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LIFE og tiden derefter:
bæredygtighed gennem den næste flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-

2020

Drøftelserne om LIFE bør finde sted inden for rammerne af en bredere overvejelse om, 
hvordan det kan sikres, at EU når målene for bæredygtighed i EU 2020-strategien. I dette 
arbejdspapir udvikles de specifikke overvejelser om LIFE derfor i retning af en mere samlet 
vurdering af bæredygtighedselementerne i den kommende FFR. 

En solid lovgivningsmæssig ramme på miljøområdet og klimaområdet er bestemt en 
væsentlig forudsætning for en bæredygtig udviklingsvej. Valget af investeringer inden for den 
samlede budgetramme kan imidlertid øge potentialet for forandring i betydelig grad.
Den åbenlyst "grønne" del af budgettet i form af det foreslåede LIFE-instrument svarer til kun 
0,3 % af EU-budgettet. Hvis omstillingen til en kulstoffattig og ressourceeffektiv økonomi 
skal være et seriøst mål, er disse midler åbenlyst utilstrækkelige. LIFE vil kun være i stand til 
at udfylde de huller, der ikke er dækket gennem integration af bæredygtighed i alle EU-
midler. 

Kommissionen anslår den finansiering, der er nødvendig for at nå EU 's miljø- og klimamål, 
til at ligge på omkring 316 mia. euro om året, bare for udvalgte områder1. Nu, hvor der er 
forhandlinger i gang om den samlede flerårige finansielle ramme og om 58 sektorale 
lovgivningsforslag, er det tid til nøje at undersøge, i hvilket omfang de store udgiftsområder i 
FFR lever op til de finansielle behov ved en bæredygtig udvikling. 
Disse overvejelser er også drevet af jagten på et omkostningseffektivt og konsekvent EU-
budget: Integration af bæredygtighed giver mulighed for opfyldelse af en række politiske mål 
samtidigt. Det enorme potentiale, som en ressourceeffektiv økonomi byder på for 
beskæftigelse og teknologiske fremskridt, har vist sig at være omfattende. Ikke at udnytte 
dette potentiale ville – især i betragtning af det lille EU-budget – være meget uansvarligt.

Bæredygtighed i Kommissionens FFR-forslag

I sin meddelelse "Et budget for Europa 2020" og ledsagedokumenterne hertil foreslår 
Kommissionen at sikre miljø- og klimainvesteringer gennem en kombination af integration og 
et dedikeret instrument (LIFE). Den udpeger desuden konditionalitet i brugen af andre fonde 
og krydsoverensstemmelse i landbrugspolitikken som centrale elementer til at udløse disse 
investeringer. Den foreslår at øremærke 20 % af FFR-midlerne til klimapolitiske aktiviteter. 
Mere konkret kan man pege på følgende centrale bæredygtighedselementer i forslagene: 

Horisontale bestemmelser
 Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst: klare retningslinjer for den budgetmæssige 

overgang til en kulstoffattig og ressourceeffektiv økonomi er en prioritet
 Sporing af biodiversitet og klimaudgifter2: Kommissionen foreslår at markere alle 

udgifter som kun relateret til klima (100 %), væsentligt relateret til klima (40 %) eller ikke 

                                               
1 Et budget for Europa 2020, SEC (2011) 868, kapitel 11.
2 KOM(2011)500 og generel forordning COM(2011)615, henvisning 12 og artikel 8. 
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relateret til klima (0 %). Der indføres en lignende metode for miljø- og 
biodiversitetsrelaterede udgifter. 

 Den fælles strategiramme (FSR) og den generelle forordning3: FSR omsætter Europa 
2020-målene til 11 tematiske mål for EU-investeringer på stedet, tre af hvilke er klart 
relateret til klima/miljø. FSR sigter mod at etablere koordinering mellem de fem fonde, 
den omfatter4, og med andre EU-fonde og politikker. Den nævner Life som et politisk 
område, hvor komplementariteten mellem de forskellige EU-instrumenter på nationalt og 
regionalt plan skal udnyttes, med særlig reference til begrebet integrerede LIFE-projekter.

På baggrund af FSR giver den generelle forordning mere tekniske regler om 
gennemførelse og introducerer det nye koncept af forudgående betingelser med adskillige 
forhold af betydning for både klima og miljø (generel forordning, Bilag IV). Opfyldelsen 
af disse betingelser vil blive vurderet i partnerskabskontrakten mellem medlemsstat og 
Kommissionen og kan i tilfælde af vedvarende manglende opfyldelse føre til suspension 
af midlerne.

 Opstilling af mål/overvågning. De fleste af FFR-lovforslagene indeholder klare målbare 
mål, dels miljø-/klimarelaterede mål, og skaber en ramme for kontrol med indsats og 
resultater. 

Fondspecifikke bestemmelser

 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling:5 Det foreslås at øremærke ressourcer til 
energieffektivitet og vedvarende energi, innovation og støtte til små og mellemstore 
virksomheder - mindst 80 % for de mere udviklede regioner og mindst 50 % for de mindre 
udviklede regioner. 5 % af ressourcerne allokeres til bæredygtig byudvikling.

 Samhørighedsfonden:6 Det foreslås at fokusere på at forbedre miljøet og på en 
bæredygtig udvikling og de transeuropæiske transportnet (TEN-T). Der skal også tages 
hånd om beskyttelse og genopretning af biodiversiteten, forbedring af bymiljøet og 
nedbringelse af luftforureningen.

 Connecting Europe-faciliteten (CEF):7 En stor del af de foreslåede 50 mia. euro på CEF-
budgettet er afsat til transportnet, styret af TEN-T-retningslinjerne med prioritet for 
jernbanesektoren. Opfyldelsen af EU's 20-20-20-klimamål er en af CEF's generelle 
målsætninger. Det transeuropæiske energinet (TEN-E) har til formål at fremskynde 
renoveringen af eksisterende og indsættelsen af ny energiinfrastruktur for at nå EU's 
energi- og klimamålsætninger.

 Den Europæiske Socialfond: Selv om den ikke direkte bidrager til miljø- eller klimamål, 
kunne ESF godt delvist støtte overgangen til en kulstoffattig og ressourceeffektiv økonomi 
gennem tilsvarende almene og faglige uddannelsesaktiviteter.

                                               
3 generel forordning KOM(2011) 615: artikel 9 og 17, Bilag IV, artikel 47 og 54; den fælles strategiske ramme: 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SWD (2012) 61 I/II. 
4 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF).
5 KOM(2011) 614: Art. 4, 5 og 7.
6 KOM(2011) 612: Art. 2 og 3.
7 KOM(2011) 665; TEN-T: KOM(2011) 650/2, TEN-E: COM(2011)658.
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 Ordningen med direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik:8 Kommissionen 
foreslår en såkaldt "grønnere tilgang til første søjle", hvor 30 % af de direkte betalinger vil 
blive prioriteret til "grønnere foranstaltninger", såsom permanente græsarealer, 
diversificering af afgrøder og økologiske fokusområder. Det foreslås at styrke nogle af 
bestemmelserne vedrørende krydsoverensstemmelse.

 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:9 Forvaltning af 
naturressourcer, klimaindsats og inklusiv udvikling af landdistrikterne er blandt de 
vigtigste mål for ELFUL. Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne fortsat anvender 
mindst 25 % af deres ramme for udvikling af landdistrikterne på arealforvaltning og 
foranstaltninger til afbødning af / tilpasning til klimaforandringerne og vil integrere deres 
tilgang med henblik på at løse de specifikke behov i Natura 2000-områder. 

 Den Europæiske Hav- og Fiskerifond:10 Reduktionen af fiskeriets påvirkning af 
havmiljøet er blandt EMFF's prioriteter ligesom beskyttelse og genopretning af havets 
biodiversitet og økosystemer samt fremme af bæredygtig akvakultur. Det er den eneste 
fond, der specifikt fremmer koordinering med integrerede LIFE-projekter.

 Horisont 2020:11 Forsknings- og innovationsrammeprogrammet behandler specifikt 
ressourceeffektivitet, klimaindsats og råstoffer med et dedikeret rammebeløb på 3,1 mia. 
euro (2011-priser). Det støtter også ressourceeffektivitet og klima i alle relevante 
indsatsområder.

Bæredygtighed i Parlamentets holdning til forslaget til den flerårige finansielle ramme.

Parlamentet har udtrykt sin holdning til bæredygtigheden af EU-finansieringen i adskillige 
dokumenter. Beslutningen om FFR understreger, at EU-finansiering så vidt muligt bør 
bidrage til mere end ét EU-politisk mål ad gangen. Klimaindsatsen skal integreres i alle 
relevante dele af udgifterne. Med hensyn til sporing af miljø- og klimaudgifter støtter Europa-
Parlamentet forpligtelsen til at identificere, hvor sektorspecifikke programmer har bidraget til 
at opfylde 20-20-20-klimamålene og målene i flagskibsinitiativet "et ressourceeffektivt 
Europa". Mere specifikt anmoder EP om en fast forankring af klima- og miljømæssige mål i 
forskningspolitik, i energi- og transportinfrastruktur, i den fælles landbrugspolitik og i 
samhørighedspolitikken.12

I sin beslutning om en køreplan for overgangen til en konkurrencedygtig kulstoffattig 
økonomi i 2050 opfordrer EP til større sammenhæng mellem fællesskabspolitikkerne med 
henblik på at nå køreplanens mål og sikre, at dens prioriteter er fuldt integreret i den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020. Den giver sin tilslutning til hensigten om at integrere 
klimarelateret finansiering og øremærke 20 % af EFRU til investeringer i vedvarende energi 
og energieffektivitet.

Punkter til overvejelse
1. I betragtning af Europa-Parlamentets og Kommissionens hensigt om kun at anvende LIFE 

                                               
8 KOM(2011) 625: Art. 29-33; KOM(2011) 628: afsnit VI, Bilag II.
9 KOM(2011) 627: henvisning 28 og 31, artikel 9, 22-26, 29-32, 35, 39 og 74-76.
10 KOM(2011) 804: artikel 6, 10, 36, 37, 38, 52-54 og 81d).
11 COM(2011)809 / COM(2011)811: Bilagene; KOM(2011) 808: Sektion 3:
12 jvf. FFR-beslutningen og ENVI holdningen til FFR-beslutningen af 27.1.2011.
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som supplerende instrument til miljø- og klimaintegration i EU's store fonde – lever de 
nuværende forslag da op til dette mål? 

2. Finansieringsbehovet for Natura 2000 er blevet anslået til mindst 5,8 mia. euro om året. Det 
er vanskeligt at fastslå den nøjagtige fordeling af EU-midler til Natura 2000, men 
biodiversitetsstøtten under samhørighedspolitikken har ligget under gennemsnittet for andre 
udgiftsområder, og alle midler tilsammen skønnes kun at have dækket 20 % af Natura 2000-
finansieringsbehovet. Hvordan kan der på pålidelig vis sikres tilstrækkelige midler til EU's 
biodiversitetspolitik?

3. Vanskelighederne med at spore miljø- og klimaudgifter er gentagne gange blevet 
kritiseret.  Vil de foreslåede ændringer i kodesystemet være tilstrækkelige til at bevise over 
for offentligheden, præcis hvor EU investerer i fælles offentlige miljøgoder?

4. De forudgående betingelser inden for FSR-fondene samt krydsoverensstemmelseskravene i 
den fælles landbrugspolitiks første søjle kobler overensstemmelse med EU-lovgivningen 
sammen med udbetaling af midler. Er alle relevante miljømæssige lovkrav dækket?

5. De forudgående betingelser forudser obligatorisk indførelse af et statistisk system og 
resultatindikatorer. Hvilke muligheder giver den nye FFR for at opfylde målsætningerne i 
Europa-Parlamentets vedtagne lovgivning om miljøøkonomiske regnskaber og beslutningen 
om en indikator ud over BNP?


