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Programos LIFE susilpninimas: netvarių DFP aspektų šalinimas

Norint pereiti prie tvarios, anglies dioksido neišskiriančios, tausaus išteklių naudojimo ir 
integracinės ekonomikos, kurios biologinė įvairovė gausi, būtina ne tik visas lėšas paskirstyti 
atitinkamiems tikslams, bet ir imtis apsaugos priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad 
jokios lėšos nebūtų naudojamos našumui sumažinti ir nepakenktų visiems svarbiausiems 
tikslams.

Nors nekyla abejonių dėl to, kad būtina įgyvendinti didelius infrastruktūros projektus, kuriuos 
bendrai finansuoja Europos Sąjunga, iš keleto pavyzdžių matyti, kad nagrinėjant projekto ar 
programos naudą aplinkos apsaugos klausimams nebuvo skiriamas toks pat dėmesys. Ši 
vadinamoji nenuosekli finansinė parama teikiama plačiai: skiriama lėšų ir keliams per 
biologinės įvairovės turtingas vietoves tiesti, ir transporto priemonėms, kurios išskiria daug 
anglies dioksido, taip pat skiriama lėšų, kuriomis mūsų visuomenė daroma priklausoma nuo 
netausios infrastruktūros (pvz., sąvartynų) arba kurios skiriamos žvejybos pajėgumams 
teritorijose, kur žuvų ištekliai pereikvojami, didinti1. Dabartiniu finansiniu laikotarpiu apie 
51 proc. infrastruktūros išlaidų buvo skiriama oro uostų statybai arba kelių tiesimui, palyginti 
su 29 proc. išlaidų – geležinkelių transportui ir 1 proc. – intelektinei transporto sistemai2.

Europos Parlamentas, Komisija ir Taryba ne vieną kartą įsipareigojo laipsniškai nutraukti 
aplinkai žalingas subsidijas3. Pastarąją sąvoką sudėtinga apibrėžti ir ją apibūdinant būtina 
atsižvelgti į regioninės plėtros aplinkybes. Vis dėlto neabejojama, kad nesuderinamomis 
investicijomis mažinama galima papildoma ES finansavimo nauda, todėl jas reikėtų griežtai 
sumažinti.

Šiuo metu taikomos arba Komisijos su DFP susijusiuose pasiūlymuose numatomos įvairios 
aplinkos apsaugos, biologinės įvairovės išsaugojimo ar atsparumo klimato kaitai didinimo 
priemonės:
 Aplinkos apsaugos ir atsparumo klimato kaitai didinimas. Kaip pagrindinę aplinkos 

apsaugos ir atsparumo klimato kaitai didinimo priemonę prie DFP pasiūlymo 
pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente Komisija nurodo strateginius 
aplinkos vertinimus – SAV (skirtus programoms) ir poveikio aplinkai vertinimus – PAV 
(skirtus projektams).

                                               
1 Prie DFP pasiūlymo pridedamame tarnybų darbiniame dokumente Komisija nurodo naujų oro uostų 
finansavimo pagal sanglaudos fondus ir paramos pernelyg dideliam drėkinimui ir žemės plotų išskaidymui 
skyrimo pagal kaimo plėtros planus pavyzdžius, iš kurių matyti veiklos rūšys, galėjusios daryti neigiamą poveikį 
aplinkai ir klimatui, ar konsoliduota aplinkos netausojanti veikla. Komisijos žaliojoje knygoje „Bendrosios 
žuvininkystės politikos reforma“ COM(2009) 163 ir Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 12/2011 
pripažįstama, kad žuvininkystės subsidijomis padedama dirbtinai išlaikyti perteklinį žvejybos pajėgumą. Be 
Europos Parlamento tyrimo dėl ES subsidijų aplinką teršiančiai ir jos netausojančiai veiklai, kurį 2011 m. 
vasario mėn. atliko Europos Sąjungos vidaus politikos generalinis direktoratas (IPOL GD), šis klausimas 
nagrinėjamas daugelyje kitų tyrimų.
2 ES subsidijos aplinką teršiančiai ir jos netausojančiai veiklai, IPOL GD, 2011 m. vasario mėn., p. 42.
3 INI/2009/2152 dėl baltosios knygos „Prisitaikymas prie klimato kaitos“; 2009 m. spalio mėn. ir 2010 m.
gruodžio mėn. Aplinkos tarybos išvados; strategija „Europa 2020“ COM(2010) 2020; Tarpinė šeštosios 
Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra COM(2007) 225; Europos Komisija (2006 m.): atnaujinta 
Europos Sąjungos tvaraus vystymosi strategija, taikoma tarptautiniu mastu: 2011–2020 m. strateginis biologinės 
įvairovės išsaugojimo planas (Nagoja), 2009 m. Pitsberge G20 paskelbtas pareiškimas.
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 Ex ante sąlygos dėl SAV ir (arba) PAV sistemos. Viena iš bendroje strateginėje 
programoje (BSP) numatytiems fondams taikomų bendrųjų ex ante sąlygų – taikyti 
priemonę, pagal kurią būtų užtikrinama, kad su PAV ir SAV susiję ES aplinkos teisės 
aktai būtų veiksmingai įgyvendinami ir taikomi (Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 
IV priedas).

 Sanglaudos politika. Bendrųjų nuostatų reglamente (BNR) numatoma, kad į partnerystės 
sutartis turi būti įtraukiamas ex ante sąlygų laikymosi vertinimas ir pirmiau nurodyti 
vertinimai bei, kai tikslinga, SAV (14 straipsnis). Dideliems projektams turi būti taikomas 
PAV ir klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo vertinimas (91 straipsnis).

 Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP), TEN-T, TEN-E. Komisija pasiūlyme 
dėl DFP siūlo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę fizinei ir informacinių 
technologijų infrastruktūrai taikyti tvarios plėtros kriterijus. Pasiūlymuose atitinkamos 
procedūros, kuriomis siekiama sumažinti poveikį aplinkai, nurodomos atsižvelgiant į 
TEN-T (42 straipsnis) ir TEN-E (8 straipsnis). Kalbant apie kelių tiesimą, kuris 
finansuojamas pagal EITP, pažymėtina, kad šiam tikslui parama teikiama tik sanglaudos 
fondų veikloje dalyvaujančioms šalims (10 mlrd. EUR numatyta iš Sanglaudos fondo) ir 
tik tarpvalstybinėms kelių atkarpoms. Remiantis sanglaudos politika, ir toliau galima 
bendrai finansuoti kelių tiesimą (EIPT 11 straipsnio 3 dalis). Transeuropinio energetikos 
tinklo (TEN-E) gairėse bendros svarbos projektų atrankos kriterijais laikomi 
perspektyvumas aplinkos atžvilgiu ir tvarumas, pavyzdžiui, užtikrinant iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagaminamos elektros energijos perdavimą 
(4 straipsnis).

 Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP). Pasiūlyme dėl Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai numatoma keletas naujų nuostatų, kuriomis siekiama išvengti 
žalos aplinkai, pvz., sąlygos sumažinti vandens sunaudojimą, kai finansuojamos 
drėkinimo sistemos4. Tiksliai apibrėžtomis ex ante sąlygomis, kurios numatytos EŽŪFKP 
reglamento IV priede, taip pat ketinama užtikrinti reguliavimo sistemos taikymą, siekiant 
išvengti neigiamo poveikio aplinkai.

 Žuvininkystės subsidijos. Siūlomas Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) 
nenaudojamas tam tikroms veiklos rūšims, kuriomis galbūt būtų didinami pertekliniai 
pajėgumai, finansuoti. Pavyzdžiui, remti naujų uostų, naujų aukcionams skirtų patalpų 
statybą arba skirti lėšų varikliams keisti (39, 41 straipsniai). 13 straipsnyje numatoma, kad 
veikla, kuria didinamas laivo žvejybos pajėgumas, neatitinka EJRŽF paramos 
reikalavimų. Tai neatskleidžia neigiamo poveikio, kurį daro dabartinio žvejybos pajėgumų 
dydžio išlaikymas. Vis tiek būtų remiamos tam tikros investicijos, kuriomis galbūt bus 
didinami pajėgumai ar kurios galbūt bus žalingos aplinkai (perdirbimas, rinkodaros 
priemonės, uostų tobulinimas ir modernizavimas, akvakultūra). Apibrėžtos bendrosios ir 
su aplinka susijusios ex ante sąlygos (EJRŽF reglamento III skyrius), įskaitant dėl 
administracinių galimybių atitikti siūlomame BŽP reglamente numatytus duomenų 
rinkimo reikalavimus, taip pat padės išvengti neigiamo poveikio ES žuvininkystės 
tvarumui.

 Tinklas „Natura 2000“. Komunikate „Natura 2000“ finansavimas“ Komisija įsipareigoja 
toliau dirbti su valstybėmis narėmis siekdama užtikrinti, kad naudojant ES lėšas nebūtų 

                                               
4 Žr. Kaimo plėtros reglamento 46 straipsnio 1 dalį; drėkinamo žemės ploto didinimas: 46 straipsnio 3 dalis; 
investicijų ribinės vertės:18 straipsnio 2 dalis.



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

LT

daroma žala tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Tai pasakytina apie planams ir projektams, 
kurie, tikėtina, gali itin paveikti tinklo „Natura 2000“ teritorijas, numatytą tinkamą 
procedūrinių apsaugos priemonių taikymą, vadovaujantis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
3 ir 4 dalimis, įskaitant tas apsaugos priemones, kurios susijusios su dideliais 
infrastruktūros projektais. Šis biologinės įvairovės išsaugojimas laikomas esmine 
integracijos priemone.

Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl DFP pritaria minčiai, kad bendras ES 
finansavimas turėtų pagerinti bendrą Europos aplinkos būklę, taigi jis siūlo panaudotų ES lėšų 
teigiamą ir neigiamą poveikį klimatui bei aplinkai vertinti remiantis kaupiamuoju principu.
Rezoliucijoje dėl konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo iki 2050 m. plano Parlamentas ragina užtikrinti planuojamų naujų transporto 
infrastruktūros investicijų suderinamumą su plane nustatytais prioritetais primindamas, jog 
kyla pavojus, kad 1,5 trln. EUR suma, kurią Komisija prašo skirti per ateinančius du 
dešimtmečius, t. y. 2010–2030 m. laikotarpiu, gali nebūti skirta tinkamiems prioritetams, 
susijusiems su anglies dioksido kiekio mažinimu. Todėl Parlamentas pabrėžia, kad 
infrastruktūrai skirtą ES biudžetą būtina labiau sieti su ekologija, ypač kiek tai susiję su 
struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu. Be to, Europos Parlamentas, be kita ko, ragina 
imtis suderintų veiksmų, kuriais būtų siekiama iki 2020 m. nustatyti ir laipsniškai panaikinti 
visas aplinkai kenksmingas subsidijas.
Pastaraisiais dešimtmečiais pagrindinės ES biudžeto išlaidų, numatytų pagal sanglaudos ir 
žemės ūkio politiką, kategorijos išsamiai buvo aptariamos daug kartų. Pirmą kartą 
Parlamentas yra lygiavertis dalyvis su teisėkūra susijusių sprendimų dėl finansavimo iš visų 
svarbiausių ES fondų priėmimo procese. Ateinantys mėnesiai parodys, ar šiuo metu 
vykstančiomis derybomis bus galima užtikrinti, kad pagal būsimą DFP reformuotuose 
fonduose iš tiesų būtų atsižvelgta į per pastaruosius finansavimo laikotarpius įgytą didžiulę 
patirtį, kai lėšos buvo netinkamai paskirstytos ar padrikai išleistos.

Svarstytini klausimai

1. Bendrųjų nuostatų reglamente bendrąja ex ante sąlyga laikomas įsipareigojimas
veiksmingai įgyvendinti ir taikyti su PAV ir SAV susijusius teisės aktus. Ar to pakaks 
siekiant kiek įmanoma užkirsti kelią aplinkai žalingoms išlaidoms? Kaip būtų galima 
užtikrinti, kad griežtesnis PAV ir (arba) SAV jau būtų taikomas (-i) parengiamuosiuose 
partnerystės sutarčių ir veiklos programų etapuose (iki 2014 m.)? Kokių papildomų priemonių 
reikėtų imtis siekiant išvengti infrastruktūros, kuri jau nebeatitinka ES aplinkos teisės aktų ir 
tvarumo tikslų, finansavimo?

2. Šiuo metu atliekant PAV ir SAV neįmanoma išvengti išlaidų, darančių neigiamą poveikį 
klimatui ir aplinkai. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas savo 
rezoliucijos dėl Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos projekte prašo persvarstyti 
PAV direktyvą – šį persvarstymą Komisija numačiusi 2012 m. Kokių sisteminių pakeitimų 
negalima daryti direktyvose, tačiau juos derėtų įtraukti į šiuo metu aptariamiems DFP 
numatytiems fondams taikomas finansavimo taisykles?

3. Europos Parlamentas rezoliucijoje dėl DFP paprašė su aplinka ir klimatu susijusias išlaidas 
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išnagrinėti remiantis kaupiamuoju principu. Vadinamieji Rio žymeklių metodai siūlomi 
klimatui, aplinkai ir biologinei įvairovei skirtoms teigiamoms išlaidoms stebėti, tačiau jais 
neatsižvelgiama į neigiamas išlaidas. Kaip tai būtų galima patobulinti?

4. Pastebėta, kad dabartinis poreikis užtikrinti trumpalaikį augimą, visų pirma šalyse, kurias 
skolų ir ekonomikos krizės paveikė labiausiai, turėjo didžiulių padarinių leidimų išdavimo 
tvarkai, kuri taikoma dideliems infrastruktūros projektams, ir tvarumo aspektams apskritai. 
Kaip būsima DFP gali padėti visiškai išvengti šių netvarių ir trumparegiškų sprendimų dėl 
investicijų, priimamų teikiant ES fondų paramą?


