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Negatīva ietekme uz vides un klimata pasākumu programmu (LIFE): 
neilgtspējīgu daudzgadu finanšu shēmas elementu novēršana

Lai īstenotu pāreju uz ilgtspējīgu, dekarbonizētu, bioloģiski daudzveidīgu, resursu 
izmantojuma ziņā efektīvu un iekļaujošu ekonomiku, visi fondi ir ne tikai jāvērš uz attiecīgo 
mērķu sasniegšanu, bet arī jānodrošina garantijas, ka tie netiks izmantoti neproduktīvi un 
negatīvi neietekmēs visaptverošo mērķi. 
Neapšaubot vajadzību pēc vērienīgiem ES līdzfinansētiem infrastruktūras projektiem, vairāki 
piemēri apliecina, ka projekta vai programmas sniegto ieguvumu analīzē vides apsvērumiem 
netika pievērsta vienlīdzīga uzmanība. Šāds nekonsekvents finanšu atbalsts tiek sniegts 
dažādiem pasākumiem, sākot no izdevumiem ceļu izbūvei, kas šķērso bioloģiski 
daudzveidīgas teritorijas, un transportam, kas rada lielas CO2 emisijas, līdz finansējumam, 
kas nostāda mūsu sabiedrību neilgtspējīgas infrastruktūras (piemēram, atkritumu izgāztuvju) 
„ielenkumā”, vai izdevumiem lielākas zvejas jaudas nodrošināšanai teritorijās, kuru zivju 
krājumi jau tiek pārmērīgi izmantoti1. Pašreizējā finanšu periodā aptuveni 51 % 
infrastruktūras izdevumu ir paredzēti lidostu vai ceļu būvniecībai salīdzinājumā ar 29 % 
dzelzceļa un 1 % intelektisko transporta tīklu izbūvei2.

Eiropas Parlaments, Komisija un Padome vairākkārt ir paudusi apņemšanos pārtraukt videi 
kaitīgu subsīdiju izmaksu3. Šīs koncepcijas definīcija ir problemātiska, un tajā ir jāņem vērā 
reģionālās attīstības konteksts. Tomēr nav šaubu, ka nesavietojami ieguldījumi samazina ES 
finansējuma iespējamo pievienoto vērtību un tāpēc būtu apņēmīgi jāierobežo. 

Pašlaik tiek piemēroti vai Komisijas priekšlikumos par daudzgadu finanšu shēmu ir paredzēti 
dažādi vides, bioloģiskās daudzveidības vai klimata „izturības noteikšanas” mehānismi:

 vides un klimata „izturības noteikšana”: Komisijas dienestu darba dokumentā, kas 
papildina priekšlikumu par daudzgadu finanšu shēmu,  Komisija atsaucas uz 
stratēģiskajiem vides novērtējumiem (SVN) (attiecībā uz programmām) un ietekmes uz 
vidi novērtējumiem (IVN) (attiecībā uz projektiem) kā svarīgāko vides un klimata 
„izturības noteikšanas” instrumentu;

 ex-ante nosacījumi attiecībā uz SVN/IVN regulējumu: viens no vispārīgajiem ex-ante
nosacījumiem attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara (VSS) fondu finansējumu ir tāda 

                                               
1 Komisijas dienestu darba dokumentā, kas papildina priekšlikumu par daudzgadu finanšu shēmu, Komisija 
atsaucas uz jaunu lidostu finansēšanu Kohēzijas fonda ietvaros un atbalstu pārmērīgai apūdeņošanai un zemes 
platību fragmentācijai lauku attīstības plānu ietvaros kā uz tādu darbību piemēriem, kas varētu būt radījušas 
negatīvu ietekmi uz vidi un klimatu vai nostiprinājušas neilgtspējīgas prakses. Komisijas Zaļajā grāmatā 
„Kopējās zivsaimniecības politikas reforma” COM(2009) 163, kā arī Eiropas Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā 
Nr. 12/2011 ir atzīts zivsaimniecības subsīdiju ieguldījums mākslīgā pārmērīgas zvejas jaudas uzturēšanā. 
Papildus EP DG IPOL 2011. gada februāra pētījumam par ES subsīdijām praksēm, kas rada piesārņojumu un 
nav ilgtspējīgas, šim jautājumam ir veltīti arī daudzi citi pētījumi.
2 ES subsīdijas praksēm, kas rada piesārņojumu un nav ilgtspējīgas, DG IPOL, 2011. gada februāris, 42. lpp.
3 Rezolūcija (2009/2152(INI)) par Balto grāmatu „Pielāgošanās klimata pārmaiņām”; Vides padomes 2009. gada 
oktobra un 2010. gada decembra secinājumi; stratēģija „Eiropa 2020” COM(2010) 2020; Sestās Kopienas vides 
rīcības programmas vidusposma pārskats COM(2007) 225; EK (2006): atjauninātā ES ilgtspējīgās attīstības 
stratēģija, starptautiskais līmenis: stratēģiskais plāns bioloģiskās daudzveidības jomā 2011.–2020. gadam 
(Nagoja), G 20 2009. gada deklarācija Pitsburgā.



DT\898644LV.doc 3/4 PE487.712v01-00

LV

mehānisma pastāvēšana, kas nodrošina efektīvu ar IVN un SVN saistīto ES vides tiesību 
aktu īstenošanu un piemērošanu (Kopīgo noteikumu regulas IV pielikums);

 kohēzijas politika: Kopīgo noteikumu regulā (KNR) ir paredzēts, ka partnerības līgumiem 
ir jāietver ex-ante noteikumu izpildes novērtējums, kā arī iepriekš minētie izvērtējumi un 
— attiecīgos gadījumos — SVN (14. pants). Vērienīgiem projektiem ir jāpiemēro IVN, kā 
arī novērtējums par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos (91. pants);

 Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI), TEN-T, TEN-E: priekšlikumā 
par daudzgadu finanšu shēmu Komisija ierosina ilgtspējīgas izaugsmes kritērija 
noteikšanu fiziskajai un IT infrastruktūrai EISI ietvaros. Pašos priekšlikumos ir minētas 
atbilstīgas procedūras ietekmes uz vidi mazināšanai saistībā ar TEN-T (42. pants) un TEN-
E (8. pants). Attiecībā uz EISI finansēto ceļu izbūvi šie pasākumi būtu atbalstāmi tikai 
Kohēzijas fonda valstīs (no Kohēzijas fonda nodalītu EUR 10 miljardu ietvaros) un tikai 
attiecībā uz pārrobežu posmiem. Kohēzijas fonda ietvaros ceļu līdzfinansēšana vēl 
joprojām ir iespējama (EISI, 11. panta 3. punkts). TEN-T vadlīnijās par atlases kritēriju 
projektiem, kas rada kopēju ieinteresētību, ir noteikta ekoloģiskas dzīvotspējas un 
ilgtspējības apliecināšana, piemēram, izmantojot atjaunojamās enerģijas pārvadi 
(4. pants);

 ELFLA: priekšlikumā Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) ir 
iekļauti vairāki jauni noteikumi nolūkā novērst kaitējumu videi, piemēram, prasības par 
ūdens izmantojuma ierobežošanu, finansējot apūdeņošanas sistēmas4. Arī konkrēti ex-ante
nosacījumi ELFLA IV pielikumā ir paredzēti, lai nodrošinātu tiesisko regulējumu 
negatīvas ietekmes novēršanai uz vidi;

 subsīdijas zivsaimniecībai: ierosinātajā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondā (EJZF) 
nav iekļauts finansējums konkrētām darbībām, kas, iespējams, veicina jaudas 
pārpalikumu, piemēram, atbalstam jaunu ostu un jaunu izsoles namu celtniecībai, kā arī 
dzinēju nomaiņai (39., 41. pants). 13. pantā ir noteikts, ka darbības, kas palielina kuģa 
zvejas kapacitāti, nevar pretendēt uz EJZF atbalstu. Tas neatspoguļo negatīvo ietekmi, ko 
rada zivsaimniecības jaudas saglabāšana pašreizējā līmenī. Vairāki ieguldījumi, kas, 
iespējams, veicinātu kapacitātes palielināšanos vai radītu kaitējumu videi, vēl joprojām 
saņemtu atbalstu (apstrāde, tirgvedības pasākumi, ostu uzlabojumi un modernizācija, 
akvakultūra). Vispārīgi un ar vidi saistīti ex-ante nosacījumi (EJZF III pielikums), tostarp 
attiecībā uz administratīvo spēju nodrošināt atbilstību datu vākšanas prasībām, kas 
paredzētas ierosinātajā Kopējās zivsaimniecības politikas regulā, arī palīdzēs novērst 
negatīvo ietekmi uz ES zivsaimniecības ilgtspēju;

 Natura 2000: paziņojumā par Natura 2000 finansēšanu Komisija apņemas turpināt 
sadarbību ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi netiktu izmantoti kaitējuma 
radīšanai Natura 2000 teritorijās. Tas ietver procesuālo aizsargmehānismu pareizu 
piemērošanu — saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 4. punktu — tiem plāniem 
un projektiem, kas varētu būtiski ietekmēt Natura 2000, tostarp vērienīgiem 
infrastruktūras projektiem. Šī „bioloģiskās daudzveidības izturības noteikšana” tiek 
uzskatīta par būtisku integrācijas instrumentu.

                                               
4 Sk. Lauku attīstības regulas 46. panta 1. punktu; apūdeņotās teritorijas platības palielināšana: 46. panta 
3. punkts; robežvērtības attiecībā uz ieguldījumiem: 18. panta 2. punkts.
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Savā DFS rezolūcijā Eiropas Parlaments atbalsta domu, ka visam ES finansējumam kopumā 
būtu jānodrošina Eiropas vides vispārējās situācijas uzlabošanās, un tāpēc ierosina, ka būtu 
jāveic kopējā ES finansējuma negatīvās un pozitīvās ietekmes analīze vispārējā līmenī.
Rezolūcijā „Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā” Parlaments aicina nodrošināt saskanību ar Ceļveža prioritātēm 
attiecībā uz paredzētajiem jaunajiem transporta infrastruktūras ieguldījumiem, atgādinot, ka 
pastāv risks, ka EUR 1,5 triljons, ko ir pieprasījusi Komisija, netiks novirzīts atbilstošu zema 
oglekļa izmešu līmeņa prioritāšu īstenošanai. Tāpēc Parlaments uzsver, ka ES infrastruktūrām 
paredzētais budžets ir jāpadara videi nekaitīgāks, jo īpaši saistībā ar struktūrfondiem un 
Kohēzijas fondu. Turklāt EP aicina veikt saskaņotas darbības, lai līdz 2020. gadam noteiktu 
un pārtrauktu videi kaitīgu subsīdiju izmaksu.
Galvenās ES budžeta izdevumu kategorijas kohēzijas un lauksaimniecības politikas ietvaros 
aizvadīto desmitgažu laikā vairākkārt ir vispusīgi analizētas. Pirmo reizi Parlaments ir 
līdztiesīgs partneris ar likumdošanu saistītu lēmumu pieņemšanas procesā par visu ES 
finansējumu. Nākamo mēnešu laikā kļūs skaidrs, vai pašlaik notiekošās sarunas varēs 
nodrošināt to, ka daudzie iepriekšējos finansēšanas posmos gūtie secinājumi par nepareizi 
piešķirtiem un nekonsekventi izmantotiem resursiem patiešām tiks atspoguļoti reformēto 
fondu darbībā nākamajā DFS.

Izskatāmie jautājumi

1. Kopīgo noteikumu regulā kā vispārīgs ex-ante nosacījums ir paredzēts pienākums efektīvi 
īstenot un piemērot tiesību aktus par IVN un SVN. Vai ar to pietiks, lai iespēju robežās 
nepieļautu videi kaitīgus izdevumus? Kā varētu nodrošināt, lai nostiprinātu IVN/SVN 
piemērotu jau partnerības līgumu un darbības programmu sagatavošanas posmos (pirms 
2014. gada)? Kādi papildu pasākumi būtu jāveic, lai novērstu tāda finansējuma piešķiršanu, 
kas nav pielāgots ES vides tiesību aktiem un ilgtspējības mērķiem?

2. Pašlaik IVN un SVN nespēj efektīvi novērst izdevumus, kas negatīvi ietekmē klimatu un 
vidi. Rezolūcijas projektā par 7. vides rīcības programmu ENVI komiteja aicina pārskatīt
IVN direktīvu — šo pārskatīšanu Komisija ir paredzējusi 2012. gadā. Kādas sistēmiskas 
pārmaiņas nav iespējams veikt direktīvās, bet būtu iekļaujamas pašlaik apspriesto DFS fondu 
finansēšanas noteikumos?

3. Eiropas Parlaments savā DFS rezolūcijā pieprasīja vides un klimata izdevumu izvērtēšanu 
vispārējā līmenī. Ir ierosināta tā dēvētā „Rio rādītāja” metodika, lai izsekotu „pozitīvus” 
izdevumus klimata, vides un bioloģiskās daudzveidības jomā, bet tās ietvaros nav ņemti vērā 
„negatīvie” izdevumi. Kā šādu situāciju var uzlabot? 

4. Novērojumi liecina, ka pašreizējā īstermiņa izaugsmes prasība, jo īpaši valstīs, kuras 
vissmagāk skāra parādu un ekonomikas krīze, būtiski ietekmēja atļaujas izsniegšanas 
procedūras saistībā ar vērienīgiem infrastruktūras projektiem un ilgtspējības apsvērumus 
kopumā. Kāds var būt nākamās DFS devums, lai pilnīgi novērstu neilgtspējīgus un 
tuvredzīgus lēmumus ieguldījumu jomā, kurus pieņem ar ES fondu atbalstu?


