS

29.
Komisija ir EIVT sutinka, kad pagalbos teik imo koordina-
vimas pasauliniu lygmeniu yra vykdomas blogai. Komisija 
ir EIVT sieks pagerinti kovos su klimato kaita finansavimo 
koordinavimą ES lygmeniu atitinkamose ekspertų grupėse, 
kad pastangos būtų geriau suderintos tarpusavyje. 

30.
Komisija ir EIVT sutinka, kad iki 2011 m. pabaigos ES ben-
dro programavimo sr i ty je nepadarė tok ios pažangos, 
kokios tikėtasi. Nuo to laiko įsipareigojimą dėl bendro pro-
gramavimo prisiėmė apie 40 šalių.

32.
Komisi ja paaišk ina,  kad, nors koordinavimą tik rai  būtų 
galima pagerinti, buvo vykdomos iniciatyvos Indonezijoje, 
pavyzdžiui, kas du mėnesiai organizuojami ES klimato kai-
tos koordinavimo posėdžiai: iš tikrųjų koordinavimo srityje 
buvo įdėta daug pastangų.

1 langelis 
Jau įgyvendinamo pirminio siūlomo sprendimo (finansuo-
jamo JK ir „Oxfam“) nepakako, kad būtų patenkintas visas 
geriamojo vandens poreikis Bainparoje ir jos apylinkėse – ši 
aplinkybė pastūmėjo visas suinteresuotąsias šalis, įskaitant 
galutinius gavėjus, vyriausybę ir donorų agentūras rasti 
platesnės apimties sprendimą, kurį bendrai finansuotų ES. 
Po šios patirties suinteresuotųjų šalių veiklos koordinavi-
mas neabejotinai pagerėjo.

33. a) 
Nuo 2015 m. vidurio ES pagalba bus derinama su Bangla-
dešo 7-uoju penkerių metų planu (2015–2020 m.), ir ES yra 
įsipareigojusi pasirinktose srityse pradėti bendrą progra-
mavimą kartu su suinteresuotomis ES šalimis ir valstybėmis 
narėmis. Tam reikės per likusius 5 metus peržiūrėti 2014–
2020 m. makroekonominio disbalanso procedūrą (MDP) ir 
galbūt ją iš dalies pakeisti.
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34.
Komisija ir EIVT pabrėžia, kad, be pirminės problemos –
nepakankamo koordinavimo vyriausybės lygmeniu , koordi-
navimą apsunkina ne donorų konkurencija, bet jų skaičius.

35.
Būtent dėl šios priežasties didžioji dalis kovos su klimato 
k ai ta  veiksmų Bangladeše f inansuojama atsk i ra i  (per 
donorų valdomus projektus arba per Pasaulio banko valdo-
mus patikos fondus – žr. toliau).

37.
Indonezijoje vystymosi partneriai derina kovos su korup-
cija pastangas taikydami PNPM paramos priemonę (PPP) – 
Pasaulio banko administruojamą daugelio donorų patikos 
fondą.

39.
Komisi ja padeda vyr iausybėms nustatyt i  pr ior itetus i r 
vykdyti koordinavimo veiksmus, pavyzdžiui, per Pasaulinį 
kovos su klimato kaita aljansą (PKKKA). PKKA remia koor-
dinavimo vyriausybės lygiu mechanizmų įdiegimą šiose 
šalyse: Nepale, Kambodžoje, Gajanoje, Seišeliuose ir Salia-
mono Salose, Butane, Čade, Lesote, Gambijoje.

41.
ECOFIN tarybos 2013 m. spalio 15 d. išvadose teigiama, „kad 
ES ir jos valstybės narės įsipareigojo sutelkti daugiau lėšų 
kovai su klimato kaita, kad klimato kaitos padarinių švel-
ninimo veiksmai būtų reikšmingi ir skaidriai įgyvendinti, ir 
taip prisidėti prie išsivysčiusių šalių tikslo kartu iš įvairių šal-
tinių iki 2020 m. sutelkti 100 mlrd. JAV dolerių per metus...“. 
Komisija jau rengia ES vizi ją dėl kovos su k limato kaita 
finansavimo padidinimo iki 2020 m. ES ir valstybės narės 
2013 m. rugsėjo mėn. pateikė JTBKKK savo požiūrį dėl stra-
tegijų ir metodų, kurie turėtų būti taikomi siekiant labiau 
sutelkti kovos su klimato kaita finansavimą. Jų požiūrį rasite 
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_
parties/application/pdf/cop_suf_eu_02092013.pdf.

41. a) 
Dėl privačiojo sektoriaus kovos su klimato kaita finansa-
vimo apibrėžties vyko diskusijos Ekonominės polit ikos 
komitete, ir jos toliau bus tęsiamos atsižvelgiant į 2013 m. 
lapkričio 11–22 d. Varšuvoje įvykusios JTBKKK šalių konfe-
rencijos rezultatus.

41. b) 
K iek v iena  i š s iv ysč ius i  ES  va l s t ybė  narė  į s ipare igo jo 
padidint i  kovos  su k l imato k a i ta  f inansavimą.  Be to, 
100 mlrd. JAV dolerių įsipareigojimą prisiėmė visos pasaulio 
išsivysčiusios šalys. Todėl ES veiksmų planas nėra laikomas 
nei priežastimi atskiroms valstybėms narėms didinti kovos 
su klimato kaita finansavimą, nei atskiru su kitų išsivysčiu-
sių šalių įnašais nesusijusiu dalyku. 

Galutinį sprendimą dėl veiksmų plano turės priimti valsty-
bės narės. 

44.
Yra skirtumas tarp pažadų ir įsipareigojimų. Komisija įsi-
pareigotoms lėšoms taiko Rio rodiklius tada, kai priimamas 
finansinis sprendimas. Taip yra garantuojama, kad lėšos 
bus išmokėtos. Be to, bendroji RELEX informacinė sistema 
(CRIS) leidžia Komisijai taip pat išmokėti lėšas tada, kai to 
reikalaujama pagal ataskaitų teikimo sistemą.

49.
Komisija sutinka, kad valstybės narės naudoja skirtingus 
metodus kovos su klimato kaitos išlaidoms, pagrįstomis Rio 
rodikliais, įvertinti. EBPO Paramos vystymuisi komitetas ir 
ES bando išnagrinėti skirtingus metodus, kad ateityje juos 
būtų galima suderinti.

54.
Visapusiškai laikydamasi įsipareigojimo dėl pasidalijamo-
sios kompetencijos, Komisija, remdamasi metiniu bendru 
kiekvienos valstybės narės nurodytu skaičiumi, apskaičiavo, 
kad bendra suma yra 7,34 mlrd. EUR. 

Kadangi nebuvo būtina, kad Audito Rūmų intervencijų 
pavyzdžių sąrašas būtų išsamus, jame nurodytos sumos, 
savaime suprantama, negalima palyginti su bendra suma, 
apie kuriuos pranešta. 

Intervencijų pavyzdžių sąrašą sudaro Komisija, remdamasi 
valstybių narių duomenimis, ir jame yra daug projektų 
pavyzdžių ,  kaip tai aišk iai matyti iš Komisijos interneto 
svetainės ir lentelės pavadinimo. 
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55.
Remiantis atitinkamuose JTBKKK dokumentuose nurodytais 
rodikliais, FSF įsipareigojimai buvo įgyvendinti.

59.
Komisija stengėsi, kad klimato kaitai skiriamos lėšos nebūtų 
didinamos, pavyzdžiui, aktyviai dalyvaudama pradiniame 
Ekologinio klimato fondo įsteigimo darbe ir kartu su vals-
tybėmis narėmis rėmė poziciją, kad šis fondas turėtų tapti 
pagrindiniu finansavimo tiekimo kanalu pagal Konvenciją. 
Daugelyje nuolatinių ES darbo grupių reguliariai vyksta 
ekspertų dialogas ir Komisijos ir valstybių narių bendradar-
biavimas dėl kovos su klimato kaita finansavimo. 

61.
Komisija įtraukė PKKA į  savo programas. Įsipareigojimai 
dėl intervencijų pagal PKKA, apimančių paramą iniciatyvai 
apskritai, yra prisiimami, pačios intervencijos tvirtinamos, 
o ataskaitos apie jas teikiamos pagal teminę aplinkos ir tau-
saus gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymo programą 
(ENRTP) ir iš 10-ojo Europos plėtros fondo. 

Komisijos inicijuotą PKKA bendrai finansuoja penkios ES 
valstybės narės. PKKA suteikė veiksmingą greito finansa-
vimo kanalą kelioms ES valstybėms narėms (31 mln. EUR 
suteikė Airija, 1,2 mln. EUR – Kipras ir 0,8 mln. EUR – Estija). 

Be to, PKKA bendrai finansuoja atskiras intervencijas septy-
niose ES valstybėse narėse. 

62.
Komisija palaikė PKKA dėl šių priežasčių: 

1. PKKA teikia ne tik finansinę, bet ir techninę paramą, taip pat 
suteikia galimybių diskutuoti ir keistis patirtimi. 

2. PKKA taip pat skatina toliau integruoti klimato kaitą į ES nuo-
latinę vystymosi pagalbą. Todėl savo pobūdžiu šis aljansas 
skiriasi nuo kitų vertikalių fondų.

3. Ekologinis klimato fondas dar neveikia.

Siekiant spręsti besivystančioms šalims užkraunamos admi-
nistracinės naštos problemą, PKKA buvo pritaikytas, pavyz-
džiui, PKKA programos buvo suderintos su nacionalinėmis 
strategijomis ir  programomis,  ir  pradėta sk ir t i  daugiau 
dėmesio klimato kaitos klausimų įtraukimui į nacionalinio 
vystymosi procesus.
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

65.
Komisija ir EIVT sutinka gerinti koordinavimą ir tuo tikslu 
imsis toliau nurodytų iniciatyvų.

67.
Komisija ir EIV T toliau stengsis gerinti kovos su k limato 
kaita finansavimo koordinavimą kartu su valstybėmis narė-
mis pasinaudodama esamomis ekspertų grupėmis (pavyz-
džiui, Ekonominės politikos komitetu, Įgyvendinimo prie -
monių ekspertų grupe, Pritaikymo ekspertų grupe).

68.
Komisija stengėsi, kad klimato kaitai skiriamos lėšos nebūtų 
didinamos, pavyzdžiui, aktyviai dalyvaudama pradiniame 
Ekologinio klimato fondo įsteigimo darbe ir kartu su vals-
tybėmis narėmis rėmė poziciją, kad šis fondas turėtų tapti 
pagrindiniu finansavimo tiekimo kanalu pagal Konvenciją.

1 rekomendacija
Komisija pritaria, kad reikėtų pradėti diskusijas su valstybė-
mis narėmis dėl veiksmų plano priėmimo, tačiau galutinai 
turės nuspręsti valstybės narės.

2 rekomendacija
Komisija sutinka su šia rekomendacija ir bendradarbiaus 
su valstybėmis narėmis, siekdama laiku, iki 2014 m. Stebė-
senos mechanizmo reglamento įgyvendinimo ataskaitos, 
susitarti dėl viešojo klimato kaitos finansavimo bendro ES 
stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo standarto.

Be to, Komisija kartu su valstybėmis narėmis stengsis įgy-
vendinti neseniai (2013 m. lapkričio mėn.) JTBKKK šalių 19 
konferencijoje priimtus sprendimus dėl ataskaitų apie kli-
mato kaitos finansavimą, taip pat dėl EBPO Paramos vysty-
muisi komiteto.

3 rekomendacija
Komisija ir EIVT pritaria rekomendacijai. Jau įdiegta pagrin-
dinė įsipareigojimų siekiant 20 % tikslo įgyvendinimo atas-
kaitų teikimo sistema. Komisija per ateinančius 12 mėne-
sius peržiūrės Rio rodik l ių sistemą, siekdama nustatyti 
trūkumus ir siūlydama veiksmus, pagerinančius sistemos 
taikymą. 

Be to, Komisija į metines ataskaitas įtrauks duomenis apie 
įsipareigojimus, susijusius su klimato kaita.

4 rekomendacija
Komisija pritaria šiai rekomendacijai. Nepriklausomą Pasau-
linio kovos su klimato kaita aljanso veiklos įvertinimą pla-
nuojama pradėti 2013 m. gruodžio mėn. 

5 rekomendacija
Komisija sieks, kad keitimasis informacija apie paramą ir 
sustiprintas koordinavimas ES lygiu būtų įtrauktas į Įgyven-
dinimo priemonių ekspertų grupės ir Žaliosios diplomatijos 
tinklo darbotvarkes.

Komisija taip pat pasiūlys pradėti diskusijas Daugiašalių 
aplinkos susitarimų ekspertų grupės klimato kaitos klau-
simų pogrupyje.
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EUROPOS AUDITO RŪMAI

KLIMATO KAITA KELIA LABAI DIDELĘ GRĖSMĘ BESIVYSTANČIŲ ŠALIŲ EKONOMI-

NIAM VYSTYMUISI IR TŪKSTANTMEČIO VYSTYMOSI TIKSLŲ PASIEKIMUI. ES IR JOS 

VALSTYBĖS NARĖS YRA VIENOS PAGRINDINIŲ TARPTAUTINIO KOVOS SU KLIMATO 

KAITA FINANSAVIMO LĖŠŲ TEIKĖJŲ. ATASKAITOJE DAROMA IŠVADA, KAD KOMISIJA 

TINKAMAI VALDĖ BESIVYSTANČIOMS ŠALIMS SKIRTAS SU KLIMATU SUSIJUSIAS ES 

LĖŠAS, SKIRIAMAS IŠ ES BIUDŽETO IR EPF. TAČIAU REIKIA ŽYMIAI GERINTI KOMISI-

JOS IR ES VALSTYBIŲ NARIŲ VEIKLOS KOORDINAVIMĄ SIEKIANT UŽTIKRINTI KAIP 

GALIMA DIDESNĮ ES KOVOS SU KLIMATO KAITA FINANSAVIMO POVEIKĮ, PAGERINTI 

PROGRAMŲ PAPILDOMUMĄ, SUSITARTI, KAIP IKI 2020 M. LAIPSNIŠKAI PADIDINTI 

KOVOS SU KLIMATO KAITA FINANSAVIMĄ, SUSTIPRINTI PRIEŽIŪROS, TIKRINIMO IR 

ATASKAITŲ TEIKIMO SISTEMAS BEI SUMAŽINTI KOVOS SU KLIMATO KAITA FONDŲ 

FRAGMENTACIJĄ.
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