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Maření úsilí programu LIFE: aby VFR neobsahoval prvky, které jsou v rozporu 
s cílem udržitelnosti

Přechod k udržitelnému, dekarbonizovanému, zdrojově efektivnímu hospodářství, které 
podporuje začlenění a biologickou rozmanitost, vyžaduje nejen nasměrování všech prostředků 
na příslušné cíle, ale také ochranná opatření, jež zajistí, že žádné prostředky nebudou použity 
kontraproduktivně a nebudou hatit jednotící cíl. 
Aniž bych chtěla zpochybnit potřebnost velkých projektů v oblasti infrastruktury 
spolufinancovaných EU, existuje několik příkladů, které ukazují, že v analýze přínosů 
určitého projektu nebo programu nebyl zřetel na životní prostředí stejně důležitý jako jiná 
hlediska. Tato „vybočující“ finanční podpora sahá od výdajů na budování silnic v oblastech 
s velkou biologickou rozmanitostí a na dopravní opatření s vysokým uhlíkovým dopadem až 
po finanční prostředky vynakládané tak, že naše společnosti spoutávají s neudržitelnou 
infrastrukturou (například skládkami) nebo zvyšují rybolovnou kapacitu v oblastech, v nichž 
rybí populace trpí nadměrným rybolovem.1 V současném finančním období bylo zhruba 51 % 
výdajů na infrastrukturu určeno na budování letišť nebo silnic, zatímco na železnice bylo 
určeno 29 % a na inteligentní dopravní sítě 1 %.2

Evropský parlament, Komise a Rada se vícekrát zavázaly, že postupně zruší dotace, které jsou 
škodlivé pro životní prostředí.3 Definice tohoto pojmu je náročná a musí zohlednit kontext 
regionálního rozvoje. Není však sporu o tom, že neslučitelné investice snižují potenciální 
přidanou hodnotu financování EU a měly by být nekompromisně sníženy. 

Návrhy VFR, které Komise předložila, předpokládají zavedení různých kontrolních 
mechanismů zaměřených na dopady na životní prostředí, biologickou rozmanitost a klima: 

 Kontrola dopadů na životní prostředí a klima: V pracovním dokumentu útvarů Komise, 
který doprovází návrh VFR, Komise uvádí, že hlavním nástrojem pro kontrolu dopadů na 
životní prostředí a klima bude strategické posuzování vlivů na životní prostředí, dále jen 
SEA, (u programů) a posuzování vlivů na životní prostředí, dále jen EIA, (u projektů).

 Předběžné podmínky pro rámec SEA/EIA: Jedna z obecných předběžných podmínek pro 
fondy společného strategického rámce vyžaduje, aby existoval mechanismus, který zajistí 
účinné provádění a uplatňování environmentálních právních předpisů EU týkajících se 
EIA a SEA (nařízení o společných ustanoveních, příloha IV). 

                                               
1 V pracovním dokumentu útvarů Komise, který doprovází návrh VFR, Komise hovoří o financování nových 
letišť z prostředků Fondu soudržnosti a o podpoře nadměrného zavlažování a fragmentace půdy v plánech 
rozvoje venkova jako o příkladech činností, které mohou mít negativní dopad na životní prostřední a klima, nebo 
ustálených neudržitelných postupech. Zelená kniha Komise „Reforma společné rybářské politiky“ 
COM(2009)163 a zvláštní zpráva Účetního dvora č. 12/2011 uznaly, že dotace na rybolov se podílí na umělém 
udržování nadměrné rybolovné kapacity. Vedle studie EP o dotacích na znečišťující a neudržitelné postupy, DG 
IPOL, únor 2011, se tímto tématem zabývalo mnoho dalších studií.
2 Dotace EU na znečišťující a neudržitelné postupy, DG IPOL, únor 2011, s. 42.
3 Usnesení INI/2009/2152 o bílé knize „Přizpůsobení se změně klimatu“; závěry zasedání Rady pro životní 
prostředí z října 2009 a prosince 2010; strategie Evropa 2020 COM(2010)2020; přezkum šestého akčního 
programu Společenství pro životní prostředí v polovině období COM(2007)225; ER (2006): obnovená strategie 
EU pro udržitelný rozvoj; na mezinárodní úrovni: strategický plán pro biologickou rozmanitost na období 2011–
2020 (Nagoya), prohlášení G20 v Pittsburgu 2009.
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 Politika soudržnosti: Nařízení o společných ustanoveních stanovuje, že smlouvy 
o partnerství musí zahrnovat hodnocení splnění předběžných podmínek, dále hodnocení 
uvedená výše a případně SEA (čl. 14). U velkých projektů musí být provedeno EIA a 
posouzení z hlediska potřeby zmírnit změnu klimatu a přizpůsobit se jí (čl. 91). 

 Nástroj pro propojení Evropy, TEN-T, TEN-E: V návrhu VFR Komise předkládá kritéria 
udržitelného rozvoje pro fyzickou infrastrukturu a infrastrukturu IT spadající pod nástroj 
pro propojení Evropy. Přímo v návrzích jsou uvedeny příslušné postupy ke snížení vlivu 
na životní prostředí u TEN-T (čl. 42) a TEN-E (čl. 8). Pokud jde o financování výstavby 
silnic z nástroje pro propojení Evropy, to je možné pouze u zemí Fondu soudržnosti 
(z Fondu soudržnosti bylo na tento účel vyčleněno 10 miliard EUR) a pouze 
u přeshraničních úseků silnic. V rámci politiky soudržnosti je spolufinancování silnic 
nadále možné (nástroj pro propojení Evropy, čl. 11 odst. 3). Hlavní směry TEN-E 
stanovují jako kritérium pro výběr projektů společného zájmu environmentální 
životaschopnost a udržitelnost, jež tyto projekty musí vykazovat, například 
prostřednictvím výroby energie z obnovitelných zdrojů (čl. 4).

 EZFRV: Návrh nařízení o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova obsahuje 
několik nových ustanovení, která mají zabránit nepříznivým dopadům na životní 
prostředí, například podmínky pro snížení spotřeby vody při financování zavlažovacích 
systémů.4 Konkrétní předběžné podmínky v příloze IV nařízení o EZFRV mají také 
zajistit, aby se uplatňoval regulační systém, který umožní vyhnout se nepříznivým vlivům 
na životní prostředí.

 Dotace na rybolov: Návrh nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu vylučuje 
financování některých činností, které mohou přispívat k nadbytečné kapacitě, například 
podporu výstavby nových přístavů, nových aukčních síní nebo výměny motorů (čl. 39, 
41). Článek 13 stanovuje, že operace zvyšující rybolovnou kapacitu plavidla nejsou 
v rámci EMFF způsobilé. Toto ustanovení nezohledňuje nepříznivé dopady udržování 
současné výše rybolovných kapacit. Stále však bude podporováno několik investic, které 
mohou vést ke zvětšení kapacity nebo mohou být škodlivé pro životní prostředí 
(zpracování, uvádění produktů na trh, zlepšování a modernizace přístavů, akvakultura). 
Obecné předběžné podmínky a konkrétní předběžné podmínky vztahující se k životnímu 
prostředí (návrh nařízení o EMFF příloha III) včetně podmínky, aby správní kapacita 
odpovídala požadavkům na shromažďování údajů stanoveným nařízením o společných 
ustanoveních, rovněž pomohou vyhnout se nepříznivým dopadům na udržitelnost 
rybolovu EU.

 Natura 2000: Ve sdělení o financování sítě Natura 2000 se Komise zavázala pokračovat 
společně s členskými státy v úsilí zajistit, aby prostředky z fondů EU nebyly používány 
způsobem, který je pro oblasti Natura 2000 škodlivý. Součástí tohoto úsilí je, aby 
v souladu s čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o přírodních stanovištích byla správně uplatňována 
procesní ochranná opatření u plánů a projektů, které mohou mít značný dopad na síť 
Natura 2000, a to včetně velkých infrastrukturních projektů. Tato „kontrola dopadů na 
biologickou rozmanitost“ je považována za nástroj, který je do projektů nezbytné začlenit.

V usnesení o VFR Evropský parlament podporuje myšlenku, že veškeré financování ze 
strany EU by společně mělo vést ke zlepšení celkového stavu životního prostředí v Evropě, a 
                                               
4 Viz nařízení o rozvoji venkova čl. 46 odst. 1; rozšíření zavlažované plochy: čl. 46 odst. 3, maximální hodnoty 
investic: čl. 18 odst. 2.
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navrhuje proto, aby byla vypracována celková analýza pozitivních a negativních dopadů, jež 
mají prostředky z fondů EU na klima a životní prostředí.

V usnesení o plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 
2050 Parlament vyzývá k zajištění konzistentnosti plánovaných nových investic do dopravní 
infrastruktury s prioritami plánu, protože u 1,5 bilionu EUR, které požaduje Komise na 
období 2010–2030, hrozí nebezpečí, že nebudou dostatečně vázány na nízkouhlíkové priority. 
Zdůrazňuje tudíž, že je nezbytné, aby rozpočtové prostředky EU určené na infrastrukturu lépe 
zohledňovaly ochranu životního prostředí, zejména pokud se jedná o strukturální fondy 
a Fond soudržnosti. Parlament navíc mimo jiné vyzývá ke koordinovanému postupu 
zaměřenému na odhalení a postupné zrušení všech dotací škodlivých pro životní prostředí do 
roku 2020.
Hlavní výdajové kategorie rozpočtu EU spadající do oblasti politiky soudržnosti a zemědělské 
politiky byly v posledních desetiletích podrobeny řadě komplexních analýz.  Parlament je 
v procesu legislativního rozhodování u všech hlavních fondů EU vůbec poprvé rovnoprávným 
partnerem Rady. Příští měsíce ukážou, zda současná jednání budou schopna zajistit, aby se do 
reformované podoby fondů v příštím VFR skutečně promítla mnohá „ponaučení“ ohledně 
špatně přidělených a nekonzistentně utracených prostředků získaná během posledních 
finančních období.

Body k úvaze

1. Nařízení o společných ustanoveních stanovuje jako obecnou předběžnou podmínku 
povinnost účinně provést a uplatnit právní předpisy o EIA a SEA. Bude to dostačovat k 
tomu, aby se co nejvíce zamezilo výdajům, které jsou škodlivé pro životní prostředí? Jak by 
bylo možné zajistit, aby se zpřísněné EIA/SEA u smluv o partnerství a operačních programů 
používaly již během přípravné fáze (před rokem 2014)? Jaká další opatření by se měla učinit, 
aby nebyla financována infrastruktura, která již není přizpůsobena environmentálním právním 
předpisům EU a cílům udržitelnosti?

2. V současnosti EIA a SEA nemohou účinně zabránit výdajům s negativními dopady na 
životní prostředí a klima. V návrhu usnesení o sedmém akčním programu pro životní 
prostředí výbor ENVI požaduje přezkum směrnice o EIA – tento přezkum Komise plánuje 
provést v roce 2012. Jaké systémové změny nelze ve směrnicích provést, ale měly by být 
začleněny do pravidel financování z fondů VFR, kterými se právě zabýváme? 

3. Evropský parlament v usnesení o VFR požadoval provedení celkové analýzy výdajů na 
životní prostředí a klima.  Ke sledování „pozitivních“ výdajů na oblast klimatu, životního 
prostředí a biologické rozmanitosti byla navržena tzv. metodika „Rio markers“, která ale 
nezohledňuje „negativní“ výdaje. Jak je možné tuto věc zlepšit? 

4. Bylo zjištěno, že současný tlak na krátkodobý růst, zejména v zemích, které jsou nejvíce 
zasaženy dluhovou a hospodářskou krizí, má značné důsledky pro povolovací postupy 
velkých infrastrukturních projektů a obecně na zohledňování udržitelnosti. Jak může příští 
VFR přispět k tomu, aby se definitivně zamezilo neudržitelným a krátkozrakým rozhodnutím 
o investicích s podporou z fondů EU?


