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Předmět: Dotace EU pro znečišťující a neudržitelné postupy

Dotace EU v oblastech zemědělství, kohezní politiky, dopravy, energetiky a rybolovu mohou 
mít nezamýšlený škodlivý vliv na životní prostředí. Několik studií v posledních letech 
zkoumalo dotace se škodlivým dopadem na životní prostředí. Definice organizace OECD 
praví, že „[pro životní prostředí škodlivá] dotace za jinak stejných podmínek zvyšuje úroveň 
výstupu/využití přírodních zdrojů, a tudíž zvyšuje množství odpadu, míru znečištění a s nimi 
související využívání přírody.“

Studie, kterou zadal Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Evropského parlamentu a která byla zveřejněna v únoru roku 2011, zdůraznila negativní 
dopady klíčových rozpočtových položek několika odvětvových politik EU na životní 
prostředí. Tato studie navrhuje, že by orgány EU měly důkladně posoudit přímé a nepřímé 
dopady současného dotačního rámce EU a přistoupit k jeho reformě. 

Závěry Rady ze dne 20. prosince 2010 zopakovaly „dlouhodobou výzvu Rady směrem ke 
Komisi k předložení plánu pro zrušení dotací, které mají významné negativní dopady na 
životní prostředí tak, aby bylo umožněno monitorování a další pravidelné podávání zpráv o 
pokroku od roku 2011 s přihlédnutím ke strategii Evropa 2020.“

Komise podnikla první kroky k upuštění od tohoto typu dotací prostřednictvím reformy 
rybářské politiky a v rámci kontroly stavu reformy společné zemědělské politiky. Nicméně 
k docílení udržitelnějšího rozpočtu EU a ke zvýšení soudržnosti jejích politik je stále třeba 
učinit mnoho práce. Komise navíc neposkytla podrobný plán kontroly každé linie rozpočtu 
EU, aby mohl být vyhodnocen možný negativní dopad na životní prostředí, ani plán návrhu 
reformy struktury rozpočtu.

– Jaký je současný stav práce Komise na reformním nástroji, tj. analýze zásadních 
rozpočtových hlav, pokud jde o dotace se škodlivými účinky na životní prostředí? 

– Kdy Komise zamýšlí poskytnout jasné a opodstatněné návrhy na odstranění neudržitelných 
prvků z rozpočtu EU?
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