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Subminarea programului LIFE: evitarea elementelor nedurabile ale CFM

Trecerea la o economie durabilă, fără emisii de carbon, bogată în biodiversitate, eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și favorabilă incluziunii necesită nu numai 
direcționarea tuturor fondurilor către obiectivele respective, ci și garanții că fondurile nu sunt 
utilizate contraproductiv și nu subminează obiectivul general. 

Fără a contesta necesitatea unor proiecte mari de infrastructură cofinanțate de UE, câteva 
exemple demonstrează că aspectele de mediu nu au beneficiat de un tratament egal în cadrul 
analizei privind beneficiile unui proiect sau program. Un astfel de sprijin financiar „incoerent” 
variază de la cheltuielile pentru construirea de drumuri prin zone bogate în biodiversitate și 
pentru măsuri de transport cu un impact mare al emisiilor de CO2, la fonduri care ne 
blochează societățile într-o infrastructură nedurabilă (precum depozitele de deșeuri) sau 
pentru sporirea capacității de pescuit în zone cu stocuri de pește supraexploatate1. În cadrul 
actualei perioade financiare, aproximativ 51 % din cheltuielile aferente infrastructurii au fost 
dedicate construcției de aeroporturi sau drumuri, în comparație cu 29 % pentru căi ferate și 
1 % pentru rețele de transport inteligente2.

Parlamentul European, Comisia și Consiliul s-au angajat în câteva situații să elimine 
subvențiile care afectează mediul3. Definiția acestei noțiuni constituie o provocare și trebuie 
să țină cont de contextul dezvoltării regionale. Cu toate acestea, nu există nicio îndoială cu 
privire la faptul că investițiile incompatibile reduc posibila valoare adăugată a finanțării UE și 
ar trebui reduse în mod riguros. 
În propunerile Comisiei referitoare la CFM sunt aplicate sau prevăzute în prezent diferite 
mecanisme de „reziliență la efectele asupra mediului, biodiversității și climei” :
 Reziliența la efectele asupra mediului și climei: În documentul de lucru al serviciilor sale 

care însoțește propunerea referitoare la CFM, Comisia face trimitere la evaluările 
strategice de mediu – SEA (pentru programe) și la evaluările impactului asupra mediului –
EIA (pentru proiecte) ca instrument principal pentru reziliența la efectele asupra mediului 
și climei.

 Condiții ex-ante privind cadrul SEA/EIA: Una dintre condițiile ex-ante pentru fondurile 
din cadrul strategic comun (CSC) impune existența unui mecanism care să asigure 

                                               
1 În documentul de lucru al serviciilor sale care însoțește propunerea referitoare la CFM, Comisia face trimitere 
la finanțarea de aeroporturi noi în baza fondurilor de coeziune și la sprijinirea irigării excesive și a fragmentării 
terenurilor în baza planurilor de dezvoltare rurală, ca exemple de activități care ar putea să fi avut impacturi 
negative asupra mediului și climei sau practici nedurabile consolidate. Contribuția subvențiilor pentru pescuit la 
menținerea artificială a capacității de pescuit în exces a fost recunoscută în cadrul Cărții verzi „Reforma politicii 
comune în domeniul pescuitului” COM(2009)163, precum și în Raportul special nr. 12/2011 al Curții de Conturi 
Europene. Pe lângă studiul Parlamentului European referitor la subvențiile UE pentru practici poluante și 
nesustenabile, DG IPOL, feb 2011, multe alte studii abordează acest subiect.
2 Subvenții UE pentru practici poluante și nesustenabile, DG IPOL, februarie 2011, pagina 42.
3 INI/2009/2152 referitor la Carta albă „Adaptarea la schimbările climatice”; Concluziile Consiliului pentru 
mediu din octombrie 2009 și decembrie 2010; Strategia Europa 2020 COM(2010) 2020; Revizuirea la jumătatea 
perioadei a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu COM(2007)225; CE (2006): Strategia 
de dezvoltare durabilă a UE revizuită, pe plan internațional: Planul strategic în materie de biodiversitate 2011-
2020 (Nagoya), Declarația G20 de la Pittsburgh 2009.
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punerea în practică și aplicarea eficace a legislației UE din domeniul mediului referitoare 
la EIA și SEA (Regulamentul privind dispozițiile comune, anexa IV).

 Politica de coeziune: Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) prevede 
includerea în contractele de parteneriat a unei verificări cu privire la îndeplinirea 
condițiilor ex-ante și realizarea evaluărilor menționate mai sus, precum și realizarea unei 
evaluări strategice de mediu, dacă este cazul (art. 14). Proiectele majore trebuie să facă 
obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului și a unei evaluări privind atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea (art. 91).

 Mecanismul „Conectarea Europei” (MCE), TEN-T, TEN-E: În propunerea sa 
referitoare la CFM, Comisia sugerează criterii de dezvoltare durabilă pentru infrastructura 
fizică și infrastructura IT în cadrul mecanismului „Conectarea Europei”. Propunerile 
menționează proceduri relevante pentru reducerea impactului asupra mediului în legătură 
cu TEN-T (art. 42) și TEN-E (art. 8). În ceea ce privește construcția de drumuri finanțată 
prin MCE, aceasta urmează să fie sprijinită numai în țările care beneficiază de Fondul de 
coeziune (sub 10 miliarde de EUR sunt rezervate din Fondul de coeziune) și numai pentru 
secțiunile de drum transfrontaliere. Cofinanțarea pentru drumuri continuă să fie posibilă în 
cadrul politicii de coeziune [MCE art. 11 alineatul (3)]. Orientările TEN-E prevăd drept 
criterii pentru selectarea proiectelor de interes comun expunerea viabilității, precum și a 
durabilității din punctul de vedere al mediului, de exemplu, prin transmiterea de energie 
regenerabilă (art. 4). 

 FEADR: Propunerea pentru un Fond european agricol pentru dezvoltare rurală 
include câteva dispoziții noi pentru a evita daunele ecologice, precum condițiile privind 
reducerea utilizării de apă în momentul finanțării sistemelor de irigare4. Condițiile ex-ante 
specifice din anexa IV a FEADR sunt destinate, de asemenea, să asigure instituirea unui 
sistem de reglementare pentru a evita impacturile negative asupra mediului.

 Subvenții pentru pescuit: Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime propus 
exclude finanțarea anumitor activități care ar putea contribui la o supracapacitate, precum 
sprijinul destinat construcției de porturi noi, piețe de desfacere noi sau înlocuirea 
motoarelor (art. 39, 41). Art. 13 prevede că operațiunile care cresc capacitatea de pescuit a 
unei nave nu sunt eligibile în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime. 
Acest lucru nu reflectă impacturile negative ale menținerii capacităților de pescuit la 
nivelul actual. Câteva investiții care ar putea să afecteze mediul sau să ducă la creșterea 
capacității ar fi totuși sprijinite (procesarea, măsuri pentru comercializare, modernizarea și 
consolidarea porturilor, acvacultura). Condițiile ex-ante generale și specifice în materie de 
mediu (Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, anexa III), inclusiv cu privire 
la capacitatea administrativă de a respecta cerințele legate de colectarea de date prevăzute 
în propunerea de regulament privind politica comună în domeniul pescuitului, vor 
contribui, de asemenea, la evitarea impacturilor negative asupra durabilității pescuitului 
din UE.

 Natura 2000: În Comunicarea sa privind „Finanțarea Programului Natura 2000”, Comisia 
se angajează să continue să lucreze cu statele membre pentru a se asigura că fondurile UE 
nu sunt utilizate pentru a afecta zonele rețelei Natura 2000. Acest lucru include aplicarea 
corectă a garanțiilor procedurale pentru planurile și proiectele care pot afecta programul 

                                               
4 A se vedea Regulamentul privind sprijinul pentru dezvoltare rurală art. 46 alineatul (1); Creșterea zonelor 
irigate: articolul 46 alineatul (3); Praguri pentru investiții: articolul 18 alineatul (2).
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Natura 2000 în mod semnificativ, în conformitate cu articolul 6 alineatele (3) și (4) din 
Directiva „Habitate”, inclusiv în legătură cu proiectele mari de infrastructură. „Reziliența 
la efectele asupra biodiversității” este considerată un instrument esențial pentru integrare.

În Rezoluția sa referitoare la CFM, Parlamentul European sprijină ideea că totalitatea 
finanțărilor europene ar trebui să ducă la o îmbunătățire a stării generale a mediului european 
și propune, prin urmare, ca efectele pozitive și negative ale fondurilor UE asupra climei și 
mediului să fie analizate la niveluri agregate.
În Rezoluția sa referitoare la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu 
emisii scăzute de carbon până în 2050, Parlamentul recomandă o coerență cu prioritățile foii 
de parcurs pentru investițiile preconizate în noua infrastructură de transport, amintind că suma 
de 1,5 trilioane de euro solicitată de Comisie pentru următoarele două decenii, între 2010 și 
2030, riscă să nu fie canalizată în cadrul unor priorități adecvate în materie de emisii scăzute 
de carbon. Parlamentul subliniază, prin urmare, necesitatea includerii dimensiunii ecologice în 
bugetul UE dedicat infrastructurii, în special în legătură cu fondurile structurale și Fondul de 
coeziune. În plus, Parlamentul European solicită, printre altele, o acțiune coordonată destinată 
identificării și eliminării tuturor subvențiilor care afectează mediul până în 2020.

Principalele categorii de cheltuieli ale bugetului UE pentru politica de coeziune și politica 
agricolă au făcut obiectul a numeroase analize cuprinzătoare în ultimele decenii. Parlamentul 
este pentru prima dată un partener egal în procesul decizional legislativ pentru toate fondurile 
europene majore. Următoarele luni vor arăta dacă negocierile actuale vor putea face ca 
numeroasele „lecții învățate” din cadrul ultimelor perioade de finanțare legate de resursele 
alocate necorespunzător și cheltuite în mod incoerent să fie reflectate cu adevărat în fondurile 
reformate din cadrul următorului CFM.

Aspecte de examinat

1. Regulamentul privind dispozițiile comune include obligația de a pune în practică și de a 
aplica în mod eficace legislația în materie de EIA și SEA ca o condiție ex-ante generală. Va 
fi acest lucru suficient pentru a evita, în cea mai mare măsură posibil, cheltuielile care 
afectează în mod negativ mediul? Cum s-ar putea asigura realizarea unei EIA/SEA 
consolidată încă din etapele pregătitoare (înainte de 2014) pentru contractele de parteneriat și 
programele operaționale? Ce măsuri suplimentare ar trebui adoptate pentru a evita finanțarea 
în continuare a unor proiecte de infrastructură care nu sunt adaptate la legislația UE din 
domeniul mediului și la obiectivele privind dezvoltarea durabilă?

2. EIA și SEA nu au în prezent capacitatea de a împiedica în mod eficace cheltuielile cu 
efecte negative asupra climei și mediului. În proiectul său de rezoluție privind cel de-al 
șaptelea Program de acțiune pentru mediu, Comisia ENVI solicită o revizuire a Directivei 
EIA – această revizuire este preconizată de Comisia pentru 2012. Ce modificări sistematice 
nu se pot face în cadrul directivelor, dar ar trebui introduse în normele de finanțare ale 
fondurilor CFM discutate actualmente?

3. Parlamentul European a solicitat în cadrul Rezoluției referitoare la CFM examinarea 
cheltuielilor din domeniul mediului și climei la un nivel agregat. Este propusă așa-numita 
metodologie privind „reperele Rio” pentru a identifica cheltuielile „pozitive” destinate 
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climei, mediului și biodiversității, dar aceasta nu ține cont de cheltuielile „negative”. Cum 
poate fi îmbunătățit acest lucru? 

4. S-a observat că actualul imperativ de creștere pe termen scurt, în special în țările care se 
confruntă cel mai mult cu o criză a datoriilor și o criză economică, a avut urmări 
semnificative asupra procedurilor de autorizare a proiectelor mari de infrastructură și asupra 
considerațiilor legate de durabilitate în general. Cum poate contribui următorul CFM la 
eliminarea definitivă a deciziilor legate de investiții nedurabile și fără perspective realizate cu 
sprijinul fondurilor UE?


