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Zagrożenia dla programu LIFE – unikanie elementów WRF, które są niezgodne 
z zasadą zrównoważonego rozwoju

Przejście na zrównoważoną, bezemisyjną, zasobooszczędną gospodarkę zapewniającą 
znaczną różnorodność biologiczną i włączenie społeczne wymaga nie tylko ukierunkowania 
wszystkich funduszy na odpowiednie cele, lecz również określenia zabezpieczeń 
uniemożliwiających wykorzystanie funduszy w sposób sprzeczny z zamierzonym celem i 
umniejszający cel nadrzędny. 

Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są duże projekty infrastrukturalne współfinansowane ze 
środków UE, lecz wiele przykładów pokazuje, że aspektom środowiskowym nie 
przypisywano jednakowej wagi w analizie korzyści danego projektu lub programu. Takie 
„niespójne” wsparcie finansowe obejmuje wydatki na budowę dróg na obszarach o znacznej 
różnorodności biologicznej i środki transportu powodujące duże emisje dwutlenku węgla oraz 
fundusze, które uzależniają społeczeństwa od nieekologicznej infrastruktury (np. składowisk 
odpadów), lub fundusze na zwiększanie zdolności połowowych na obszarach, na których 
stada ryb są nadmiernie eksploatowane1.W bieżącym okresie finansowym około 51% 
wydatków na infrastrukturę przeznaczono na budowę lotnisk lub dróg, w porównaniu z 29% 
na koleje i 1% na inteligentne sieci transportowe2.
Parlament Europejski, Komisja i Rada kilkakrotnie zobowiązywały się do wycofania dotacji, 
które wywierają szkodliwe skutki na środowisko3.Zdefiniowanie tej koncepcji jest trudne i 
musi uwzględniać kontekst rozwoju regionalnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
niezgodne z tymi celami inwestycje zmniejszają potencjalną wartość dodaną funduszy UE i 
powinny być zdecydowanie ograniczane.
We wnioskach Komisji dotyczących WRF zastosowano lub przewidziano różne mechanizmy 
„uodparniające” związane ze środowiskiem, różnorodnością biologiczną lub klimatem.

 Uodparnianie na środowisko i klimat: W dokumencie roboczym służb Komisji 
uzupełniającym wniosek dotyczący WRF Komisja odnosi się do strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko (w przypadku programów) i ocen oddziaływania na 
środowisko (w przypadku projektów) jako głównych narzędzi „uodparniających” na 
środowisko i klimat.

                                               
1 W dokumencie roboczym służb Komisji uzupełniającym wniosek dotyczący WRF Komisja odnosi się do 
finansowania nowych lotnisk z funduszy spójności oraz wsparcia na rzecz nadmiernego nawadniania i 
rozdrobnienia gruntów w ramach planów rozwoju obszarów wiejskich jako przykładów działań, które mogą 
wywierać negatywne skutki na środowisko i klimat, lub przykładów utrwalonych niezrównoważonych praktyk.
Fakt, że dopłaty połowowe przyczyniają się do sztucznego utrzymywania nadmiernych zdolności połowowych, 
został uznany w zielonej księdze Komisji pt. „Reforma WPRyb” COM(2009)0163, a także w sprawozdaniu 
specjalnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 12/2011. Oprócz badania PE dotyczącego dotacji UE 
przeznaczanych na stosowanie zanieczyszczających praktyk niezgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
DG IPOL, luty 2011 r., temat ten poruszono w wielu innych badaniach.
2 Dotacje UE przeznaczane na stosowanie zanieczyszczających praktyk niezgodnych z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, DG IPOL, luty 2011 r., s. 42.
3 INI/2009/2152 w sprawie białej księgi „Adaptacja do zmian klimatu”; konkluzje Rady ds. Środowiska z 
października 2009 r. i grudnia 2010 r.; strategia „Europa 2020” COM(2010)02020; średniookresowy przegląd 
szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego COM(2007)0225; KE (2006):
Odnowiona strategia UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, na szczeblu międzynarodowym: strategiczny plan 
na lata 2011–2020 dotyczący różnorodności biologicznej (Nagoja), deklaracja grupy G20 w Pittsburghu, 2009 r.
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 Warunkowość ex ante w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i 
ocen oddziaływania na środowisko: Jednym z ogólnych uwarunkowań ex ante w 
przypadku funduszy określonych we wspólnych ramach strategicznych jest istnienie 
mechanizmu zapewniającego skuteczne wdrażanie i stosowanie unijnych przepisów 
środowiskowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko (rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy, załącznik 
IV).

 Polityka spójności: Rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy przewiduje, że 
umowy partnerskie powinny zawierać ocenę zgodności z uwarunkowaniami ex ante oraz 
wyżej wymienione oceny, a w stosownych przypadkach strategiczną ocenę oddziaływania 
na środowisko (art. 14). Duże projekty muszą zostać poddane ocenie oddziaływania na 
środowisko i ocenie pod kątem łagodzenia i dostosowania się do skutków zmiany klimatu 
(art. 91).

 Instrument „Łącząc Europę”, transeuropejska sieć transportowa, transeuropejska sieć 
energetyczna: We wniosku dotyczącym WRF Komisja proponuje kryteria dotyczące 
zrównoważonego rozwoju w przypadku infrastruktury fizycznej i informatycznej 
rozwijanej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. W samych wnioskach odpowiednie 
procedury dotyczące zmniejszenia oddziaływania na środowisko są wymienione w 
odniesieniu do transeuropejskiej sieci transportowej (art. 42) i transeuropejskiej sieci 
energetycznej (art. 8). Co do budowy dróg finansowanej ze środków przeznaczonych na 
ten instrument, będzie ona wspierana wyłącznie w krajach korzystających z funduszy 
spójności (w ramach kwoty 10 mld EUR zarezerwowanej w Funduszu Spójności) i 
jedynie na odcinkach transgranicznych. W ramach polityki spójności nadal możliwe 
będzie współfinansowanie dróg (instrument „Łącząc Europę”, art. 11 ust. 3). Wytyczne 
dotyczące transeuropejskich sieci transportowych określają kryteria wyboru projektów 
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które wykazują brak uciążliwości 
środowiskowej i zrównoważony charakter, na przykład dzięki przesyłowi energii 
odnawialnej (art. 4).

 EFRROW: Wniosek dotyczący Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich zawiera szereg nowych przepisów mających zapobiec szkodom dla 
środowiska, takich jak warunki dotyczące ograniczenia wykorzystania wody przy 
finansowaniu systemów nawadniania4.Zapewnienie systemu regulacyjnego, który 
zapobiegałby negatywnym skutkom dla środowiska, jest również celem szczegółowych 
uwarunkowań ex ante określonych w załączniku IV do rozporządzenia dotyczącego 
EFRROW.

 Dopłaty połowowe: Zaproponowany Europejski Fundusz Morski i Rybacki wyklucza 
finansowanie niektórych działań mogących przyczyniać się do nadmiernych zdolności 
połowowych, takich jak budowa nowych portów, nowe miejsca sprzedaży ryb lub 
wymiany silników (art. 39, 41). Art. 13 przewiduje, że działania zwiększające zdolności 
połowowe statku nie kwalifikują się do finansowania w ramach Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego. Nie odzwierciedla to negatywnych skutków utrzymania 
zdolności połowowych na obecnym poziomie. Nadal jednak można by wspierać kilka 
inwestycji mogących zwiększać zdolności połowowe lub powodować szkody dla 

                                               
4 Zob. rozporządzenie w sprawie rozwoju obszarów wiejskich, art. 46 ust. 1; zwiększenie powierzchni 
nawadniania: art. 46 ust. 3; wartości progowe inwestycji: art. 18 ust. 2.
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środowiska (przetwarzanie, środki służące wprowadzaniu do obrotu, ulepszanie i 
modernizacja portów, akwakultura). Ogólne i odnoszące się konkretnie do środowiska 
uwarunkowania ex ante (Europejski Fundusz Morski i Rybacki, załącznik III), w tym 
dotyczące zdolności administracyjnych w zakresie spełnienia wymogów gromadzenia 
danych określonych w zaproponowanym rozporządzeniu w sprawie WPRyb, również 
pomogą zapobiec negatywnemu wpływowi na zrównoważony charakter rybołówstwa w 
UE.

 Natura 2000: W komunikacie pt. „Finansowanie Natura 2000” Komisja zobowiązuje się 
do dalszej współpracy z państwami członkowskimi w celu dopilnowania, by fundusze UE 
nie były wykorzystywane ze szkodą dla obszarów objętych siecią Natura 2000. Dotyczy 
to stosowania zabezpieczeń proceduralnych w przypadku planów i projektów, które mogą 
mieć znaczny wpływ na obszary Natura 2000, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 
siedliskowej, w tym także dużych projektów infrastrukturalnych. Ten mechanizm 
„uodparniający” w przypadku różnorodności biologicznej uznaje się na istotne narzędzie 
umożliwiające integrację.

W rezolucji w sprawie WRF Parlament Europejski opowiada się za koncepcją, zgodnie z 
którą wszystkie fundusze pochodzące z UE razem wzięte powinny prowadzić do poprawy 
ogólnego stanu europejskiego środowiska naturalnego, i proponuje w związku z tym 
analizowanie zagregowanych danych dotyczących pozytywnych i negatywnych skutków, 
jakie sposoby wydawania funduszy pochodzących z UE mają dla klimatu i środowiska 
naturalnego.
W rezolucji w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. Parlament wzywa do zapewnienia spójności z celami 
określonymi w planie działania w odniesieniu do planowanych inwestycji w nową 
infrastrukturę transportową, pamiętając o tym, że istnieje ryzyko, że w kolejnym 
dwudziestoleciu, tj. w latach 2010–2030, 1,5 bln EUR, których domagała się Komisja, nie 
zostanie przeznaczonych na osiągnięcie odpowiednich celów w zakresie niskoemisyjności. 
Parlament podkreśla w związku z tym potrzebę „ekologizacji” budżetu UE dotyczącego 
infrastruktury, w szczególności w odniesieniu do funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności. Ponadto PE wzywa między innymi do podjęcia skoordynowanych działań 
mających na celu określenie i wycofanie wszystkich dotacji na działania szkodliwe dla 
środowiska do 2020 r..

Główne kategorie wydatków przewidzianych w budżecie UE w częściach dotyczących 
polityki spójności i polityki rolnej były w ostatnich dziesięcioleciach przedmiotem licznych 
wszechstronnych analiz. Po raz pierwszy Parlament jest równym partnerem w procesie 
decyzyjnym dotyczącym wszystkich najważniejszych funduszy UE. Następne miesiące 
pokażą, czy obecne negocjacje umożliwią faktyczne odzwierciedlenie wniosków na temat 
niewłaściwego przydziału środków i ich niespójnego wydatkowania, wyciągniętych w 
ostatnich okresach finansowania, w zmienionych funduszach w następnych WRF.

Kwestie do przemyślenia

1. Rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy obejmuje obowiązek skutecznego 
wdrażania i stosowania przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko i 
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strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jako ogólne uwarunkowanie ex ante. 
Czy będzie to wystarczające, aby w jak największej mierze zapobiec wydatkowaniu środków 
w sposób szkodliwy dla środowiska? W jaki sposób można zadbać o to, by bardziej 
rygorystyczne oceny oddziaływania na środowisko i strategiczne oceny oddziaływania na 
środowisko były stosowane już na etapach przygotowawczych (przed 2014 r.) w przypadku 
umów partnerskich i programów operacyjnych? Jakie dodatkowe środki należy podjąć, aby 
zapobiec finansowaniu infrastruktury, która nie jest już dostosowana do unijnych przepisów 
dotyczących środowiska i celów dotyczących zrównoważonego rozwoju?

2. Obecnie oceny oddziaływania na środowisko i strategiczne oceny oddziaływania na 
środowisko nie są w stanie skutecznie zapobiegać wydatkom wywierającym negatywny 
wpływ na klimat i środowisko. W projekcie rezolucji w sprawie siódmego wspólnotowego 
programu działań w zakresie środowiska naturalnego komisja ENVI zwraca się o przegląd 
dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – przegląd ten Komisja 
przewiduje w 2012 r. Jakich zmian systemowych nie można dokonać w dyrektywie, lecz
należałoby je umieścić w przepisach dotyczących finansowania zawartych w omawianych 
obecnie wnioskach dotyczących WRF?

3. W rezolucji w sprawie WRF Parlament Europejski zwrócił się o zbadanie zagregowanych 
danych dotyczących wydatków na działania w dziedzinie środowiska i klimatu. W celu 
monitorowania „pozytywnych” wydatków na działania w dziedzinie klimatu, środowiska i 
różnorodności biologicznej zaproponowano zastosowanie tzw. „wskaźników z Rio”, które 
jednak nie uwzględniają wydatków „negatywnych”. W jaki sposób można by to poprawić?

4. Zaobserwowano, że obecna konieczność zapewnienia krótkoterminowego wzrostu, w 
szczególności w tych krajach, które doświadczają największych skutków kryzysu zadłużenia i 
kryzysu gospodarczego, pociąga za sobą znaczące konsekwencje dla procedury 
dopuszczania dużych projektów infrastrukturalnych do realizacji i ogólnie dla aspektów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju. W jaki sposób następne WRF mogą przyczynić się 
do ostatecznego zapobieżenia podejmowaniu takich niezrównoważonych i krótkowzrocznych 
decyzji inwestycyjnych przy wsparciu funduszy UE?


