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Ogrožanje programa LIFE: izogibanje netrajnostnim elementom večletnega 
finančnega okvira

Za prehod k trajnostnemu, nizkoogljičnemu in solidarnemu gospodarstvu, ki bo učinkovito 
izrabljalo vire in ohranjalo biotsko raznovrstnost, je treba sprejeti zaščitne ukrepe, ki bodo 
preprečevali neproduktivno uporabo sredstev in s tem ogrožanje splošnega cilja, ne pa zgolj 
usmeriti vse sklade v posamezne cilje. 
Čeprav nedvomno obstaja potreba po velikih infrastrukturnih projektih, ki jih sofinancira 
Evropska unija, nekaj primerov kaže, da okoljski vidiki v analizah koristi projektov ali 
programov niso bili enakovredno obravnavani. Takšna „protislovna“ finančna podpora 
vključuje vse, od sredstev za grajenje cest v biotsko raznovrstnih območjih in za ukrepe glede 
prometa z visokimi emisijami CO2, pa do sredstev, ki naše družbe obsodijo na netrajnostno 
infrastrukturo (npr. odlagališča odpadkov), in sredstev za povečanje ribolovnih zmogljivosti v 
območjih s pretirano izkoriščanimi ribjimi staleži.1 V trenutnem finančnem obdobju je bilo 
okrog 51 % sredstev za infrastrukturo namenjenih gradnji letališč ali cest, medtem ko je bilo 
železniškim omrežjem namenjenih 29 %, inteligentnim transportnim sistemom pa le 1 % 
sredstev.2

Evropski parlament, Komisija in Svet so se že večkrat zavezali, da bodo postopno ukinili 
okolju škodljive subvencije.3 Ta koncept je težko opredeliti, saj je treba pri tem upoštevati 
kontekst regionalnega razvoja. Vendar pa ni dvoma, da protislovne naložbe zmanjšujejo 
dodano vrednost financiranja EU, zato jih je treba strogo omejiti. 

Različni varnostni mehanizmi na področju varovanja okolja, biotske raznovrstnosti ali 
podnebja so že v uporabi ali pa so predvideni v predlogih Komisije za večletni finančni okvir:

 Okoljski in podnebni varnostni mehanizmi: v dokumentu osebja Komisije, ki je bil 
predložen skupaj s predlogom za večletni finančni okvir, je Komisija navedla strateško 
presojo vplivov programov na okolje (SEA) in presojo vplivov projektov na okolje (EIA) 
kot glavni orodji za ukrepanje na področju varovanja okolja in podnebja.

 Predhodni pogoji v okviru SEA/EIA: eden od splošnih predhodnih pogojev za sklade, ki 
delujejo znotraj skupnega strateškega okvira (CSF skladi), je obstoj mehanizma, ki 
zagotavlja učinkovito izvajanje in uporabo okoljske zakonodaje EU v zvezi s presojami 
vplivov programov in projektov (priloga IV uredbe o splošnih določbah).

                                               
1 V dokumentu služb Komisije, ki je bil predložen skupaj s predlogom večletnega finančnega okvira, je Komisija 
navedla financiranje novih letališč s kohezijskimi skladi in podporo za preprečevanje prekomernega namakanja 
in drobljenja zemljišč v okviru načrtov za razvoj podeželja kot dva primera ukrepov, ki so morda negativno 
vplivali na okolje in podnebje ali okrepili netrajnostne prakse. V zeleni knjigi Komisije („Reforma skupne 
ribiške politike“ COM(2009)163) kot tudi v posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 12/2011 je 
navedeno, da subvencije za ribištvo umetno ohranjajo presežne ribolovne zmogljivosti. Poleg študije Evropskega 
parlamenta z naslovom „Subvencije EU za onesnaževanje in netrajnostno ravnanje“ (GD IPOL, februar 2011) to 
temo obravnava še veliko drugih študij.
2 Subvencije EU za onesnaževanje in netrajnostno ravnanje, GD IPOL, februar 2011, str. 42.
3 Poročilo INI/2009/2152 o beli knjigi Komisije: Prilagajanje podnebnim spremembam; sklepi Sveta za okolje, 
sprejeti oktobra 2009 in decembra 2010; strategija Evropa 2020 (COM(2010)2020); vmesni pregled šestega 
okoljskega akcijskega programa Skupnosti (COM(2007)225); ES (2006): prenovljena strategija EU za trajnostni 
razvoj, mednarodno: strateški načrt za biotsko raznovrstnost 2011–2020 (Nagoya), končna izjava na srečanju 
G20 v Pittsburghu leta 2009. 
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 Kohezijska politika: uredba o skupnih določbah (uredba o SD) predpisuje, da morajo 
pogodbe o partnerstvu vključevati oceno o izpolnjevanju predhodnih pogojev in meril, kot 
so omenjena zgoraj, ter, kadar je to primerno, strateško presojo vplivov programov na 
okolje (člen 14). Pri večjih projektih je treba opraviti presojo vplivov na okolje in presojo 
glede blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja tem spremembam (člen 91).

 Instrument za povezovanje Evrope (CEF), vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) in 
vseevropsko energetsko omrežje (TEN-E): v predlogu večletnega finančnega okvira je 
Komisija predlagala merila trajnostnega razvoja na področju fizične in IT infrastrukture v 
okviru instrumenta za povezovanje Evrope. V samih predlogih so v zvezi s TEN-T (člen 
42) in TEN-E (člen 8) omenjeni pomembni postopki za zmanjševanje vplivov na okolje. 
Kar se tiče primerov gradnje cest, ki jih financira instrument za povezovanje Evrope, bo ta 
podpora zagotovljena le v državah, ki so upravičene do financiranja iz kohezijskega 
sklada (temu je namenjenih manj kot 10 milijard EUR iz kohezijskega sklada), in le za 
gradnjo čezmejnih cestnih odsekov. V okviru kohezijske politike je gradnjo cest še vedno 
mogoče sofinancirati (CEF člen 11(3)). Smernice za TEN-E kot merila za izbiro 
projektov, ki so v skladu s skupnimi interesi, zagotavljajo okoljsko vzdržnost ter trajnost 
projektov, na primer preko zahtev po prenosu obnovljive energije (člen 4).

 EKSRP: predlog za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja vključuje več novih 
določb za zmanjševanje okoljske škode, kot je npr. določba o upoštevanju ukrepov za 
zmanjševanje porabe vode pri financiranju namakalnih sistemov.4 Posebni predhodni 
pogoji, navedeni v prilogi IV predloga za EKSRP, bodo zagotovili tudi vzpostavitev 
regulativnega sistema, ki bo preprečeval negativne vplive na okolje.

 Subvencije v ribištvu: Predlagani Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ne vključuje 
sredstev za določene dejavnosti, ki bi lahko prispevale k presežkom zmogljivosti, na 
primer podpore za gradnjo novih pristanišč in novih prodajnih dvoran ali za zamenjavo 
motorjev (člena 39 in 41). Člen 13 določa, da dejavnosti, ki povečujejo ribolovno 
zmogljivost plovila, niso upravičene do financiranja v okviru Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo. To pa ne odraža negativnih vplivov ohranjanja trenutnih ravni 
ribolovnih zmogljivosti. Sklad bo še vedno podpiral nekaj investicij, ki bi lahko povečale 
ribolovne zmogljivosti ali škodovale okolju (predelovanje, ukrepi za trženje, izboljševanje 
in posodabljanje pristanišč, ribogojstvo). Splošni in z okoljem povezani posebni 
predhodni pogoji (ESPR priloga III), vključno z upravno zmogljivostjo za izpolnjevanje 
zahtev glede zbiranja podatkov, ki so določene v predlagani uredbi o skupni ribiški 
politiki, bodo prav tako pomagali zmanjšati negativne vplive na trajnost v ribištvu EU.

 Natura 2000: Komisija se je v svojem sporočilu „Financiranje Nature 2000“ obvezala, da 
bo državam članicam še naprej pomagala zagotavljati, da sredstva EU ne bodo 
uporabljena na način, ki bi škodoval območjem v omrežju Natura 2000. To vključuje 
pravilno uporabo postopkovnih jamstev za načrte in projekte (vključno z velikimi 
infrastrukturnimi projekti), ki bodo verjetno pomembno vplivali na omrežje Natura 2000, 
v skladu s tretjim in četrtim odstavkom člena 6 direktive o habitatih. To orodje za 
zmanjševanje vpliva na biotsko raznovrstnost predstavlja bistveno sredstvo za 
vključevanje.

Evropski parlament v svoji resoluciji o večletnem finančnem okviru podpira idejo, da bi 
                                               
4 Glej člen 46(1) uredbe o razvoju podeželja; povečevanje namakalnih površin: člen 46(3); mejne vrednosti za 
investicije: člen 18(2).
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celotno financiranje EU skupaj moralo pripeljati do izboljšanja splošnega stanja evropskega 
okolja, in zato predlaga, da se zbirno analizirajo pozitivni in negativni učinki porabe sredstev 
EU na podnebje in okolje.
Parlament v svoji resoluciji o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050 poziva k skladnosti s prednostnimi nalogami načrta 
predvidenih naložb v novo prometno infrastrukturo in opozarja, da obstaja nevarnost, da v 
naslednjih dveh desetletjih med letoma 2010 in 2030 1500 milijard EUR ne bo usmerjenih v 
prednostne naloge nizkoogljičnosti, kot je zahtevala Komisija. Zato Parlament poudarja, da je 
treba „ekologizirati“ proračun EU za infrastrukturo, zlasti v povezavi s kohezijskim in 
strukturnimi skladi. Poleg tega Evropski parlament poziva k usklajenim ukrepom, 
namenjenim opredelitvi in postopni odpravi vseh okolju škodljivih subvencij do leta 2020.
Glavne kategorije porabe sredstev iz proračuna EU v okviru kohezijske in kmetijske politike 
so bile v zadnjih desetletjih velikokrat izčrpno analizirane. Parlament prvič nastopa kot 
enakovreden partner v procesu zakonodajnega odločanja glede vseh glavnih skladov EU. V 
naslednjih mesecih se bo pokazalo, ali bo v okviru tekočih pogajanj mogoče zagotoviti, da 
bodo reformirani skladi v novem večletnem finančnem okviru odražali številne pridobljene 
izkušnje glede napačnega in neurejenega razporejanja sredstev v zadnjih obdobjih 
financiranja.

Točke za razmislek

1. Splošni predhodni pogoji, navedeni v uredbi o skupnih določbah, vključujejo zahtevo, da 
se zakonodaja glede EIA in SEA učinkovito izvaja in uporablja. Ali je to zadosten ukrep 
za čim bolj učinkovito preprečevanje okolju škodljive uporabe sredstev? Kako lahko 
zagotovimo, da se bodo v pripravljalnih fazah (pred 2014) v okviru pogodb o partnerstvu in v 
operativnih programih že uporabljale okrepljene presoje EIA/SEA? Katere dodatne ukrepe 
lahko sprejmemo, da bi preprečili financiranje infrastrukture, ki ni več v skladu z okoljsko 
zakonodajo EU in s cilji trajnostnega razvoja?

2. EIA in SEA trenutno ne moreta učinkovito preprečiti primerov uporabe sredstev, ki 
negativno vplivajo na podnebje in okolje. Odbor ENVI v svojem osnutku resolucije o 
sedmem okoljskem akcijskem programu poziva k pregledu direktive o presoji vplivov na 
okolje − Komisija namerava ta pregled opraviti v letu 2012. Katerih sistemskih sprememb ni 
mogoče doseči z direktivami, ampak jih je treba vključiti v pravila financiranja za trenutno 
obravnavane sklade v okviru večletnega finančnega okvira?

3. Evropski parlament je v svoji resoluciji o večletnem finančnem okviru zahteval skupno 
preučitev izdatkov, povezanih z okoljem in podnebjem. Za spremljanje „pozitivnih“ 
izdatkov za podnebje, okolje in biotsko raznovrstnost je bila predlagana tako imenovana 
„Rio−marker“ metodologija, toda ta ne upošteva „negativnih“ izdatkov. Kako bi lahko to 
popravili? 

4. Ugotovljeno je bilo, da je nujnost kratkoročne rasti, zlasti v tistih državah, ki so najbolj 
zadolžene in jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, pomembno vplivala na postopke za 
izdajo dovoljenj za velike infrastrukturne projekte in na splošna vprašanja trajnostnega 
razvoja. Kako lahko naslednji večletni finančni okvir prispeva k popolni odpravi takšnih 
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netrajnostnih in kratkovidnih naložbenih odločitev, ki jih podpirajo skladi EU?


