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Preses relīze 
Luksemburgā, 2023. gada 15. februārī 

“ES Pasaules klimata pārmaiņu alianse plus: 
sasniegumi nebija pietiekami vērienīgi” 

• ES sniedza 729 miljonu EUR kopējo finansējumu, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm, 
kuras ietekmē klimata pārmaiņas 

• Iniciatīva nebija pietiekami orientēta uz visneaizsargātāko vajadzībām 

Pasaules klimata pārmaiņu alianse, ko ES izveidoja 2007. gadā, lai atbalstītu nabadzīgās 
jaunattīstības valstis klimata pārmaiņu izraisīto problēmu pārvarēšanā, neattaisnoja uz to liktās 
cerības. Tāds ir šodien publicētā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) jaunā ziņojuma vēstījums. 
Revidenti atrada maz pierādījumu tam, ka iniciatīva būtu palielinājusi valstu noturību pret 
klimata pārmaiņām. Efektivitātes ziņā pabeigtajām darbībām kopumā bija iecerētie tiešie 
rezultāti, taču dažkārt tie bija gūti ar augstām izmaksām. 

“Mēs konstatējām, ka Pasaules klimata pārmaiņu alianses iniciatīvai bija mazāka ietekme, nekā 
bija cerēts, un ka gaidītā pāreja no spēju veidošanas uz konkrētākām darbībām, kas tieši atbalsta 
iedzīvotājus, nebija sistemātiska,” sacīja ERP loceklis Hannu Takkula, kurš vadīja revīziju. “Mēs 
uzskatām, ka Eiropas Komisijai galvenā uzmanība būtu jāpievērš tiem, kurus klimata pārmaiņas 
ietekmē visvairāk, un gūtās atziņas jāiekļauj gan turpmākajās darbībās klimata pārmaiņu jomā, 
gan turpmākajās atbalsta iniciatīvās.” 

Pasaules klimata pārmaiņu alianses pieejas pamatā bija divi pīlāri: dialoga un zināšanu apmaiņas 
veicināšana un tehniskā un finansiālā atbalsta sniegšana pielāgošanās, seku mazināšanas un 
katastrofu riska mazināšanas pasākumiem. 

Revidenti konstatēja, ka iniciatīva nevērtēja saņēmēju stāvokļa uzlabojumu un pietiekami 
nekoncentrējās uz visvairāk skarto personu vajadzībām. Atbalsts ne vienmēr sasniedza paredzētos 
neaizsargātos saņēmējus, piemēram, vien nedaudzas darbības ietvēra pasākumus, kas īpaši vērsti 
uz sieviešu vajadzībām, un dažus citus pasākumus nabadzīgākās mājsaimniecības nevarēja 
atļauties. Tāpat varēja plašāk ieviest sekmīgās izmēģinājuma darbības, lai labumu varētu gūt lielāks 
skaits iedzīvotāju. 

Pasaules klimata pārmaiņu alianses darbības laikā netika piesaistīts gaidītais papildu finansējums 
no ES valstīm un privātā sektora. Neraugoties uz šo ievērojamo finansējuma trūkumu, Komisija 
nepārskatīja savus sākotnējos vērienīgos mērķus. Turklāt otrajā posmā (Pasaules klimata pārmaiņu 
alianse plus, 2014.–2020. gads) Komisijas izmantoto finansējuma piešķiršanas kritēriju dēļ 
visneaizsargātākajām valstīm atvēlēja proporcionāli mazāku atbalstu. 
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Komisija pietiekami neanalizēja budžetā paredzēto izmaksu pamatotību lielākajā daļā revidentu 
pārbaudīto darbību. Piemēram, darbību pārvaldības izmaksas bija ļoti atšķirīgas, un Klusā okeāna 
reģionā tās bija īpaši augstas. Revidenti secina, ka, sīkāk analizējot izmaksas, būtu bijis iespējams 
ietaupīt. 
Problēma bija arī informētība un pamanāmība. Lai gan iniciatīva atbalstīja vairāk nekā 80 valstis, tā 
nebija labi zināma ne jaunattīstības valstīs, ne arī Eiropas Savienībā. Daļēji tas bija tāpēc, ka 
finansētās darbības nebija nošķiramas no citām ES darbībām, kas paredzētas klimata pārmaiņu 
novēršanai jaunattīstības valstīs. Iniciatīvas efektivitāti ietekmēja arī tās organizatoriskās sistēmas 
sarežģītība, jo īpaši atbalsta mehānismu un finansējuma plūsmu dublēšanās. 

Konteksts 

Pasaules klimata pārmaiņu alianses iniciatīvai nebija savas budžeta pozīcijas Eiropas Komisijas 
grāmatvedības sistēmā, bet tā tika finansēta no Attīstības sadarbības instrumenta un Eiropas 
Attīstības fonda. Kopējais iniciatīvai piešķirtais finansējums bija 728,8 miljoni EUR, ieskaitot 
ES valstu iemaksas: 308,8 miljoni EUR bija atveltīti pirmajam posmam (2007.–2013. gads) un 
420 miljoni EUR – otrajam posmam: Pasaules klimata pārmaiņu aliansei plus (2014.–2020. gads). 
Komisija 2020. gadā nolēma nepagarināt iniciatīvu par vēl vienu posmu. Laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam Komisija, izmantojot Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumenta tematisko un ģeogrāfisko atbalstu, finansēs darbības, kas vērstas uz 
klimata pārmaiņu novēršanu jaunattīstības valstīs. 
Īpašais ziņojums 04/2023 “Pasaules klimata pārmaiņu alianse plus: sasniegumi nebija pietiekami 
vērienīgi” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē. 
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