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LIFE en daarna:
Duurzaamheid in het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020

Bij de besprekingen over LIFE moet rekening worden gehouden met de overkoepelende 
doelstelling dat de EU de duurzaamheidsdoelstellingen van de Europa 2020-strategie moet 
bereiken. Tegen deze achtergrond wordt in dit werkdocument de toekomst van LIFE in het 
kader geplaatst van een algemenere gerichtheid op duurzaamheid in het volgende MFK. 

Het lijdt geen twijfel dat een deugdelijk juridisch kader op milieu- en klimaatgebied een 
wezenlijke voorwaarde vormt voor duurzame ontwikkeling. De keuze van investeringen 
binnen het algemene begrotingskader kan echter van grote invloed zijn op de mate waarin 
veranderingen verwezenlijkt kunnen worden.

Het inherent "groene" deel van de begroting in de vorm van het voorgestelde LIFE-instrument 
behelst slechts 0,3% van de EU-begroting. Dat is uiteraard veel te weinig om serieus werk te 
maken van de overgang naar een koolstofarme en hulpbronnenefficiënte economie. Het enige 
wat LIFE kan doen is het opvullen van lacunes die niet worden gedekt door het mainstreamen 
van duurzaamheid in alle EU-fondsen. 
Volgens de Commissie is, alleen kijkend naar bepaalde terreinen, naar schatting circa 316 
miljard EUR per jaar nodig voor het bereiken van de milieu- en klimaatdoelstellingen van de 
EU1. Er vinden momenteel onderhandelingen plaats over het totale MFK en over 58 sectorale 
wetgevingsvoorstellen. Dit moment moet aangegrepen worden om nauwkeurig te 
onderzoeken in welke mate de belangrijkste uitgavencategorieën van het MFK tegemoet 
komen aan de financiële behoeften op het gebied van duurzame ontwikkeling. 

De opmerkingen in dit document zijn ook gericht op het verwezenlijken van een 
kostenefficiënte en consistente EU-begroting: mainstreaming maakt het mogelijk om 
verschillende beleidsdoelstellingen gelijktijdig te verwezenlijken; het enorme potentieel voor 
werkgelegenheid en technologische vooruitgang dat een hulpbronnenefficiënte economie 
biedt is duidelijk aangetoond. Het zou uiterst onverantwoordelijk zijn om dit potentieel niet 
aan te boren, vooral niet gezien de bescheiden EU-begroting.

Duurzaamheid in de voorstellen van de Commissie inzake het MFK

In haar mededeling "Een begroting voor Europa 2020" en de bijbehorende documenten stelt 
de Commissie voor om te zorgen voor investeringen op milieu- en klimaatgebied door middel 
van een combinatie van mainstreaming en een specifiek instrument hiervoor (LIFE). 
Daarnaast worden conditionaliteit bij het gebruik van andere middelen en "cross-compliance" 
binnen het landbouwbeleid als belangrijke elementen genoemd om deze investeringen aan te 
moedigen. Voorgesteld wordt om 20% van de MFK-middelen te gebruiken voor activiteiten 
op het gebied van klimaatbeleid. In meer concrete zin worden de volgende belangrijkste 
elementen voor duurzaamheid in de voorstellen genoemd: 

Horizontale bepalingen
 Slimme, duurzame en inclusieve groei: Er moet met voorrang worden gestreefd naar een 

begroting die gericht is op de overgang naar een koolstofarme en hulpbronnenefficiënte 
economie.

                                               
1 Een begroting voor Europa 2020 (COM(2011) 868 definitief, hoofdstuk 11.
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 Traceren van uitgaven op het gebied van biodiversiteit en klimaat:1 De Commissie stelt 
voor om alle uitgaven in te delen in de categorieën uitsluitend klimaatgerelateerd (100%), 
in hoge mate klimaatgerelateerd (40%) of niet klimaatgerelateerd (0%).  Een 
gelijksoortige aanpak moet worden ingevoerd voor uitgaven op het gebied van milieu en 
biodiversiteit. 

 Gemeenschappelijk strategisch kader (CSF) en de Gemeenschappelijke verordening 
(CPR):2 Het CSF zet de Europa 2020-streefdoelen om in 11 thematische doelstellingen 
voor investeringen van de EU ter plaatse, waarvan er drie duidelijk verband houden met 
klimaat/milieu. Het CSF dient voor de coördinatie tussen de vijf fondsen die er onder 
vallen3, alsmede met andere fondsen en beleidsmaatregelen van de EU. In het CSF wordt 
LIFE genoemd als beleidsterrein waarop gebruik gemaakt moet worden van het feit dat 
verschillende instrumenten van de Unie op nationaal en regionaal niveau elkaar aanvullen, 
waarbij met name wordt verwezen naar het concept LIFE Integrated Projects (IP).

Op basis van het CSF voorziet de CPR in regels van meer technische aard inzake de 
tenuitvoerlegging, waarbij het nieuwe concept van ex-antevoorwaarden wordt ingevoerd, 
met voorwaarden die relevant zijn voor zowel klimaat als milieu (CPR, bijlage IV). De 
naleving van deze vooraarden wordt beoordeeld in het Partnerschapscontract tussen de 
lidstaat en de Commissie en kan in het geval van blijvende niet-naleving leiden tot het 
opschorten van de uitbetaling van middelen.

 Vaststelling en controle van doelen: De meeste wetgevingsvoorstellen van het MFK 
bevatten goed meetbare streefdoelen, deels verband houdend met milieu en klimaat, en 
bieden een kader voor het controleren van de resultaten. 

Fondsspecifieke bepalingen

 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling:4 Voorstel tot toewijzing van middelen 
voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, innovatie en steun voor het MKB -
minstens 80% voor meer ontwikkelde regio's en minstens 50% voor minder ontwikkelde 
regio's. 5% van de middelen wordt bestemd voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

 Cohesiefonds:5 Voorgesteld wordt de nadruk te leggen op het verbeteren van het milieu, 
duurzame ontwikkeling en transeuropese netwerken (TEN-T). Daarnaast moet aandacht 
worden besteed aan bescherming en herstel van de biodiversiteit, verbetering van het 
stedelijk milieu en vermindering van de luchtvervuiling.

 Connecting Europe Facility (CEF):6 Een groot deel van de voorgestelde 50 miljard EUR 
van de CEF-begroting dient voor vervoersnetwerken vallend onder de richtsnoeren voor 
TEN-T, met prioriteit voor de spoorwegsector. Een van de algemene doelstellingen van de 
CEF is het bereiken van de EU 20-20-20-streefdoelen voor het klimaat. De transeuropese 
energienetwerken (TEN-E) zijn bedoeld om de opwaardering van bestaande en de aanleg 

                                               
1 COM(2011)0500; CPR COM(2011) 615: Overweg. 12 & art. 8. 
2 CPR COM(2011) 615: art. 9, art. 17, Bijlage IV, art. 47, 54; CSF: SWD(2012) 61 I/II. 
3 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), Europees Sociaal Fonds (ESF), Cohesiefonds (CF), 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO), Europees Fonds voor Maritieme Zaken en 
Visserij (EMFF).
4 COM(2011) 614: Artikel 4, 5 en 7.
5 COM(2011) 612: Artikel 2 en 3.
6 COM(2011) 665; TEN-T: COM(2011) 650/2; TEN-E: COM(2011)658.
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van nieuwe energie-infrastructuur te versnellen, met het oog op het bereiken van de 
doelstellingen van de EU op het gebied van energie en klimaat.

 Europees Sociaal Fonds: Hoewel het niet rechtstreeks bijdraagt aan de milieu- en 
klimaatdoelstellingen, kan het ESF de overgang naar een koolstofarme en 
hulpbronnenefficiënte economie helpen ondersteunen door middel van gerichte onderwijs-
en opleidingsactiviteiten.

 GLB-regeling inzake rechtstreekse betalingen:1 De Commissie stelt een zogeheten 
"vergroening van de eerste pijler" voor, waarbij 30% van de rechtstreekse betalingen 
bestemd wordt voor "vergroenende maatregelen", zoals blijvend grasland, 
gewasdiversificatie en ecologische aandachtsgebieden. Voorgesteld wordt om een aantal 
bepalingen inzake randvoorwaarden te versterken.

 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:2 Beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, klimaatactie en geïntegreerde ontwikkeling van plattelandsgebieden behoren 
tot de belangrijkste doelstellingen van het ELFPO. De Commissie stelt voor dat de 
lidstaten ten minste 25% van hun begroting voor plattelandsontwikkeling besteden aan 
landbeheer en maatregelen voor matiging van/aanpassing aan de klimaatverandering, en 
een aanpak gaan hanteren die recht doet aan de specifieke behoeften van Natura 2000-
gebieden. 

 Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij:3 De beperking van de gevolgen van 
de visserij voor het mariene milieu behoort tot de prioriteiten van het EMFF, naast de 
bescherming en het herstel van de mariene biodiversiteit en ecosystemen, alsmede de 
bevordering van duurzame aquacultuur. Het is het enige fonds dat coördinatie met de 
LIFE Integrated Projects specifiek aanmoedigt.

 Horizon 2020:4 Dit kaderprogramma voor onderzoek en innovatie besteedt specifiek 
aandacht aan een efficiënt gebruik van hulpbronnen, klimaatactie en ruwe grondstoffen, 
met een hiervoor bestemd totaalbedrag van 3,1 miljard EUR (in prijzen van 2011). 
Daarnaast steunt het een efficiënt gebruik van hulpbronnen en klimaatacties op alle 
relevante terreinen voor actie.

Duurzaamheid in het standpunt van het Parlement ten opzichte van de MFK-voorstellen

Het Parlement heeft zijn standpunt inzake de duurzaamheid van de EU-middelen in een aantal 
documenten uiteengezet. In de MFK-resolutie wordt benadrukt dat financiering door de EU 
zo mogelijk moet bijdragen tot de verwezenlijking van meer dan één EU-beleidsdoelstelling 
tegelijk. Klimaatactie moet worden geïntegreerd in alle relevante uitgavensectoren. Wat 
betreft het traceren van milieu- en klimaatuitgaven steunt het EP de verplichting om sectorale 
programma's aan te wijzen die hebben bijgedragen aan de 20-20-20-klimaatdoelstellingen en 
de doelstellingen van het vlaggenschipinitiatief "Hulpbronnenefficiënt Europa". Meer 
specifiek verzoekt het EP om de klimaat- en milieudoelstellingen steviger te verankeren in het 
onderzoeksbeleid, in de energie- en vervoersinfrastructuur, in het GLB en in het 

                                               
1 COM(2011) 625: art. 29-33; COM(2011) 628: Titel VI, bijlage II.
2 COM(2011) 627: Overw. 28, 31, art. 9, 22-26, 29-32, 35, 39, 74-76.
3 COM(2011) 804: art. 6, 10, 36, 37, 38, 52-54 en 81(d).
4 COM(2011)809 / COM(2011)811: Bijlagen; COM(2011) 808: Deel 3.
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cohesiebeleid1.

In zijn resolutie over een Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 
2050 roept het Parlement op tot meer consistentie tussen de prioriteiten van de Gemeenschap 
ter verwezenlijking van de doelstellingen van de routekaart, om te waarborgen dat de 
prioriteiten ten volle worden geïntegreerd in het MFK 2014-2020. Het Parlement steunt het 
voornemen om financiering op klimaatgebied te integreren in het beleid en om 20% van het 
EFRO toe te wijzen aan investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Punten ter overweging
1. Het Parlement en de Commissie zijn van plan om LIFE slechts te gebruiken als instrument 
ter aanvulling op mainstreaming van milieu en klimaat in de belangrijkste fondsen van de 
EU. Komen de voorliggende voorstellen hieraan in voldoende mate tegemoet? 

2. De benodigde financiering voor Natura 2000 is geraamd op ten minste 5,8 miljard EUR per 
jaar. Aangezien het moeilijk is om de precieze toewijzing van EU-middelen voor Natura 2000 
te bepalen, is de financiering voor biodiversiteit binnen het cohesiebeleid lager dan het 
gemiddelde van andere uitgavencategorieën, waarbij alle fondsen samen naar schatting slechts 
20% van de financieringbehoeften van Natura 2000 hebben gedekt. Hoe kan op betrouwbare 
wijze worden gezorgd voor voldoende financiering voor het biodiversiteitsbeleid van de 
EU?

3. Er is al vaak kritiek uitgeoefend op de problemen bij het traceren van milieu- en 
klimaatuitgaven. Zullen de voorgestelde wijzigingen in het coderingssysteem toereikend zijn 
om het publiek duidelijk te maken in welke gemeenschappelijke milieufactoren de EU precies 
investeert?

4. De ex-antevoorwaarden in de CSF-fondsen en de bepalingen inzake randvoorwaarden in 
de eerste GLB-pijler koppelen de naleving van de EU-wetgeving aan de uitbetaling van 
middelen. Komen hierbij alle relevante vereisten op het gebied van milieuwetgeving aan bod?

5. De ex-antevoorwaarden houden de verplichte invoering van een statistisch systeem en 
resultaatindicatoren in. In hoeverre kan het nieuwe MFK bijdragen aan het verwezenlijken 
van de doelstellingen van de door het EP goedgekeurde wetgeving inzake milieu-
economische rekeningen en de resolutie over een indicator "voorbij het BBP"?

                                               
1 Zie MFK-resolutie en advies van ENVI over de MFK-resolutie van 27.1.2011.


