
DT\898630PL.doc PE487.708v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

16.4.2012

DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie programu LIFE i nie tylko – zrównoważony rozwój dzięki 
wieloletnim ramom finansowym (WRF) na lata 2014–2020

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawczyni: Jutta Haug



PE487.708v01-00 2/5 DT\898630PL.doc

PL

Program LIFE i nie tylko –
zrównoważony rozwój dzięki wieloletnim ramom finansowym (WRF) na lata 

2014–2020

Dyskusje na temat programu LIFE powinny odbywać się w kontekście szerszych przemyśleń 
na temat sposobów zapewnienia osiągnięcia przez UE celów zrównoważonego rozwoju 
określonych w strategii „UE 2020”. W związku z tym w niniejszym dokumencie roboczym 
rozwinięto konkretne rozważania na temat programu LIFE z bardziej ogólnym 
uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju w następnych WRF.

Z pewnością solidne ramy ustawodawcze w dziedzinie środowiska i klimatu są istotnym 
czynnikiem warunkującym zrównoważony rozwój. Wybór rodzajów inwestycji w obrębie 
ogólnych ram budżetowych może jednak znacznie zwiększyć możliwości zmiany.

„Ekologiczna” ze swej natury część budżetu w formie zaproponowanego instrumentu LIFE 
odpowiada jedynie 0,3% budżetu UE. Jeżeli przejście na gospodarkę niskoemisyjną i 
zasobooszczędną ma być poważnym celem, fundusze te są w oczywisty sposób 
niedostateczne. Program LIFE będzie mógł wypełnić pozostające luki tylko pod warunkiem 
uwzględnienia zrównoważonego rozwoju we wszystkich funduszach.
Komisja szacuje fundusze potrzebne do osiągnięcia celów UE dotyczących środowiska i 
klimatu na około 316 mld EUR rocznie, biorąc pod uwagę wyłącznie wybrane 
obszary1.Obecnie, ze względu na prowadzone negocjacje w sprawie ogólnych WRF i 58 
sektorowych wniosków ustawodawczych, nadszedł odpowiedni moment na uważne 
przeanalizowanie, w jakim stopniu główne kategorie wydatków WRF pozwalają na 
zaspokojenie potrzeb finansowych związanych ze zrównoważonym rozwojem. 
Przemyślenia te wynikają również z dążenia do ustalenia oszczędnego i spójnego budżetu UE 
– włączenie zrównoważonego rozwoju w główny nurt umożliwia jednoczesne osiągnięcie 
kilku celów politycznych; w dużej mierze wykazano ogromny potencjał w zakresie 
zatrudnienia i postępu technologicznego, który zapewnia gospodarka zasobooszczędna.
Niewykorzystanie tych możliwości byłoby wysoce nieodpowiedzialne, zważywszy zwłaszcza 
na niewielki budżet UE.

Zrównoważony rozwój we wnioskach Komisji dotyczących WRF

W komunikacie pt. Budżet z perspektywy „Europy 2020” i dokumentach uzupełniających 
Komisja proponuje zapewnienie inwestycji w działania związane ze środowiskiem i klimatem 
za pomocą włączenia tych kwestii w główny nurt w połączeniu ze specjalnym instrumentem 
(LIFE). Ponadto określa ona uwarunkowania związane z wykorzystywaniem innych funduszy 
i wskazuje zasadę wzajemnej zgodności w polityce rolnej jako główne elementy sprzyjające 
tym inwestycjom. Komisja proponuje przeznaczenie 20% funduszy określonych w WRF na 
działania dotyczące polityki przeciwdziałania zmianom klimatu. W szczególności we 
wnioskach uwzględniono następujące główne aspekty zrównoważonego rozwoju:

Przepisy horyzontalne

 Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: Priorytetem 
jest wyraźne ukierunkowanie budżetu na gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną.

                                               
1Budżet z perspektywy „Europy 2020”, SEC(2011)0868 final, rozdział 11.
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 Monitorowanie wydatków związanych z różnorodnością biologiczną i 
klimatem:2Komisja proponuje oznaczenie wszystkich wydatków jako dotyczących 
wyłącznie klimatu (100%), dotyczących klimatu w istotnym stopniu (40%) lub 
niezwiązanych z klimatem (0%). Podobne procedury będą dotyczyć wydatków 
związanych ze środowiskiem i różnorodnością biologiczną.

 Wspólne ramy strategiczne i rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy:3Wspólne 
ramy strategiczne przekładają cele strategii „Europa 2020” na 11 celów tematycznych 
dotyczących podstawowych inwestycji UE, przy czym trzy z nich są związane z 
klimatem/środowiskiem. Celem wspólnych ram strategicznych jest zapewnienie 
koordynacji między pięcioma funduszami, których ramy te dotyczą4, a innymi funduszami 
i politykami UE. Program LIFE określono w nich jako dziedzinę polityki, w której należy 
wykorzystać możliwości wzajemnego uzupełniania się różnych instrumentów Unii na 
szczeblu krajowym i regionalnym, oraz szczególnie nawiązano do koncepcji projektów 
zintegrowanych LIFE.
Na podstawie wspólnych ram strategicznych rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy określa bardziej techniczne zasady realizacji i wprowadza nową koncepcję 
uwarunkowań ex ante, przy czym wiele warunków dotyczy zarówno klimatu, jak i 
środowiska (rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy, załącznik IV). Spełnienie 
tych warunków byłoby oceniane w umowie partnerskiej między państwem członkowskim 
a Komisją, a ich ciągłe niedopełnianie mogłoby powodować zawieszenie wypłaty 
funduszy.

 Ustalanie/monitorowanie celów: Większość wniosków ustawodawczych dotyczących 
WRF zawiera jasne mierzalne cele, które są częściowo związane ze 
środowiskiem/klimatem, oraz przewiduje ramy weryfikacji rezultatów. 

Przepisy szczegółowe dotyczące funduszy
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:5Zaproponowano przeznaczenie środków na 

efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii, innowacje i wsparcie dla MŚP –
co najmniej 80% dla regionów bardziej rozwiniętych i co najmniej 50% dla regionów 
mniej rozwiniętych. 5% środków zostanie przydzielonych na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich.

 Fundusz Spójności:6Zaproponowano skoncentrowanie się na poprawie stanu środowiska, 
zrównoważonym rozwoju i transeuropejskich sieciach transportowych. Należy też 
uwzględnić ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawę stanu 
środowiska miejskiego i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

 Instrument „Łącząc Europę”:7Znaczną część zaproponowanego budżetu instrumentu 
„Łącząc Europę” w wysokości 50 mld EUR przewidziano na sieci transportowe, zgodnie 

                                               
2COM(2011)0500; rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy COM(2011)0615: punkt 12 preambuły i art. 
8.
3Rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy COM(2011)0615: art. 9, art. 17, załącznik IV, art. 47, 54; 
rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy: dokument roboczy służb Komisji (2012) 61 I/II.
4Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności, 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejski Fundusz Morski 
i Rybacki.
5COM(2011)0614: art. 4, 5, 7.
6COM(2011)0612: art. 2, 3.
7COM(2011)0665; transeuropejska sieć transportowa: COM(2011)0650/2; transeuropejska sieć energetyczna:
COM(2011)0658.
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z wytycznymi dotyczącymi transeuropejskiej sieci transportowej, przy czym jako priorytet 
określono sektor kolejowy. Jednym z ogólnych celów tego instrumentu jest osiągnięcie 
celów UE związanych z klimatem określanych jako 20-20-20. Transeuropejskie sieci 
energetyczne (TEN-E) są ukierunkowane na przyspieszenie remontu istniejącej 
infrastruktury energetycznej i budowę nowej infrastruktury, aby osiągnąć cele UE 
dotyczące energii i klimatu.

 Europejski Fundusz Społeczny: EFS nie przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia 
celów związanych ze środowiskiem lub klimatem, lecz mógłby częściowo wspierać 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną za pomocą kształcenia i 
szkolenia.

 System płatności bezpośrednich w ramach WPR:8Komisja proponuje tzw. „ekologizację 
pierwszego filaru”, polegającą na przeznaczeniu 30% płatności bezpośrednich na „środki 
służące ekologizacji”, takie jak trwałe użytki zielone, dywersyfikacja upraw i obszary 
proekologiczne. Zaproponowano wzmocnienie przepisów dotyczących wzajemnej 
zgodności.

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:9Wśród głównych 
celów EFRROW znajdują się: zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie 
klimatu i rozwój obszarów wiejskich sprzyjający włączeniu społecznemu. Komisja 
proponuje, aby państwa członkowskie nadal wydatkowały co najmniej 25% koperty 
finansowej przeznaczonej na rozwój obszarów wiejskich na środki związane z gospodarką 
gruntami i łagodzeniem/dostosowaniem się do skutków zmian klimatu oraz aby 
zintegrowały swoje podejście w sposób ukierunkowany na potrzeby obszarów Natura 
2000.

 Europejski Fundusz Morski i Rybacki:10Wśród priorytetów Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego znalazły się: zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko 
morskie, jak również ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej środowiska 
morskiego i ekosystemów morskich oraz promowanie zrównoważonej akwakultury. Jest 
to jedyny fundusz, który konkretnie wspiera koordynację z projektami zintegrowanymi 
LIFE.

 „Horyzont 2020”:11Program ramowy w dziedzinie badań naukowych i innowacji będzie 
dotyczył w szczególności efektywnego gospodarowania zasobami, działań w dziedzinie 
klimatu i surowców, a specjalnie przeznaczone na niego środki wyniosą 3,1 mld EUR 
(ceny z 2011 r.). Będzie on również wspierał efektywne gospodarowanie zasobami i 
działania w dziedzinie klimatu za pośrednictwem odpowiednich rodzajów działań.

Zrównoważony rozwój w stanowisku Parlamentu w sprawie wniosków dotyczących WRF

Parlament wyraził swoje poglądy na temat zrównoważonego charakteru finansowania 
zapewnianego przez UE w wielu dokumentach. W rezolucji w sprawie WRF podkreślono, że 
finansowanie zapewniane przez UE powinno w miarę możliwości przyczyniać się do 
jednoczesnego osiągnięcia kilku celów politycznych UE. Działania w dziedzinie klimatu 
należy uwzględnić we wszystkich odpowiednich częściach wydatków. Co do monitorowania 
wydatków związanych ze środowiskiem i klimatem, PE popiera obowiązek określenia, w jaki 
sposób programy sektorowe przyczyniły się do osiągnięcia celów dotyczących klimatu 20-20-
                                               
8COM(2011)0625: art. 29-33; COM(2011)0628: tytuł VI, załącznik II.
9COM(2011)0627: punkty 28, 31 preambuły; art. 9, 22-26, 29-32, 35, 39, 74-76.
10COM(2011)0804: art. 6, 10, 36, 37, 38, 52-54 i art. 81 lit. d).
11COM(2011)0809 / COM(2011)0811: załączniki; COM(2011)0808: sekcja 3.
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20 i celów projektu przewodniego „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. W 
szczególności PE postuluje zdecydowane uwzględnianie celów związanych z klimatem i 
środowiskiem w polityce dotyczącej badań naukowych, w infrastrukturze energetycznej i 
transportowej oraz we wspólnej polityce rolnej i polityce spójności12.
W rezolucji w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. PE wzywa do większej spójności między 
wspólnotowymi strategiami politycznymi, aby osiągnąć cele planu działania oraz zapewnić 
całkowite uwzględnienie jego priorytetów w nowych wieloletnich ramach finansowych na 
lata 2014–2020. PE popiera zamiar zwiększenia nakładów na działania na rzecz klimatu i 
zamiar przeznaczenia 20% Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rzecz 
inwestycji w energię odnawialną i efektywność energetyczną.

Kwestie do przemyślenia
1. Czy biorąc pod uwagę, że Komisja zamierza wykorzystać LIFE wyłącznie jako instrument 
uzupełniający, służący do włączenia kwestii dotyczących środowiska i klimatu w główny 
nurt działań finansowanych ze znaczących funduszy UE, obecne wnioski pozwalają na 
sprostanie tym celom?

2. Potrzeby finansowe sieci Natura 2000 oszacowano na co najmniej 5,8 mld EUR rocznie.
Chociaż trudno jest określić dokładną kwotę funduszy UE przydzieloną na sieć Natura 2000, 
fundusze przeznaczone na różnorodność biologiczną w ramach polityki spójności są poniżej 
średniej w porównaniu z innymi kategoriami wydatków, przy czym oszacowano, że wszystkie 
fundusze łącznie pokryły jedynie 20% potrzeb finansowych sieci Natura 2000. W jaki sposób 
można rzetelnie zapewnić wystarczające finansowanie polityki UE dotyczącej 
różnorodności biologicznej?

3. Wielokrotnie krytykowano trudności w monitorowaniu wydatków związanych ze 
środowiskiem i klimatem. Czy zaproponowane zmiany w systemie kodowania będą 
wystarczające, aby pokazać obywatelom, gdzie dokładnie UE dokonuje inwestycji we 
wspólne publiczne dobra środowiskowe?

4. Uwarunkowania ex ante w funduszach określonych we wspólnych ramach strategicznych 
oraz przepisy dotyczące wzajemnej zgodności w pierwszym filarze WPR uzależniają wypłatę 
funduszy od zachowania zgodności z prawodawstwem UE. Czy uwzględniono wszystkie 
odpowiednie wymogi prawne dotyczące ochrony środowiska?

5. Uwarunkowania ex ante przewidują obowiązkowe utworzenie systemu statystycznego i 
określenie wskaźników wyników. Które warianty w nowych WRF umożliwiają osiągnięcie 
celów określonych w przyjętych przez PE przepisach dotyczących rachunków 
ekonomicznych środowiska oraz rezolucji w sprawie wskaźnika innego niż PKB?

                                               
12Zob. rezolucja w sprawie WRF i opinia komisji ENVI dotycząca rezolucji w sprawie WRF z 27.1.2011.


