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Oslabenie programu LIFE: zrieknutie sa neudržateľných prvkov viacročného 
finančného rámca

Posun k trvalo udržateľnému a inkluzívnemu hospodárstvu s nízkymi emisiami uhlíka, 
s bohatou biologickou rozmanitosťou a účinným využitím zdrojov vyžaduje nielen zameranie 
všetkých finančných prostriedkov na príslušné ciele, ale takisto opatrenia na zabezpečenie, 
aby sa finančné prostriedky nepoužívali kontraproduktívne a neoslabovali celkový cieľ.
Bez spochybnenia nevyhnutnosti veľkých projektov infraštruktúry spolufinancovaných 
Európskou úniou niektoré príklady ukazujú, že analýza prínosov projektov alebo programov 
sa nezaoberá v rovnakej miere environmentálnymi aspektmi. Takáto „nesúvislá“ finančná 
podpora zahŕňa výdavky na budovanie ciest cez oblasti s bohatou biologickou rozmanitosťou 
a na opatrenia v oblasti dopravy s vysokým vplyvom na emisie CO2, a takisto finančné 
prostriedky, ktoré obklopujú naše spoločenstvá neudržateľnou infraštruktúrou (ako napríklad 
skládky odpadu), alebo na zvýšenie kapacity rybolovu v oblastiach s nadmerným lovom 
populácií rýb.1 V súčasnom finančnom období sa približne 51 % výdavkov na infraštruktúru 
vymedzilo na vybudovanie letísk alebo ciest a len 29 % na železnice a 1 % na inteligentné 
dopravné siete.2

Európsky parlament, Komisia a Rada sa pri viacerých príležitostiach zaviazali k postupnému 
zrušeniu dotácií, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.3 Vymedzenie tohto pojmu 
je náročné a musí zohľadňovať kontext regionálneho rozvoja. Nekompatibilné investície však 
nepochybne znižujú potenciálnu pridanú hodnotu financovania EÚ a mali by sa jednoznačne 
obmedziť.
V súčasnosti sa uplatňujú alebo Komisia vo svojich návrhoch viacročného finančného rámca 
predpokladá odlišné mechanizmy kontroly zmeny klímy, životného prostredia, biodiverzity:
 Kontrola životného prostredia a zmeny klímy: v tomto pracovnom dokumente útvarov 

Komisie, ktorý je pripojený k návrhu viacročného finančného rámca, Komisia odkazuje na 
strategické environmentálne hodnotenie – SEA (pre programy) a posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie – EIA (pre projekty) ako na hlavný nástroj kontroly životného 
prostredia a klímy.

 Podmienky ex ante týkajúce sa rámca SEA/EIA: jedna zo všeobecných podmienok ex 
ante pre finančné prostriedky v rámci spoločného strategického rámca stanovuje 

                                               
1 Komisia v tomto pracovnom dokumente, ktorý je pripojený k návrhu viacročného finančného rámca, uvádza 
financovanie nových letísk v rámci kohéznych fondov a podporu nadmerného zavlažovania a fragmentáciu pôdy 
v rámci plánov rozvoja vidieka ako príklady činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie 
a klímu, alebo ako konsolidované neudržateľné postupy. Prínos dotácií na rybolov k umelému zachovaniu 
nadmernej kapacity rybolovu uznala Komisia v zelenej knihe – Reforma spoločnej rybárskej politiky, 
COM(2009) 163, ako aj Európsky dvor audítorov v osobitnej správe č. 12/2011. Touto otázkou sa okrem štúdie 
GR IPOL z februára 2011s názvom Dotácie EÚ na znečisťovanie a neudržateľné postupy zaoberajú viaceré 
ďalšie štúdie.
2 Dotácie EÚ na znečisťovanie a neudržateľné postupy, GR IPOL, február 2011, strana 42.
3 INI/2009/2152 o bielej knihe: Adaptácia na zmenu klímy; závery Rady pre životné prostredie z októbra 2009 
a decembra 2010; stratégia Európa 2020, COM(2010) 2020; Priebežné hodnotenie šiesteho environmentálneho 
akčného programu, COM(2007) 225; Rada Európskej únie (2006): Obnovená stratégia EÚ trvalo udržateľného 
rozvoja, na medzinárodnej úrovni: Strategický plán pre biodiverzitu na obdobie rokov 2011 – 2020 (Nagoja), 
vyhlásenie krajín G20 vydané na zasadnutí v Pittsburghu v roku 2009.
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existenciu mechanizmu, ktorý zabezpečí účinné vykonávanie a uplatňovanie právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, týkajúcich sa EIA a SEA (nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, príloha IV).

 Politika súdržnosti: v nariadení o spoločných ustanoveniach sa stanovuje, že zmluvy 
o partnerstve zahŕňajú posúdenie plnenia podmienok ex ante a vyššie uvedené hodnotenie, 
a ak je to potrebné, SEA (článok 14). V súvislosti s hlavnými projektmi sa musí vykonať 
posúdenie vplyvu na životné prostredie a posúdenie zmiernenia a prispôsobenia zmene 
klímy (článok 91).

 Nástroj „Spájame Európu“, TEN-T, TEN-E: Komisia vo svojom návrhu viacročného 
finančného rámca navrhuje kritériá trvalo udržateľného rozvoja pre hmotnú a IT 
infraštruktúru v rámci nástroja „Spájame Európu“ (CEF). V návrhoch sa v súvislosti 
s TEN-T (článok 42) a TEN-E (článok 8) uvádzajú príslušné opatrenia na zníženie vplyvu 
na životné prostredie. Pokiaľ ide o budovanie ciest financované z CEF, bude sa 
podporovať len v krajinách, na ktoré sa vzťahuje Kohézny fond (v rámci 10 mld. EUR 
vyčlenených z Kohézneho fondu), a uplatňovať len na cezhraničné úseky ciest. 
Spolufinancovanie ciest je naďalej možné v rámci politiky súdržnosti (CEF, článok 11 
ods. 3). Usmernenia o TEN-E stanovujú ako kritériá výberu projektov spoločného záujmu 
environmentálnu životaschopnosť, ako aj trvalú udržateľnosť napríklad prostredníctvom 
prenosu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov (článok 4).

 EPFRV: návrh Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka obsahuje 
niekoľko nových ustanovení na zabránenie poškodeniu životného prostredia, ako 
napríklad v prípade financovania zavlažovacích systémov stanovuje podmienky týkajúce 
sa zníženia použitia vody.4 Osobitné podmienky ex ante uvedené v prílohe IV k EPFRV 
sú takisto určené na zabezpečenie zavedenia regulačného systému s cieľom zabrániť 
negatívnym vplyvom na životné prostredie.

 Dotácie pre rybné hospodárstvo: navrhovaný Európsky fond pre námorné otázky a rybné 
hospodárstvo vylučuje financovanie niektorých činností, ktoré potenciálne prispievajú 
k nadmernej kapacite, ako napríklad podpora výstavby nových prístavov, nových 
predajných sál alebo výmeny motorov (články 39, 41). V článku 13 sa stanovuje, že 
v rámci Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo nie sú oprávnené 
činnosti, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu plavidiel. To nevyjadruje negatívny vplyv 
zachovania rybolovných kapacít na súčasnej úrovni. Stále by sa však podporovali niektoré 
investície, ktoré potenciálne zvyšujú kapacitu alebo majú negatívny vplyv na životné 
prostredie (spracovanie, marketingové opatrenia, zlepšenie a modernizácia prístavov, 
akvakultúra). Všeobecné a osobitné podmienky ex ante týkajúce sa životného prostredia 
(Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo, príloha III) vrátane podmienok 
týkajúcich sa administratívnej kapacity na splnenie požiadaviek na zber údajov, 
stanovených v navrhovanom nariadení o spoločnej rybárskej politike, takisto prispejú 
k zamedzeniu negatívnych vplyvov na trvalú udržateľnosť rybného hospodárstva EÚ.

 Natura 2000: Komisia sa vo svojom oznámení s názvom Financovanie siete Natura 2000 
zaväzuje k spolupráci s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby sa fondy EÚ 
nevyužívali na poškodzovanie oblastí sústavy Natura 2000. To v súlade s článkom 6 ods. 
3 a 4 smernice o biotopoch zahŕňa správne uplatňovanie procedurálnych ochranných 

                                               
4 Pozri nariadenie o rozvoji vidieka, článok 46 ods. 1; zväčšenie zavlažovanej oblasti, článok 46 ods. 3; limity
pre investície, článok 18 ods. 2.
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opatrení pre plány a projekty, ktoré môžu pravdepodobne významne ovplyvniť lokality 
sústavy Natura 2000, vrátane veľkých projektov infraštruktúry. Uvedená „kontrola 
biodiverzity“ sa považuje za dôležitý nástroj integrácie.

Európsky parlament vo svojom uznesení o viacročnom finančnom rámci podporuje 
myšlienku, že súhrn finančných prostriedkov EÚ ako celok by mal viesť k zlepšeniu 
všeobecného stavu európskeho životného prostredia, a preto navrhuje, aby sa na spoločnej 
úrovni analyzovali pozitívne a negatívne vplyvy finančných prostriedkov EÚ na klímu 
a životné prostredie.

Parlament vo svojom uznesení o pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové 
hospodárstvo v roku 2050 vyzýva na zaručenie súladu plánovaných nových investícií do 
dopravnej infraštruktúry s prioritami plánu, pričom pripomína, že hrozí riziko, že 1,5 bilióna 
EUR, ktoré na ďalšie dve desaťročia v období rokov 2010 – 2030 požaduje Komisia, sa 
nepoužije na primerané nízkouhlíkové priority. Parlament preto zdôrazňuje 
potrebu ekologickejšieho zamerania rozpočtu EÚ na infraštruktúru, najmä v súvislosti so 
štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom. Navyše Európsky parlament okrem iného 
požaduje koordinované činnosti zamerané na určenie a postupné ukončenie všetkých dotácií, 
ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, do roku 2020.
Za posledné dve desaťročia sa vykonalo mnoho komplexných analýz hlavných výdavkových 
kategórií rozpočtu EÚ v rámci politiky súdržnosti a poľnohospodárskej politiky. Parlament je 
po prvýkrát rovnocenným partnerom v legislatívnom rozhodovacom procese pre všetky 
hlavné fondy EÚ. V nasledujúcich mesiacoch sa ukáže, či súčasné rokovania zabezpečia, aby 
sa skúsenosti z posledných finančných období, týkajúce sa nesprávne pridelených 
a nepremyslene vynaložených zdrojov, skutočne odrazili v reformovaných fondoch 
v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci.

Body na zváženie

1. Nariadenie o spoločných ustanoveniach zahŕňa ako všeobecnú podmienku ex ante 
povinnosť účinne vykonávať a uplatňovať právne predpisy o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o strategickom environmentálnom hodnotení. Bude toto opatrenie 
dostatočné, aby sa v čo najväčšom rozsahu zabránilo výdavkom, ktoré negatívne ovplyvňujú 
životné prostredie? Ako by bolo možné zabezpečiť, aby sa zlepšené posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie/strategické environmentálne hodnotenie uplatňovalo už v prípravných 
fázach (do roku 2014) zmlúv o partnerstve a operačných programov? Ktoré ďalšie opatrenia 
by sa mali prijať s cieľom zabrániť financovaniu infraštruktúry, ktorá už nie je v súlade 
s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia a cieľmi trvalej udržateľnosti?

2. Posudzovanie vplyvu na životné prostredie ani strategické environmentálne hodnotenie 
v súčasnosti nie sú schopné účinne zabrániť výdavkom, ktoré majú negatívny vplyv na klímu 
a životné prostredie. Výbor ENVI v tomto návrhu uznesenia o 7. environmentálnom akčnom 
programe požaduje preskúmanie smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie –
Komisia plánuje toto preskúmanie na rok 2012. Ktoré systematické zmeny nie je možné 
vykonať v smerniciach, ale mali by sa začleniť do pravidiel financovania v súčasnosti 
prerokúvaných fondov viacročného finančného rámca?



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

SK

3. Európsky parlament vo svojom uznesení o viacročnom finančnom rámci požadoval, aby sa 
na spoločnej úrovni preskúmal vplyv výdavkov na klímu a životné prostredie. Na sledovanie 
výdavkov s pozitívnym vplyvom na klímu, životné prostredie a biodiverzitu sa navrhuje
metodika takzvaných rio markerov, ktorá však nezohľadňuje výdavky s negatívnym vplyvom. 
Ako by sa dal súčasný stav zlepšiť? 

4. Zistilo sa, že súčasná naliehavá potreba krátkodobého rastu, najmä v krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté dlhovou a hospodárskou krízou, mala značný vplyv na postupy 
schvaľovania veľkých projektov infraštruktúry a vo všeobecnosti na aspekty trvalej 
udržateľnosti. Ako môže budúci viacročný finančný rámec prispieť k tomu, aby sa úplne 
zabránilo prijímaniu neudržateľných a nepredvídavých investičných rozhodnutí s podporou 
fondov EÚ?


