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Padome apstiprina 2020. gada klimatfinansējuma summu
2020. gadā Eiropas Savienība un tās 27 dalībvalstis apņēmās nodrošināt klimatfinansējumu 23,39 miljardu EUR 1 apmērā, lai
palīdzētu jaunattīstības valstīm samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei. Šo summu
šodien apstiprināja Padome, gatavojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas Pušu konferencei par klimata pārmaiņām (COP26), kura
notiks no 31. oktobra līdz 12. novembrim Glāzgovā. Minētās summas pamatā ir jauni detalizētāki ES noteikumi ziņošanai par

klimatfinansējumu. 2

Saskaņā ar Eiropas Komisijas apkopotajiem datiem gandrīz 50 % no jaunattīstības valstīm paredzētā finansējuma 2020. gadā bija
vērsti vai nu uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, vai uz transversālu rīcību (kas ietver gan klimata pārmaiņu mazināšanas, gan
pielāgošanās iniciatīvas), un gandrīz puse no kopējā finansējuma tika piešķirta dotāciju veidā.

ES un tās dalībvalstis ir apņēmušās turpināt palielināt savu daļu starptautiskajā klimatfinansējumā, lai sasniegtu attīstīto valstu
kopīgo mērķi, proti, līdz 2025. gadam (ieskaitot) mobilizēt 100 miljardus ASV dolāru gadā. Tās nesen ir uzņēmušās konkrētas
saistības turpmākajos gados palielināt savus ieguldījumus kā daļu no klimatfinansējuma īstenošanas plāna, ko līdzekļu devējas
valstis publicēja 2021. gada 25. oktobrī. *

Starptautiskajam valstu klimatfinansējumam ir svarīga nozīme atbalsta sniegšanā jaunattīstības valstīm, lai tās varētu īstenot
2015. gada Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām.

1 Klimatfinansējums no valstu budžetiem ietver 2,5 miljardus EUR no ES budžeta un Eiropas Attīstības fonda un 2,7 miljardus EUR
no Eiropas Investīciju bankas. Kopējo summu aprēķina, pamatojoties uz saistībām attiecībā uz divpusēju un daudzpusēju atbalstu.
Tā ir izmaiņa salīdzinājumā ar iepriekšējo ziņošanas metodiku, tāpēc šā gada skaitli nevar tieši salīdzināt ar skaitļiem, kas paziņoti
iepriekšējos gados. Tā kā dažas saistības aptver vairāku gadu periodu, paziņotās gada summas laika gaitā var svārstīties.

2 ES dalībvalstis šogad ir paziņojušas datus par saistībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra
Regulas (ES) 2018/1999 ("Pārvaldības regula") 19. panta 3. punktu un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/1208 6. pantu un
III–V pielikumu.
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