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Zadeva:

Subvencije EU za onesnaževanje in netrajnostno ravnanje

Subvencije EU na področju kmetijstva, kohezijske politike, prometa, energije in ribištva
imajo lahko nepredvidene škodljive vplive na okolje. Okolju škodljive subvencije so bile v
zadnjih letih predmet številnih raziskav. OECD opredeljuje: „All other things being equal, the
[environmentally harmful] subsidy increases the levels of output/use of a natural resource
and therefore increases the level of waste, pollution and natural exploitation to those
connected.“ (V sicer enakih okoliščinah [okolju škodljiva] subvencija povečuje
pridobivanje/porabo naravnega vira, in tako zvišuje raven s tem povezanih odpadkov,
onesnaževanja in izkoriščanja naravnih virov.)
Raziskava, ki jo je zahteval Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Evropskega
parlamenta in je bila objavljena februarja 2011, izpostavlja negativne vplive na okolje, ki jih
imajo pomembne proračunske postavke v številnih sektorskih politikah EU. Ta raziskava
kaže, da bi morale institucije EU natančno oceniti posredne in neposredne vplive trenutnih
subvencij EU ter začeti z njihovo reformo.
Svet v sklepih z dne 20. decembra 2010 „ponavlja zahtevo, ki jo je že pred časom naslovil na
Komisijo, naj predloži časovni načrt za [odpravo subvencij, ki zelo negativno vplivajo na
okolje], da bi lahko spremljali napredek in o njem še naprej redno poročali tudi po letu 2011,
upoštevajoč strategijo Evropa 2020“.
Komisija je s prenovo ribiške politike in kot del sistematskega pregleda skupne kmetijske
politike sprejela prve ukrepe za postopno odpravo tovrstnih subvencij. Kljub temu je še vedno
treba narediti veliko, da bi povečali trajnostnost proračuna EU in izboljšali usklajenost politik
EU. Poleg tega Komisija ni predložila podrobnega načrta za natančen pregled vsake postavke
proračuna EU, s čimer bi bilo mogoče oceniti morebitne negativne vplive na okolje in
predlagati prenovo strukture proračuna.
– Kakšno je trenutno stanje dela Komisije v zvezi z izvajanjem celovite analize orodja za
reformo okolju škodljivih subvencij iz kritičnih postavk proračuna?
– Kdaj namerava Komisija predložiti jasne in dobro utemeljene predloge za odstranitev
netrajnostnih postavk iz proračuna EU?
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