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Reziumė 
Šio tyrimo tikslas išsamiai išnagrinėti galima ES sanglaudos politikos įnašą 
kovojant su klimato kaita. Pagal antrinius kokybinius ir kiekybinius 
duomenis (ypač 2000 — 2006 m. ir 2007— 2013 m.) ES struktūrinių fondų 
biudžeto ir pagal pirminius kokybinius faktus (du pavyzdžiai Suomijoje ir 
Italijoje) šiame tyrime pabrėžiama pažanga, kuri naudojant struktūrinius 
fondus pasiekta kovojant su klimato kaita. Pasiūlytos rekomendacijos 
turėtų labiau sustiprinti struktūrinių fondų naudą šioje srityje. 
 

 
 
 
PE 419.104                                                                2009 m. birželio mėn. 
 
           LT 





Regioninė politika ir klimato kaita 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 3

SANTRAUKA 
 

Bendra informacija 

Klimato kaita užima ypač svarbią vietą pasaulio ir ES politikos darbotvarkėse. Moksliniai 
duomenys ir visuomenės nuomonė taip pat šią problemą vertina kaip vieną iš didžiausių 
ateities iššūkių ne tik politikos požiūriu, bet ir platesne socialine ir ekonomine prasme. Ypač 
klimato kaita laikoma viena iš priemonių, galinčių paskatinti ekonomikos atsigavimą ir kuri 
sudėtų naujų socialinio ir ekonomikos vystimosi pagrindų pamatus.  
 
ES šioje srityje atlieka vadovaujantį vaidmenį, patvirtinusi ilgalaikę programą, skirtą 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekį. Todėl ES sanglaudos politika turi 
užimti svarbią vietą, padėdama siekti minėtų tikslų Europos lygmeniu, nes regionus veikia 
klimato kaita ir dėl to jie privalo pagal savo kompetencijos lygį  atitinkamai sureaguoti.  Dėl 
šių priežasčių daug tikimasi iš ES sanglaudos politikos, nes ji seniau rėmė tokius sektorius ir 
regionus, kurie praeityje pasižymėjo dideliu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
kiekiu. 
 
Tikslas 

Šio tyrimo tikslas — kaip galima išsamiau išnagrinėti ES sanglaudos politikos įnašą kovojant 
su klimato kaita. Du susiję tikslai yra:  

• Aiškiai išdėstyti pagrindinius požiūrius, strategijas ir specialiąsias priemones, patvirtintas 
kovai su klimato kaita 2000-2006 m. ir 2007-2013 m. laikotarpiais; 

• galimybė pasinaudoti pajėgumais, kurie pagerintų ES sanglaudos politikos įnašą 
kovojant su klimato kaita ir pateikti veiklos rekomendacijų rinkinį.  

 
Metodika 

Šiame tyrime naudojama metodologija paremta trejopu požiūriu: 

• pirma, tyrime nagrinėjami klimato kaitos duomenys ir politikos atsakas, pritaikytas pagal 
pasaulinį ir ES lygį, vadovaujantis antriniais faktais; 

• antra, pranešime naudojami statistiniai struktūrinių fondų biudžeto (2000-2006 m. ir 
2007-2013 m.) duomenys. Siekiama apibrėžti pagrindines struktūrinių fondų programų, 
kurios padeda kovoti su klimato kaita, savybes (kurios politikos sritys yra privilegijuotos, 
kurios valstybės narės ir gerinai yra aktyviausi);  

• be to, išnagrinėti dviejų valstybių narių (Suomijos ir Italijos) praktiniai pavyzdžiai, kurie 
puikiai iliustruoja klimato kaitos iššūkius ir politikos atsaką į juos.  

 
Nustatyti faktai 

Daugelis iš įvairių šaltinių surinktų mokslinių duomenų nurodo, kad planetos klimatas kinta 
ir manoma, kad tai vyksta dėl žmogaus veiklos. Nustatyta, kad pagrindinė klimato kaitos 
priežastis yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Penkios didžiausios valstybės 
narės ES, kurios daugiausiai pagamindavo šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra: Vokietija, 
Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija ir Ispanija. Didžiausias šių dujų kiekis 15 ES valstybių 
narių pagaminamas viešosios energetikos ir kelių transporto sektoriuose (atitinkamai 80 
proc. ir 21 proc.). Šiltnamio efektą sukeliančios dujos nėra vienintelė klimato kaitos 
priežastis, gamtos pavojai taip pat kelia grėsmę. Europos pažeidžiamumas dėl gamtinių 
pavojų mažėja einant nuo Rytų į Vakarus dėl mažesnių susidorojimo su jais pajėgumų, 
atsirandančių dėl mažesnio BVP 1 gyventojui dydžio. 
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ES lygmeniu buvo iškeltos keletas labai ambicingų politikos iniciatyvų, kurių tikslas – 
susidoroti su klimato kaitos keliama rizika. Šių iniciatyvų pagrindą sudaro ES įsipareigojimas 
drastiškai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekį ir performuoti Europos 
ekonomiką į ypač energiją taupančią, mažai anglies dvideginio išskiriančią ekonomiką; jis 
įtvirtintas 2008 m. sausio mėn. pakete, kuriame įtraukti patys ambicingiausi klimato ir 
energetikos srities tikslai. Pagal Kioto protokole nustatytas mikro (įmonių) ir makro 
(valstybių narių)kvotas sukurtos ir leidžiamo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio nustatymo ir išmetimo leidimų prekybos sistemos, tačiau šios sistemos silpnoji vieta 
yra tai, kad pažeidėjams, kurie nesilaiko teisiškai privalomų įsipareigojimų, nėra nustatytos 
jokios baudos.  
 
Europos regionai ypač kenčia nuo klimato kaitos. Ji sukelia tiesioginį ir netiesioginį poveikį, 
kuris yra skirtingas įvairiose regionuose, ir į kurį būtina atsižvelgti apibrėžiant ES 
sanglaudos politiką.   
 
Sanglaudos politika turėtų svarbiausiu varikliu, padedančiu pasiekti ES klimato ir 
energetikos tikslus. Iš tikrųjų, daugelis daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
gaminančių sektorių yra įprastiniai ES sanglaudos politikos sektoriai (transporto, statybų, 
paslaugų sektoriai, mažos ir vidutinės įmonės, žemės ūkis ir atliekų valdymas) ir daugelis 
ES sanglaudos politikos lėšų gavėjai yra daugiausiai teršalų išmetančios šalys (keturios 
daugiausiai ES struktūrinių fondų ir sanglaudos lėšų vienam žmogui gaunančios šalys yra: 
Ispanija, Portugalija, Graikija ir Airija), nors šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
kiekis šiose šalyse ir visoe ES dar labiau išaugo.  
 
Atskiras pranešimo skyrius yra skirtas Struktūrinių fondų išlaidoms, skirtoms spręsti klimato 
kaitos problemas 2000-2006 m. ir 2007-2013 m. laikotarpiais. Paaiškėjo, kad 2000-2006 
m. laikotarpiu 25 Es valstybės narės priemonėms, skirtoms spręsti klimato kaitos problemas 
skyrė 14 milijardų eurų (6,4 proc. visų struktūrinių fondų lėšų). Kalbant apie 2007-2013 m. 
laikotarpį, turime pasakyti, kad padėtis radikaliai keičiasi, nes Europos Sąjunga ketina 
investuoti 51 milijardą eurų (maždaug 15 proc. visų struktūrinių fondų) į priemones, kurios 
padės pasiekti ES klimato kaitos tikslus ir sukurti mažai anglies dvideginio išskiriančią 
ekonomiką. Lenkijai (daugiau kaip 10 milijardų eurų), Italijai ir Ispanijai skiriamas 
didžiausias kiekis struktūrinių fondų lėšų, kurios bus panaudotos kovai su klimato kaita, 
tačiau jei santykinai išnagrinėtume išlaidas, tai daugiausiai lėšų gauna: Graikija (23,7 
proc.), Vengrija (19,8 proc.) ir Slovėnija (19,5 proc.). 
 
Išlaidos taip pat išnagrinėtos politikos srityje. Sritys, kuriose įgyvendinamos struktūrinių 
fondų priemonės, ir kuriose sprendžiamos klimato kaitos problemos yra: Aplinką 
tausojančios technologijos, energetika, aplinkosaugos infrastruktūra, anglies dvideginio 
saugyklos, tvarus judumas, klimato kaitos sušvelninimas ir prisitaikymas prie jos bei 
valdymas ir rizikos prevencija.  
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Struktūrinių fondų sudėtis pagal politikos sritis, 2000-2006 m. ir 2007-2013 m. 

 
šaltinis: Autoriai naudojo GD REGIO duomenis 

 
Kaip matome iš pateiktos schemos „tvaraus judumo“ sričiai skiriama daugiausiai išteklių 
abiejuose programavimo laikotarpiuose. 2000-2006 m. laikotarpyje bendras lėšų, skirtų 
spręsti klimato kaitos problemas, kiekis pasiskirstė taip: 78 proc. skirti didinti tvarų judumą, 
11 proc. aplinką tausojančioms technologijoms, 6 proc. energijos efektyvumui ir 
atsinaujinantiems energijos ištekliams, 3 proc. priemonėms, skirtoms „anglies dvideginio 
saugykloms“ (pvz. miškų atsodinimui) ir 2 proc. aplinkosaugos infrastruktūrai (oro) sukurti. 
Šiom laikotarpiui lėšos paskirstytos taip: 62,4 proc. — tvariam judumui, 17, 4 proc. — 
energijos efektyvumui ir atsinaujinantiems energijos ištekliams, 12,8 proc. — valdymui ir 
rizikos prevencijai, 5 proc. — paramai MVĮ naudoti aplinką tausojančias technologijas ir 
gamybos procesus ir maždaug 2 proc. — aplinkosaugos infrastruktūrai, susijusiai su oro 
tarša. 
 
Tačiau, struktūrinių fondų lėšos gali turėti įvairų poveikį klimato kaitai. Iš tiesų daugelis 
Sanglaudos politikos investicijų remia labai taršias infrastruktūras. Šioje kategorijoje 
išskiriame šias intervencijos sritis: Kelių, autostradų, oro uostų, elektros, dujų, benzino ir 
kietojo kuro. Struktūrinių fondų biudžeto tyrimas parodė, kad 2000-2006 m. laikotarpiu šių 
priemonių dalis buvo didesnė nei klimatą tausojančioms sritims tenkanti dalis: atitinkamai 
9,1 proc. ir 6,5 proc., tačiau naujajame laikotarpyje padėtis žymiai keičiasi ir šis santykis 
keičiasi į 12,9 proc. ir 14,9 proc. Taigi kai remiamos šios infrastruktūros (kurias būtina remti 
dėl regionų plėtros) didinama rizika, kad ilgiems metams bus apsiribojama tradicinėmis, 
taršiomis infrastruktūros sistemomis. Todėl būtina apsvarstyti alternatyvius būdus ir 
švelninančias priemones.   
 
Siekiant ištirti galima struktūrinių fondų poveikį mažinant (ar priešingai didinant) šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimui, buvo taikoma paprastos koreliacijos analizė, t.y. 
palydinant struktūrinių fondų lėšas klimato kaitai  (bendrai mažinančios neigiama poveikį 
aplinkai) ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai. Paaiškėjo, kad yra tik labai maža 
arbe visai nėra jokios koreliacijos tarp minėtų rodiklių, todėl nors panaudojama  ir daug 
struktūrinių fondų lėšų, vien tik tai negali turėti didelės reikšmės pagrindinėms klimato 
kaitos kryptims. Tačiau taip pat paaiškėjo, kad kai kurios valstybės narės priima tokius 
politikos sprendimus, kurie ne visada atitinka Kioto tikslus (kartais jie net sąlygoja taršos 
didėjimą).  
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Galų gale, buvo atlikti su praktiniai tyrimai Italijoje ir Suomijoje, siekiant nustatyti kaip 
struktūrinių fondų lėšomis šiose šalyse padedamos spręsti skirtingos klimato kaitos 
problemos ir koks pateikiamas atsakas į šias problemas. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti 
skirtingas paramos sistemas ir išryškinti nacionalinius ir regioninius skirtumus pasirenkant 
politiką ir taip pat apibrėžti įgyvendinimo mechanizmus, taikomus vykdant klimato kaitos 
iniciatyvas. Padarytos tokios pagrindinės išvados:  
 
• Nors daugelis per praeitą laikotarpį finansuotų projektų galėtų būti įtraukti į 

aplinkosaugos sritį, o ne į klimato taikos, tačiau jie tiesiogiai mažino šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą (skatino ekologinės energijos gamybą ir naudojimą) ir mažino 
gamtos niokojimo pasekmes (remiant hidro-geologinės grėsmės mažinimą); 

• naujosios struktūrinių fondų programos yra labiau skirtos aiškiai klimato kaitos 
intervencijai ir pastebimas pokytis nuo tradicinių plačių aplinkosaugos politikos sričių 
(vandens administravimo, energetikos efektyvumo ir nuotekų valdymo) į intervencijas, 
labina nukreiptas į klimato kaitą (taršos mažinimą, rizikos prevenciją ir atsinaujinančius 
energetikos išteklius); 

• 2 tikslo regionai skiria daugiausiai lėšų firmoms, dirbančioms mokslo tyrimų ir naujovių 
srityse, kurios kuria tvarius produktus ir gamybos procesus ir aplinką tausojančias 
technologijas; o 1 tikslo regionai vis dar žymiai daugiau lėšų skiria infrastruktūros 
investicijoms (ypač tvariam judumui); 

• taip pat pažanga pastebima ir atsiskaitymo tikslams naudojamų stebėsenos rodiklių dėl 
CO2 mažinimo, projektų atrankos procesuose nustatant įnašą dėl aplinkosaugos politikos 
ir naudojant specialius vertinimo metodus, kaip pavyzdžiui: Strateginiame aplinkos 
įvertinime. 

 
Išvados ir rekomendacijos 

• nepaisant plataus sutarimo, kad klimato kaita vyksta ne tik dėl natūralaus kintamumo, 
bet taip pat dėl žmogaus veiklos, tačiau vis dar yra daug ne veiklos ir delsimo spręsti šią 
problemą, o tai daug kainuoja, nors padėtis įvairiose regionuose labai skiriasi. 

• Vokietija, Didžioji Britanija, Italija ir Ispanija visos drauge išmeta daugiau kaip 60 proc. 
visų (iš visų 27 ES valstybių) šiltnamio efektą sukeliančių dujų, o viešoji energetika ir 
kelių transportas yra didžiausios to priežastys.  

• Moksliniais tyrimais pagrįsti projektai įrodė, kad Europos pažeidžiamumas dėl gamtinių 
pavojų mažėja nuo Rytų į Vakarus dėl geresnio 15 ES valstybių gebėjimo susidoroti su 
šia problema.  

• Sanglaudos politika siūlo platų spektrą priemonių, skirtų regionų ir vietos ekonomikai 
susidoroti su klimato kaitos iššūkiais. tačiau 2000-2006 m. laikotarpiais klimatui 
kenkiančioms priemonėms buvo skiriam daugiau lėšų, nei klimatą tausojančioms.  

• Kadangi planuojant naująjį finansavimo laikotarpį buvo geriau suvokiama klimato kaitos 
problema ir finansuojamos Veiklos programos atsižvelgia į paramą, skiriamą energetikos 
efektyvumui, tvariam judumui ir remia firmas tiesiogiai ir labiau integruotu būdu, todėl 
tai pažymi, kad naujos kartos struktūrinių fondų programos yra labiau skirtos išsamiai 
klimato kaitos intervencijai.  

• 2 tikslui priskiriami regionai daugiausiai lėšų skiria firmų moksliniams tyrimams ir 
naujovėms, siekiant sukurti tvaresnius produktus ir gamybos procesus, o 1 tikslo 
regionai daugiau investuoja į infrastruktūrą. 
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Šis pranešimas baigiamas šiomis rekomendacijomis:  

• ES turi daugiau ir nuosekliau siekti Kioto tikslų:  
· visose tesės pasiūlymuose (pradedant PTS ir bendrų pastangų direktyvoje), kurie 

susiję su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimu,  turi būti įtrauktos 
sankcijos valstybėms narėms, kurios nesilaiko išmetamųjų teršalų kvotų. Pajamos, 
gaunamos iš valstybių narių, kurios nesilaiko įsipareigojimų, galėtų būti panaudotos 
priemonėms, skirtoms prisitaikyti prie ir sušvelninti klimato kaitą; 

· Atiduoti paramos pirmenybę klimato kaitai, tačiau tuo pat metu vengti, kad ši 
parama skatintų taršos didėjimą, žinoma, jei tam yra alternatyvų. Kiekvienoje 
politikos srityje nustatyti ir suderinti tikslus ir įgyvendinti tinkamą vertinimo 
metodologiją, siekiant įvertinti ar tam tikra parama ir projektai yra suderinami su 
bendrais tikslais.  

• Dėl sanglaudos politikos Komisija turi:  
· Ryžtingiau įsipareigoti, kad Sanglaudos politikos programos visus savo paramos 

gavėjus skatintų pereiti prie mažai anglies anglies dvideginio išskiriančios 
ekonomikos, paskiriant mažiausiai 30 proc. visų struktūrinių fondų lėšų klimato 
kaitos priemonėms 2014-2021 m. laikotarpiu bei suderinti visą savo paramą. Tai 
reiškia, kad bet kokia investicija, gaunanti paramą iš Sanglaudos politikos, nesvarbu 
iš kurio sektoriaus, turi būti įvertinta, siekiant nustatyti jos įnašą kovojant su klimato 
kaita ir prisitaikymo prie jos; 

· pareikalauti tinkamesnių ir specialių priemonių (pvz.: atsparumo klimato kaitai, iš 
anksto patikrinti galimai pavojingus projektus ir t.t.), kurios įvertintų paramos iš 
struktūrinių fondų poveikį klimato kaitai; 

· jau 2007-2013 m. laikotarpiu remti regioninės ekonomikos perėjimą prie mažai 
anglies dvideginio išskiriančių infrastruktūrų, raginant  valdymo institucijas parinkti 
tik klimatą tausojančius projektus, nes tik jie padės pasiekti numatytus tikslus.  

• Valstybės narės turėtų:  

· Patvirtinti išsamius ilgalaikius strateginius planus, siekiant sukurti tinkamą teisinę 
bazę, skirtą pasiekti Kioto tikslus. Politikos rezultatus dėl taršos sumažinimo būtina 
stebėti ir tinkamai įvertinti, o vietos dalyvius būtina skatinti (privačias įmones, 
savivaldybes ir verslo asociacijas) investuoti šioje srityje; 

· Skatinti Sanglaudos politikos lėšas naudoti energetikos efektyvumui, tvariam 
judumui, klimato kaitos sušvelninimui ir prisitaikymui prie jos, tačiau vengiant 
investuoti į taršą didinančias priemones, žinoma, jei yra atitinkamų alternatyvų. Nors 
vien tik struktūrinių fondų lėšos negali žymiai veikti nacionalinius šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimus, tačiau jos gali suteikti svarbų finansinį ir politinį poveikį, 
kuris padėtų įgyvendinti paramą, kuri gerina perėjimą prie mažai anglies dvideginio 
išskiriančią ekonomikos ir mažesnės taršos; 

· Remti mokslo ir techninės pagalbos veiklą, skatinti tai regionų lygmeniu, siekiant 
padėti sprendimų priėmėjams, atsakingiems už Sanglaudos politikos priemones, 
įgyvendinti daugiau naujovių turinčias strategijas, skirtas spręsti klimato kaitą. Toliau 
vietos lygmeniu remti mokslo žinias ir technikos galimybes, susijusias su klimato 
kaitos priemonėmis. 
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• Struktūrinių fondų programų valdymo institucijos turi:  

· Investuoti struktūrinių fondų išteklius į priemones, kurios suderintos su 
nacionalinėmis ilgalaikėmis strategijomis. Numatyti sankcijas tiems, kurie 
neprisideda prie tikslų vykdymo. Todėl šios krypties bandomosios priemonės galėtų 
būti įgyvendintos pagal sanglaudos politikos paramą, atsižvelgiant į veiklos rezervo 
vykdymą1, kuris buvo pristatytas 2000-2006 m. laikotarpiu;   

· Būti geriau informuotiems ir žinoti apie specialias vertinimo technikas ir politikos 
įgyvendinimo praktiką, skirtą klimato kaitai, kuri jau gerai išvystytą kitose politikų 
srityse, nes tai galėtų palengvinti vaisingą tarpsektorinį bendradarbiavimą, skatinat ir 
skiriant jų paramą vietos lygmeniu;  

· Sukurti atitinkamą strategiją, skirtą specialiam pažeidžiamumo lygiui, keičiantis tarp 
regionų, patiriančių panašias grėsmes, pažangios praktikos pavyzdžiais. Jie privalo 
suprasti tarp regionų esančius skirtumus, teritorinius ypatumus (pavyzdžiui, 
pakrančių regionai ir vidaus sritys turi skirtingus poreikius); 

· Skatinti išsamesnę stebėsenos sistemą, kuria mažiausiai sudaro šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo ir CO2 išmetimų regionų lygmeniu rodikliai.  
Aplinkosaugos horizontalus prioritetas turi būti aiškiau susijęs su klimato kaitos 
klausimais, o patikrinami tikslai, susijusę su teršalų išmetimo mažinimu, turi būti 
sudaryti pagal aplinkosaugos projektų ir programų vertinimą.  

 
 
 
 

                                                 
1  Vadovaujantis Reglamentu 1260/1999 kiekvienam BPD taikoma vidurio laikotarpio peržiūra, pagrįsta 

stebėsenos rodikliais, kurie vertina veiksmingumą, valdymą ir finansinį įgyvendinimą ir ar nustatyti ex-ante 
tikslai yra pasiekti. Programos, kurios įvykdo savo tikslus, gauna papildomą 4 proc. įnašą iš  struktūrinių fondų, 
kurie nebuvo paskirti laikotarpio pradžioje. Pirmą kartą įkuriamas tiesioginis ryšys tarp dalinio finansavimo ir 
rezultatų. 


