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Programa LIFE ir kitos programos.
Tvarumas įgyvendinant būsimą 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą 

(DFP)

Diskusijos dėl programos LIFE turėtų būti rengiamos išsamiau svarstant, kaip užtikrinti, kad 
Europos Sąjunga pasiektų strategijos „Europa 2020“ tvarumo tikslus. Todėl šiame darbo 
dokumente pateikiami konkretūs su programa LIFE susiję svarstymai, jais siekiama platesniu 
mastu panagrinėti būsimoje DFP pateikiamus tvarumo aspektus.

Be abejo, tvirta aplinkos ir klimato srities teisės aktų sistema – esminė prielaida siekiant eiti 
tvarios plėtros keliu. Vis dėlto bendroje biudžeto sistemoje padarytais sprendimais dėl 
investicijų galima suteikti gerokai daugiau galimybių imtis pokyčių.
Iš esmės su ekologija susijusi biudžeto dalis siūlomoje priemonėje LIFE sudaro tik 0,3 proc. 
ES biudžeto. Jei rimtai bus siekiama pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir 
tausaus išteklių naudojimo ekonomikos, akivaizdu, kad šių lėšų nepakaks. Programa LIFE tik 
suteiks galimybę trūkumams, kurie išlieka tvarumo aspektus įtraukiant į visus ES fondus, 
šalinti.

Komisijos skaičiavimu, ES aplinkos ir klimato tikslams pasiekti per metus reikia apie 
316 mlrd. EUR lėšų, vertinant tik pasirinktas sritis1. Šiuo metu, kai vyksta derybos dėl 
bendros DFP ir 58 sektoriams skirtų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, labai 
svarbu atidžiai išnagrinėti, kaip pagrindinės DFP išlaidų kategorijos atitinka finansinius 
tvarios plėtros poreikius.

Šiuos svarstymus taip pat skatina siekis sudaryti ekonomiškai veiksmingą ir darnų ES 
biudžetą. Įtraukimo principu sudaromos sąlygos vienu metu siekti kelių politinių tikslų. Plačiu 
mastu atskleistos didelės galimybės, kurias tausaus išteklių naudojimo ekonomika gali suteikti 
užimtumo ir technologijų pažangos srityse. Būtų labai neatsakinga šiomis galimybėmis 
nepasinaudoti, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad ES biudžetas nedidelis.

Tvarumo aspektas Komisijos pasiūlymuose dėl DFP 

Komunikate „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ ir prie jo pridedamuose dokumentuose 
Komisija siūlo užtikrinti investicijas aplinkos ir klimato srityse taikant tiek įtraukimo 
principą, tiek specialiąją priemonę (programą LIFE). Be to, Komisija nustato, kad svarbiausi 
šių investicijų skatinimo veiksniai – tai naudojimosi kitais fondais ir kompleksinio paramos 
žemės ūkio politikai susiejimo sąlygos. Su klimato kaitos politika susijusiai veiklai Komisija 
siūlo skirti 20 proc. DFP lėšų. Konkrečiau kalbant, pasiūlymuose pateikiami šie pagrindiniai 
tvarumo aspektai:

Horizontaliosios nuostatos
 Pažangus, tvarus ir integracinis augimas. Pirmenybė teikiama aiškiam siekiui biudžete 

numatyti perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir tausaus išteklių 
naudojimo ekonomikos lėšų.

                                               
1 Strategijos „Europa 2020“ biudžetas, SEC(2011) 868, 11 skyrius.
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 Su biologine įvairove ir klimatu susijusių išlaidų stebėjimas2. Visas išlaidas Komisija 
siūlo priskirti tik su klimatu susijusioms (100 proc.), labai su klimatu susijusioms 
(40 proc.) ir su klimatu nesusijusioms (0 proc.) išlaidoms. Panaši tvarka numatoma su 
aplinka ir biologine įvairove susijusioms išlaidoms.

Bendra strateginė programa (BSP) ir Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR)3.
Strategijos „Europa 2020“ tikslai BSP perteikiami 11 teminių tikslų, skirtų ES 
investicijoms vietos lygmeniu; trys iš šių tikslų aiškiai susiję su klimatu ir (arba) aplinka. 
BSP siekiama užtikrinti, kad penki fondai, kuriuos apima ši programa4, būtų suderinti su 
kitais ES fondais ir politikos kryptimis. Minėtoje programoje programa LIFE pateikiama 
kaip politikos sritis, kurioje nacionaliniu ir regionų lygmenimis naudojamasi įvairių 
Sąjungos priemonių papildomumu, konkrečiai pateikiant nuorodą į programos LIFE 
integruotųjų projektų (IP) sąvoką. BNR, kuris grindžiamas BSP, numatomos labiau 
techninės įgyvendinimo taisyklės ir pateikiama nauja ex ante sąlygų sąvoka nurodant 
keletą su klimatu ir aplinka susijusių sąlygų (BNR IV priedas). Tai, ar šių sąlygų 
laikomasi, būtų vertinama valstybės narės ir Komisijos partnerystės susitarime, o 
ilgalaikio jų nesilaikymo atveju fondų lėšų mokėjimas galėtų būti sustabdytas.

 Tikslų nustatymas ir stebėsena. Daugelyje DFP pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų pateikiami aiškūs galimi įvertinti tikslai, iš dalies susiję su aplinka ir (arba) 
klimatu, ir numatoma veiklos tikrinimo sistema.

Konkretiems fondams taikomos nuostatos

 Europos regioninės plėtros fondas5. Lėšų siūloma skirti energijos vartojimo efektyvumui 
ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimui didinti, inovacijoms ir MVĮ remti: bent 
80 proc. – labiau išsivysčiusiems regionams ir ne mažiau kaip 50 proc. – mažiau 
išsivysčiusiems regionams. 5 proc. lėšų skiriama tvariai miestų plėtrai.

 Sanglaudos fondas6. Daugiausia dėmesio siūloma skirti aplinkai, tvariai plėtrai ir 
transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) tobulinti. Be to, sprendžiami biologinės 
įvairovės apsaugos ir atkūrimo, miestų aplinkos gerinimo ir oro taršos mažinimo 
klausimai.

 Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)7. Didelė dalis iš EITP biudžeto siūlomų 
50 mlrd. EUR numatoma transporto tinklams, kurie reglamentuojami pagal TEN-T gaires, 
pirmenybę teikiant geležinkelių transporto sektoriui. Vienas iš pagrindinių EITP tikslų –
pasiekti ES „20-20-20“ klimato tikslus. Norint pasiekti šiuos ES energetikos ir klimato 
tikslus, plėtojamu transeuropiniu energetikos tinklu (TEN-E) siekiama paspartinti turimos 
energetikos infrastruktūros atnaujinimą ir naujos energetikos infrastruktūros diegimą.

 Europos socialinis fondas (ESF). Nors ESF tiesiogiai neįtrauktas į aplinkos ir klimato 
tikslų siekimą, vykdant atitinkamą švietimo ir mokymo veiklą, fondą galima būtų 

                                               
2 COM(2011) 500; Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR) COM(2011) 615: 12 konstatuojamoji dalis ir 
8 straipsnis.
3 BNR COM(2011) 615: 9 ir 17 straipsniai, IV priedas, 47, 54 straipsniai; BSP: SWD(2012) 61 I/II. 
4 Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas (SF), Europos 
žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF).
5 COM(2011) 614: 4, 5, 7 straipsniai.
6 COM(2011) 612: 2, 3 straipsniai.
7 COM(2011) 665; TEN-T: COM(2011) 650/2; TEN-E: COM(2011) 658.



PE487.708v01-00 4/5 DT\898630LT.doc

LT

pasitelkti remiant perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir tausaus 
išteklių naudojimo ekonomikos.

 BŽP tiesioginių išmokų schema8. Komisija siūlo didinti vadinamąjį pirmojo ramsčio 
ekologiškumą 30 proc. tiesioginių išmokų pirmiausia skiriant ekologiškumo didinimo 
priemonėms, pvz., daugiametėms ganykloms, pasėliams įvairinti ir ekologijos požiūriu 
svarbioms vietovėms. Siūloma sugriežtinti kai kurias kompleksinės paramos nuostatas.

 Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)9. Vieni iš pagrindinių EŽŪFKP 
tikslų – gamtos išteklių valdymas, klimato politika ir integracinė kaimo vietovių plėtra. 
Komisija siūlo valstybėms narėms ir toliau bent 25 proc. jų kaimo plėtros programose 
numatytų išlaidų skirti žemės valdymui bei klimato kaitos švelninimo ir (arba) 
prisitaikymo priemonėms, jų metodus Komisija įtrauks siekdama atsižvelgti į konkrečius 
tinklo „Natura 2000“ teritorijų poreikius.

 Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)10. EJRŽF pirmiausia siekiama 
sumažinti žvejybos poveikį jūrų aplinkai, taip pat apsaugoti ir atkurti jūrų biologinę 
įvairovę bei ekosistemas ir skatinti tvarią akvakultūrą. Tai – vienintelis fondas, kurio 
veikla aiškiai raginama koordinuoti programos LIFE integruotuosius projektus.

 Programa „Horizontas 2020“11. Bendroje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje bus 
konkrečiai nagrinėjami tausaus išteklių naudojimo, klimato politikos ir žaliavų tiekimo 
klausimai numatant specialųjį 3,1 mlrd. EUR. (2011 m. kainomis) paketą. Joje taip pat 
remiamas tausus išteklių naudojimas ir klimato politika įgyvendinant visas atitinkamas 
veiksmų kryptis.

Parlamento pozicija dėl DFP pasiūlymų tvarumo aspektu

Parlamentas nuomonę ES finansavimo tvarumo klausimu pateikė keliuose dokumentuose. 
Rezoliucijoje dėl DFP pabrėžiama, kad ES finansavimu, kai įmanoma, vienu metu turėtų būti 
padedama siekti daugiau kaip vieno ES politikos tikslo. Klimato politikos klausimus reikėtų 
įtraukti į visus atitinkamus išlaidų skirsnius. Dėl su aplinka ir klimatu susijusių išlaidų 
stebėjimo pažymėtina, kad Europos Parlamentas pritaria įpareigojimui nustatyti, kuriomis 
sektorinėmis programomis prisidėta siekiant „20–20–20“ klimato tikslų ir pavyzdinės 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ siekių. Tiksliau Europos Parlamentas 
reikalauja klimato ir aplinkos tikslus griežtai įtraukti į mokslinių tyrimų politiką, tarp 
energetikos ir transporto infrastruktūros klausimų ir į bendrą žemės ūkio ir sanglaudos 
politiką12.

Europos Parlamentas rezoliucijoje dėl Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano prašo didesnio Bendrijos politikos 
tarpusavio suderinamumo, siekiant įgyvendinti plane nustatytus tikslus ir užtikrinti, kad jame 
nustatyti prioritetai būtų visapusiškai įtraukti į 2014–2020 m. DFP. Parlamentas pritaria 
ketinimui nagrinėti su klimato kaita susijusio finansavimo klausimą ir 20 proc. ERPF lėšų 
skirti atsinaujinančiųjų išteklių energijai ir investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą.

                                               
8 COM(2011) 625: 29–33 straipsniai; COM(2011) 628: VI antraštinė dalis, II priedas.
9 COM(2011) 627: 28, 31 konstatuojamosios dalys, 9, 22–26, 29–32, 35, 39, 74–76 straipsniai.
10 COM(2011) 804: 6, 10, 36, 37, 38, 52–54 straipsniai ir 81 straipsnio d punktas.
11 COM(2011) 809 ir COM(2011) 811: priedai; COM(2011) 808: 3 skirsnis.
12 Žr. rezoliuciją dėl DFP ir 2011 m. sausio 27 d. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
nuomonę dėl rezoliucijos dėl DFP.
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Svarstytini klausimai
1. Europos Parlamentas ir Komisija programą LIFE ketina naudoti tik kaip papildomą 
priemonę siekiant aplinkos ir klimato klausimus įtraukti į pagrindinius ES fondus. Ar 
esami pasiūlymai tikrai atitinka šį tikslą?

2. Apytikriai apskaičiuota, kad per metus tinklui „Natura 2000“ finansuoti reikia bent 
5,8 mlrd. EUR. Kadangi sunku nustatyti, kiek ES lėšų konkrečiai skiriama tinklui 
„Natura 2000“, biologinei įvairovei pagal sanglaudos politiką skiriamas finansavimas 
mažesnis už kitų išlaidų kategorijų vidurkį, o visų kitų fondų lėšomis kartu padengta tik 
20 proc. tinklo „Natura 2000“ finansavimo poreikių. Kaip būtų galima patikimai užtikrinti, 
kad ES biologinei įvairovei būtų numatoma pakankamai finansavimo?

3. Su aplinka ir klimatu susijusių išlaidų stebėjimo problemos nuolat kritikuojamos. Ar 
siūlomų kodifikavimo sistemos pakeitimų pakaks visuomenei parodyti, į kurias bendras 
viešąsias aplinkos gėrybes ES konkrečiai investuoja?

4. BSP fonduose numatytomis ex ante sąlygomis ir BŽŪP pirmojo ramsčio kompleksinio 
paramos susiejimo nuostatomis ES teisės aktų laikymasis susiejamas su fondų lėšų 
išmokėjimu. Ar tai taikoma visiems atitinkamiems aplinkos teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams?

5. Pagal ex ante sąlygas numatoma, kad privaloma sukurti statistikos duomenų sistemą ir 
rezultatų rodiklius. Kokios galimybės siūlomos naujojoje DFP siekiant įgyvendinti Europos 
Parlamento priimtų teisės aktų dėl aplinkos ekonominių sąskaitų ir rezoliucijos dėl BVP ir 
kitų rodiklių tikslus?


