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Program LIFE in širše:
doseganje trajnosti z naslednjim večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–

2020

Razprave o programu LIFE bi morale potekati v okviru širšega razmisleka o tem, kako 
zagotoviti, da bo EU dosegla cilje strategije Evropa 2020 za trajnostni razvoj. Ta delovni 
dokument zato usmerja razmislek o programu LIFE k bolj celostnemu upoštevanju trajnostnih 
elementov v naslednjem večletnem finančnem okviru. 

Seveda je trden pravni okvir na področju varovanja okolja in podnebja bistven predpogoj za 
doseganje trajnostnega razvoja. Vendar pa lahko izbira naložb v splošnem proračunskem 
okviru znatno poveča možnosti za spremembe.
Del proračuna, namenjen izključno „zelenim“ projektom v obliki predlaganega instrumenta 
LIFE, predstavlja le 0,3 % proračuna EU. Če hočemo res uresničiti prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo, ki gospodarno izkorišča vire, so ta sredstva nedvomno nezadostna. LIFE bo 
lahko poravnal le primanjkljaje, ki ne bodo odpravljeni preko vključevanja trajnosti v vse 
sklade EU. 

Komisija ocenjuje, da bodo za uresničitev okoljskih in podnebnih ciljev EU potrebna sredstva 
v višini okrog 316 milijard EUR letno, če upoštevamo le izbrana območja.1 Zdaj, ko potekajo 
pogajanja o splošnem večletnem finančnem okviru in o 58 sektorskih zakonodajnih predlogih, 
je pravi trenutek, da natančno preučimo, v kakšni meri glavne kategorije odhodkov v 
večletnem finančnem okviru ustrezajo finančnim potrebam trajnostnega razvoja. 
Te premisleke spodbuja tudi prizadevanje za oblikovanje stroškovno učinkovitega in 
doslednega proračuna EU: vključevanje omogoča doseganje več političnih ciljev hkrati; 
izkazalo se je, da stroškovno učinkovito gospodarstvo ponuja ogromen potencial za 
zaposlovanje in tehnološki napredek. Bilo bi zelo neodgovorno, če ne bi izkoristili tega 
potenciala – še posebej, ker je proračun EU tako omejen.

Trajnost v predlogih Komisije za večletni finančni okvir

Komisija je v svojem sporočilu o proračunu za strategijo Evropa 2020 in priloženih 
dokumentih predlagala, da se naložbe na področju varovanja okolja in podnebja zagotovijo s 
kombinacijo vključevanja in posebnega instrumenta (LIFE). Ob tem je Komisija opredelila 
pogojevanje za uporabo drugih sredstev in navzkrižno skladnost v kmetijski politiki kot 
ključna elementa za spodbujanje teh naložb. Predlagala je, da se 20 % sredstev večletnega 
finančnega okvira nameni dejavnostim na področju podnebne politike. Bolj konkretno, v 
predlogih so navedeni naslednji glavni trajnostni elementi: 

Horizontalne določbe

 Pametna, trajnostna in vključujoča rast: jasna usmeritev proračuna v nizkoogljično 
gospodarstvo, ki gospodarno izkorišča vire, je prednostna naloga.

 Spremljanje izdatkov, povezanih z biotsko raznovrstnostjo in podnebjem2: Komisija 
predlaga, da se odhodke označi kot povezane le s podnebjem (100 %), pomembno 

                                               
1 Poglavje 11 proračuna za strategijo Evropa 2020 (SEC(2011)868 konč.).
2 COM(2011)500; uredba o skupnih določbah COM(2011)615: uvodna izjava št. 12 in člen 8. 
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povezane s podnebjem (40 %) in nepovezane s podnebjem (0 %). Podobni postopki bodo 
določeni tudi za izdatke, povezane z okoljem in biotsko raznovrstnostjo. 

 Skupni strateški okvir (CSF) in uredba o skupnih določbah (CPR)3: CSF cilje iz 
strategije Evropa 2020 pretvarja v 11 tematskih ciljev za naložbe EU na kraju samem, od 
katerih so trije jasno povezani s podnebjem/okoljem. CSF je namenjen usklajevanju med 
petimi skladi, ki jih zajema,4 ter njihovemu usklajevanju z drugimi skladi in politikami 
EU. V CSF je LIFE omenjen kot politično področje, na katerem se bo izkoristilo 
dopolnjevanje med različnimi instrumenti Unije na nacionalni in regionalni ravni, kar se 
nanaša predvsem na pojem integriranih projektov (IP) LIFE.
Uredba o skupnih določbah, ki temelji na skupnem strateškem okviru, določa bolj 
tehnična pravila za izvajanje in uvaja nov pojem predhodnih pogojenosti, ki vključujejo 
več pogojev v zvezi z varstvom podnebja in okolja (priloga IV uredbe o skupnih 
določbah). Izpolnjevanje teh pogojev bo ocenjeno v okviru pogodbe o partnerstvu med 
državo članico in Komisijo, dolgotrajno neizpolnjevanje pogojev pa lahko vodi do 
prekinitve financiranja.

 Določitev/spremljanje ciljev: večina zakonodajnih predlogov za večletni finančni okvir 
vsebuje jasne in izmerljive cilje, ki so delno povezani z okoljem/podnebjem, in zagotavlja 
okvir za preverjanje uspešnosti. 

Določbe za posamezne sklade
 Evropski sklad za regionalni razvoj5: predlaga se usmerjanje sredstev v energetsko 

učinkovitost in obnovljive vire energije, inovativnost in podporo malih in srednje velikih 
podjetij, in sicer bo v razvitejših regijah temu namenjenih najmanj 80 %, v manj razvitih 
regijah pa najmanj 50 % sredstev. 5 % sredstev bo namenjenih trajnostnemu razvoju mest.

 Kohezijski sklad6: predlagan je poudarek na izboljševanju okolja, trajnostnemu razvoju in 
vseevropskemu prometnemu omrežju (TEN-T). Sredstva bodo namenjena tudi varovanju 
in obnavljanju biotske raznovrstnosti, izboljševanju mestnega okolja in zmanjševanju 
onesnaževanja zraka.

 Instrument za povezovanje Evrope (CEF)7: velik delež predlaganih 50 milijard EUR iz 
sklada CEF je namenjen prometnim omrežjem, kar urejajo smernice TEN-T, s poudarkom 
na železniškem sektorju. Doseganje okoljskih ciljev EU 20-20-20 je eden izmed splošnih 
ciljev instrumenta za povezovanje Evrope. Namen vseevropskega prometnega omrežja 
(TEN-E) je spodbuditi obnovitev obstoječe in razvoj nove energetske infrastrukture ter s 
tem uresničiti energetske in podnebne cilje EU.

 Evropski socialni sklad: ker ne prispeva neposredno k doseganju okoljskih in podnebnih 
ciljev, bi lahko Evropski socialni sklad preko ustreznega izobraževanja in usposabljanja 
delno podprl prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki gospodarno izrablja vire.

                                               
3 Uredba o skupnih določbah COM(2011)615: člena 9 in 17, priloga IV, člena 47 in 54; skupni strateški okvir: 
delovni dokument služb SWD(2012) 61 I/II.
4 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).
5 COM(2011)614: členi 4, 5, 7.
6 COM(2011)612: členi 2, 3.
7 COM(2011)665; TEN-T: COM(2011)650/2; TEN-E: COM(2011)658.
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 Sistem neposrednih plačil v okviru SKP8: Komisija predlaga t.i. „ekologizacijo prvega 
stebra“, kjer bo 30 % neposrednih izplačil sredstev prednostno namenjenih „ukrepom za 
ekologizacijo“, kot so trajni travniki, diverzifikacija posevkov in območja z ekološkim 
poudarkom. Predlagano je, da se izboljšajo nekatere določbe o navzkrižni skladnosti.

 Evropski sklad za kmetijstvo in razvoj podeželja9: med glavnimi cilji tega sklada so 
učinkovito upravljanje z naravnimi viri, ukrepanje proti podnebnim spremembam in 
vključujoč razvoj podeželskih območij. Komisija predlaga, da države članice še naprej 
namenjajo vsaj 25 % nacionalnih sredstev za razvoj podeželja upravljanju zemljišč ter 
ukrepom za prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih posledic in da pri 
oblikovanju svojih pristopov upoštevajo posebne potrebe območij Natura 2000. 

 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo10: med prednostnimi nalogami tega sklada je 
zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, kot tudi varovanje in obnova morske biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov ter spodbujanje trajnostnega ribogojstva. ESPR je edini 
sklad, ki odločno spodbuja usklajevanje z integriranimi projekti LIFE.

 Obzorje 202011: okvirni program za raziskave in inovacije bo obravnaval predvsem 
učinkovito rabo virov, podnebne ukrepe in surovine; temu so namenjena sredstva v višini 
3,1 milijarde EUR (cene iz leta 2011). Program bo podpiral tudi učinkovito rabo virov in 
podnebne ukrepe na vseh pomembnih področjih ukrepanja.

Trajnost v stališču Parlamenta glede predlogov za večletni finančni okvir

Parlament je v več dokumentih izrazil svoje mnenje o vzdržnosti financiranja EU. Resolucija 
o večletnem finančnem okviru poudarja, da bi moralo financiranje EU, kadar je to mogoče, 
hkrati prispevati k več kot enemu cilju politik EU. Podnebne ukrepe bi bilo treba vključiti v 
vse ustrezne postavke odhodkov. Kar zadeva sledenje izdatkov, povezanih z okoljem in 
podnebjem, Evropski parlament podpira obveznost, da se opredeli, kje so sektorski programi 
prispevali k uresničevanju podnebnih ciljev 20-20-20 in ciljev vodilne pobude „Evropa, 
gospodarna z viri“. Natančneje, Evropski parlament zahteva, da se podnebni in okoljski cilji 
strogo upoštevajo pri oblikovanju raziskovalne politike, energetske in prometne infrastrukture 
ter skupne kmetijske in kohezijske politike.12

Parlament v svoji resoluciji o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050 poziva k večji doslednosti politik Skupnosti, ki bo omogočila 
doseganje ciljev tega načrta in zagotovila, da bodo prednostne naloge načrta v celoti 
vključene v večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020. Parlament podpira namero, da se 
sredstva za financiranje v zvezi s podnebjem pridobijo iz večletnega finančnega okvira in da 
se 20 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj nameni za obnovljive vire energije 
in energetsko učinkovite naložbe.

Točke za razmislek
1. Ali bodo trenutni predlogi omogočili uresničitev tega cilja, glede na to, da nameravata 
                                               
8 COM(2011)625: členi 29–33; COM(2011)628: naslov VI, priloga II.
9 COM(2011)627: priporočili 28 in 31, členi 9, 22–26, 29–32, 35, 39, 74–76.
10 COM(2011)804: členi 6, 10, 36, 37, 38, 52-54 in 81(d)..
11 COM(2011)809/COM(2011)811: priloge; COM(2011)808: točka 3.
12 Glej resolucijo o večletnem finančnem okviru in mnenje odbora ENVI o tej resoluciji z dne 27. 1. 2011.
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Evropski parlament in Komisija program LIFE uporabiti le kot dopolnilni instrument za 
vključevanje okoljskih in podnebnih vprašanj v glavne sklade EU? 

2. Sredstva, ki so potrebna za financiranje omrežja Natura 2000, so bila ocenjena na vsaj 
5,8 milijard EUR na leto. Čeprav je težko izračunati točen znesek finančnih sredstev EU, 
namenjenih omrežju Natura 2000, je financiranje na področju biotske raznovrstnosti v okviru 
kohezijske politike pod povprečjem drugih kategorij odhodkov, ocenjeno pa je bilo, da so vsi 
skladi skupaj zagotovili le 20 % sredstev, potrebnih za financiranje Nature 2000. Kako lahko
zagotovimo ustrezna sredstva za financiranje politike EU na področju biotske 
raznovrstnosti?

3. Težavnost spremljanja izdatkov, povezanih z okoljem in podnebjem, je bila večkrat 
poudarjena. Ali bodo predlagane spremembe sistema označevanja same po sebi dovolj jasno 
pokazale javnosti, kako EU vlaga v skupne javne okoljske dobrine?

4. Predhodni pogoji, ki veljajo za sklade v skupnem strateškem okviru, in določbe o 
navzkrižni skladnosti v prvem stebru skupne kmetijske politike predpisujejo, da morajo biti 
izplačila sredstev skladna z zakonodajo EU. Ali so s tem zajete vse ustrezne zakonske zahteve 
glede varovanja okolja?

5. Predhodni pogoji predvidevajo obvezno vzpostavitev statističnega sistema in kazalnikov 
rezultatov. Katere možnosti ponuja novi večletni finančni okvir glede uresničevanja ciljev 
sprejete zakonodaje Evropskega parlamenta o okoljsko-gospodarskih računih ter ciljev 
resolucije o kazalniku, ki je širši od BDP?


