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„Компрометиране на програма LIFE: избягване на неустойчивите елементи 
в многогодишната финансова рамка (МФР)

Преминаването към устойчива, приобщаваща икономика с намалени емисии на 
въглероден диоксид, с богато биологично разнообразие и ефективно използване на 
ресурсите изисква не само насочване на всички фондове към съответните цели, но и 
предпазни мерки, които да гарантират, че средствата няма да се използват 
непродуктивно и да компрометират основната цел. 

Без да поставят под въпрос необходимостта от големи инфраструктурни проекти, 
съфинансирани от ЕС, няколко примера показват, че екологичните съображения не са 
били равностойни при анализа на ползите от даден проект или програма. Подобно 
„несъгласувано“ финансово подпомагане обхваща от разходи за изграждане на пътища 
в райони с богато биологично разнообразие и такива, насочени към мерки в областта на 
транспорта с висока степен на въздействие върху CO2, до средства, които ограничават 
обществеността в рамките на неустойчива инфраструктура (например депа за 
отпадъци), или средства за увеличаване на риболовния капацитет в области с 
прекомерно експлоатирани рибни запаси.1 През текущия финансов период около 51 % 
от разходите за инфраструктура са определени за построяване на летища или пътища, в 
сравнение с 29 % за железопътни линии и 1 % за интелигентни транспортни мрежи.2

Европейският парламент, Комисията и Съветът неколкократно са поемали ангажимент 
за постепенното премахване на вредните за околната среда субсидии.3 Дефинирането 
на това понятие представлява предизвикателство и трябва да отчита контекста на 
регионалното развитие. Няма съмнение обаче, че несъвместимите инвестиции 
намаляват потенциалната добавена стойност на финансирането от ЕС и следва да се 
намалят драстично. 

Към момента се прилагат или предвиждат в предложенията на Комисията относно 
МФР различни механизми за гаранции по отношение на околната среда, биологичното 
разнообразие и климата:

                                               
1 В работния документ на службите на Комисията, който придружава предложението за МФР, Комисията 

споменава финансирането на нови летища със средства от Кохезионния фонд и подкрепата за 
прекомерното напояване и фрагментирането на земите в рамките плановете за развитие на селските 
райони като примери за дейности, които може да са оказали отрицателно въздействие върху околната 
среда и климата или да са наложили неустойчиви практики. Приносът на субсидиите в сектора на 
рибарството за изкуственото поддържане на излишен риболовен капацитет е признат в Зелената книга 
на Комисията „Реформа на Общата политика в областта на рибарството“ COM(2009)0163, както и в 
специален доклад № 12/2011 на Европейската сметна палата. Освен изследването на ЕП относно 
„Субсидии от ЕС за замърсяващи и неустойчиви практики“ на ГД „Вътрешни политики“ от февруари 
2011 г., множество следващи изследвания разглеждат тази тема.

2 „Субсидии от ЕС за замърсяващи и неустойчиви практики“, ГД „Вътрешни политики“, февруари 
2011 г., стр. 42.

3 INI/2009/2152 относно Бялата книга „Адаптиране спрямо изменението на климата“; Заключения на 
Съвета по околна среда от октомври 2009 г. и декември 2010 г.; Стратегия „Европа 2020“ 
COM(2010)2020; Междинен преглед на изпълнението на Шестата програма за действие на Общността в 
областта на околната среда COM(2007)0225; Европейски съвет (2006 г.): Подновена стратегия на ЕС за 
устойчиво развитие; В международен план: Стратегически план за биоразнообразие за периода 2011—
2020 г. (Нагоя), Декларация на Г-20 от Питсбърг, 2009 г.
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 Гаранции за околната среда и климата: В работния документ на службите на 
Комисията, който придружава предложението за МФР, Комисията споменава 
стратегическите оценки на околната среда — СООС (за програмите) и оценките на 
въздействието върху околната среда — ОВОС (за проектите) като основен 
инструмент за предоставяне на гаранции за околната среда и климата.

 Предварителни условия във връзка с рамката за СООС/ОВОС: Едно от основните 
предварителни условия за фондовете по Общата стратегическа рамка (ОСР) поставя 
изискване за наличие на механизъм, който да гарантира ефективното изпълнение и 
прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда във връзка с 
ОВОС и СООС (приложение IV към Регламента за общите разпоредби).

 Политика на сближаване: Регламентът за общите разпоредби (РОР) предвижда 
договорите за партньорство да включват оценка на изпълнението на посочените по-
горе предварителни условия и оценки и, когато е необходимо — СООС (член 14). За 
големите проекти са необходими ОВОС и оценка във връзка с приспособяването 
към изменението на климата и смекчаване на последиците от него (член 91).

 Механизъм за свързване на Европа (CEF), трансевропейски транспортни 
мрежи (TEN-T), трансевропейски енергийни мрежи (TEN-E): В предложението 
си за МФР Комисията предлага критерии за устойчиво развитие за физическата и 
информационно-технологичната инфраструктура в рамките на Механизма за 
свързване на Европа. В самите предложения се споменават процедури за 
намаляване на въздействието върху околната среда във връзка с TEN-T (член 42) и 
TEN-E (член 8). Що се отнася до изграждането на пътища, финансирани съгласно 
Механизма за свързване на Европа, подпомагане във връзка с това се предвижда 
само за страните, които отговарят на изискванията за финансиране от Кохезионния 
фонд (от десетте милиарда евро, пренасочени от Кохезионния фонд) и единствено 
за трансгранични пътни участъци. Съфинансирането в рамките на политиката на 
сближаване продължава да съществува като възможност (предложение за регламент 
за създаване на Механизъм за свързване на Европа, член 11, параграф 3). Насоките 
относно TEN-E предвиждат като критерии при подбора на проекти от общ интерес 
притежаването на екологична жизнеспособност, както и устойчиво развитие, 
например чрез пренос на електроенергия, генерирана от възобновяеми източници 
(член 4).

 ЕЗФРСР: Предложението относно Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони съдържа няколко нови разпоредби за предотвратяване на щетите за 
околната среда, например условия за съкращаване на потреблението на вода при 
финансиране на напоителни системи.4 Конкретните предварителни условия в 
приложение IV към предложението за регламент за ЕЗФСР целят също така да 
осигурят наличието на нормативна система за избягване на негативното 
въздействие върху околната среда.

 Субсидии за сектора на рибарството: В предложението относно Европейския 
фонд за морско дело и рибарство се изключва финансирането за определени 
дейности, които потенциално биха допринесли за свръхкапацитета, например 
подпомагането за изграждане на нови пристанища, нови халета за рибни борси или 

                                               
4 Вж. Регламент относно развитието на селските райони, член 46, параграф 1; Увеличаване на 

напояваните площи: член 46, параграф 3; Максимални размери на инвестициите: член 18, параграф 2.



PE487.712v01-00 4/5 DT\898644BG.doc

BG

за подмяна на двигатели (членове 39 и 41). Член 13 предвижда, че операциите, 
които водят до увеличаване на риболовния капацитет на даден кораб, не са 
допустими по ЕФМДР. Това не отразява отрицателното въздействие от 
поддържането на съществуващите равнища на капацитета в сектора на рибарството. 
Ще продължи подпомагането на няколко вида инвестиции, които носят потенциал 
за увеличаване на капацитета или нанасят щети на околната среда (преработване, 
мерки за предлагане на пазара, подобрения и модернизация на пристанищата, 
аквакултури). Общите и конкретно свързаните с околната среда предварителни 
условия (приложение III към предложението за регламент относно ЕФМДР), 
включително тези относно административния капацитет за изпълнение на 
изискванията за събиране на данни, посочени в предлагания регламент относно 
ОПОР, също ще допринесат за предотвратяване на отрицателното въздействие 
върху устойчивото развитие на сектора на рибарството в ЕС.

 Натура 2000: В съобщението си относно финансирането на Натура 2000 Комисията 
поема ангажимент да продължи работата си с държавите членки, за да гарантира, че 
финансовите средства от ЕС не се използват за нанасяне на щети в райони от 
Натура 2000. Това включва правилното прилагане на процедурните гаранции за 
плановете и проектите, по отношение на които съществува вероятност да окажат 
значително въздействие върху Натура 2000, в съответствие с член 6, параграфи 3 и 4 
от Директивата за местообитанията, включително във връзка с големи 
инфраструктурни проекти. Това „опазване на биоразнообразието“ се счита за 
инструмент от основно значение за интеграцията.

В резолюцията си относно МФР Европейският парламент подкрепя идеята, че 
комбинацията от всички средства на ЕС следва да доведе до подобряване на общото 
състояние на европейската околна среда и поради това предлага положителните и 
отрицателните климатични и екологични последици от разходването на средства на ЕС 
да се анализират съвкупно.
В резолюцията си относно „Пътна карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ Парламентът 
призовава за гарантиране на съгласуваност с приоритетите на пътната карта на 
предвидените нови инвестиции в транспортната инфраструктура, като припомня, че 
съществува риск сумата от 1,5 трилиона евро за следващите две десетилетия между 
2010 г.  и 2030 г., поискана от Европейската комисия, да не бъде разпределена за 
подходящи приоритети за ниска въглеродна интензивност. Затова Парламентът 
подчертава необходимостта от по-екологосъобразен бюджет на ЕС в областта на 
инфраструктурата, особено във връзка със структурните фондове и Кохезионния фонд. 
Освен това, наред с другото ЕП призовава и за координирани действия, насочени към 
набелязването и постепенното премахване на всички вредни за околната среда 
субсидии до 2020 г.
Основните категории разходи от бюджета на ЕС в рамките на политиката на 
сближаване и политиката в областта на селското стопанство са обект на многобройни 
задълбочени анализи през последните десетилетия. За първи път Парламентът е 
равноправен партньор в законодателния процес на вземане на решения относно всички 
основни фондове на ЕС. Следващите месеци ще покажат дали текущите преговори ще 
успеят да гарантират, че множеството „извлечени поуки“ от последните периоди на 
финансиране във връзка с неправилно разпределени и несъгласувано изразходвани 
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средства наистина ще бъдат отразени в реформираните фондове в рамките на 
следващата МФР.

Въпроси за разглеждане

1. Регламентът за общите разпоредби включва задължението за ефективно 
изпълнение и прилагане на законодателството във връзка с ОВОС и СООС като 
общо предварително условие. Достатъчно ли ще е това, за да се избегне във възможно 
най-голяма степен изразходването на средства, което нанася щети на околната среда? 
Как може да се гарантира, че засилените мерки във връзка с ОВОС/СООС вече се 
прилагат в подготвителните фази (преди 2014 г.) по отношение на договорите за 
партньорство и оперативните програми? Какви допълнителни мерки следва да се 
предприемат, за да се избегне предоставянето на финансиране за инфраструктура, 
която вече не съответства на законодателството в областта на околната среда и целите 
за устойчивост на ЕС?

2. В момента ОВОС и СООС не са в състояние ефективно да предотвратят такова 
изразходване на средства, което носи отрицателни последици за климата и околната 
среда. В проекторезолюцията си относно Седмата програма за действие в областта на 
околната среда комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните призовава за преглед на Директивата за ОВОС — Комисията предвижда
този преглед да се осъществи през 2012 г. Кои системни промени не могат да се 
извършат в рамките на директивите, но следва да бъдат включени в правилата относно 
финансирането на разискваните в момента фондове в рамките на МФР?

3. В резолюцията си относно МФР Европейският парламент поиска съвкупно 
разглеждане на изразходваните средства във връзка с климата и околната среда. 
Предлага се използването на методологията на т.нар. „маркери от Рио“ за 
проследяване на „положителното“ финансиране за климата, околната среда и 
биоразнообразието, но тя не взема предвид „отрицателното“ изразходване на средства. 
Как може да се подобри това? 

4. Забелязва се, че съществуващата необходимост от краткосрочен растеж, особено в 
страните, които са най-тежко засегнати от дълговата и икономическата криза, доведе 
до значителни последици във връзка с процедурите за получаването на разрешение за 
големи инфраструктурни проекти и за свързаните с устойчивото развитие съображения 
като цяло. Как би могла следващата МФР да допринесе за окончателното 
предотвратяване на подобни неустойчиви и недалновидни инвестиционни решения, 
взети с подкрепата на фондовете на ЕС?


