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Life-programmet och vad som kommer sedan:
Hållbarhet via nästa fleråriga budgetram 2014–2020

Diskussionerna om programmet för miljö och klimatpolitik (Life) bör äga rum inom ramen 
för en större diskussion om man ska försäkra sig om att EU uppnår hållbarhetsmålen i Europa 
2020-strategin. Detta arbetsdokument utvecklar därför de specifika funderingarna kring 
Life-programmet i riktning mot ett mer övergripande hänsynstagande till hållbarhetsinslagen i 
nästa fleråriga budgetram. 

Ett fast rättsligt ramverk på miljö- och klimatområdet är definitivt en avgörande förutsättning 
för en inriktning som kännetecknas av hållbar utveckling. Valet av investeringar inom den 
övergripande budgetramen kan dock påtagligt öka möjligheterna för förändring.

Den ”gröna” delen av budgeten i form av det föreslagna Life-instrumentet motsvarar endast 
0,3 % av EU:s budget. Om övergången till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi ska 
vara en allvarligt menad målsättning är denna tilldelning av uppenbara skäl otillräcklig. 
Life-programmet kommer bara att kunna fylla i de luckor som inte omfattas av integreringen 
av hållbarhetsprincipen i samtliga EU-fonder. 

Kommissionen uppskattar att, när man endast tittar på vissa utvalda områden, de medel som 
krävs för att uppnå EU:s miljö- och klimatmål uppgår till runt 316 miljarder euro per år.1 Nu 
när förhandlingar pågår om den övergripande fleråriga budgetramen och de 58 
sektorsinriktade lagförslagen är tiden inne att noggrant undersöka i vilken utsträckning de 
huvudsakliga utgiftskategorierna i den fleråriga budgetramen lever upp till de ekonomiska 
krav som hållbar utveckling innebär. 

Drivkraften bakom dessa funderingar är också en strävan efter en kostnadseffektiv och 
konsekvent EU-budget. Integrering gör det möjligt att uppnå flera olika politiska mål 
samtidigt. Det har många gånger påvisats att en resurseffektiv ekonomi för med sig oerhörda 
möjligheter för sysselsättning och teknisk utveckling. Att inte utnyttja dessa möjligheter 
skulle vara högst oansvarigt, särskilt med tanke på hur liten EU:s budget är. 

Hållbarhet i kommissionens förslag för den fleråriga budgetramen

I sitt meddelande ”En budget för Europa 2020” och medföljande dokument föreslår 
kommissionen att miljö- och klimatinvesteringar ska säkerställas genom en kombination av 
integrering och ett särskilt instrument (Life). Kommissionen fastställer att villkor för 
användandet av andra medel och tvärvillkor inom jordbrukspolitiken är huvudfaktorer som 
utlöser sådana investeringar. Man föreslår att 20 % av medlen i den fleråriga budgetramen ska 
öronmärkas för klimatpolitisk verksamhet. På ett mer konkret plan återfinns följande 
huvudsakliga hållbarhetsfaktorer i förslagen: 

Horisontella bestämmelser

 Smart och hållbar tillväxt för alla: En tydlig inriktning på den budgetrelaterade 
övergången till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi har hög prioritet.

                                               
1 En budget för Europa 2020, SEC(2011)0868, kapitel 11.
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 Kontroll av utgifter för biologisk mångfald och klimat:2 Kommissionen föreslår att alla 
utgifter ska märkas som endast klimatrelaterade (100 %), tydligt klimatrelaterade (40 %) 
eller inte klimatrelaterade (0 %). Liknande förfaranden ska införas för utgifter med 
avseende på miljön och den biologiska mångfalden. 

 Den gemensamma strategiska ramen (GSR) och förordningen om gemensamma 
bestämmelser:3 GSR omvandlar Europa 2020-målen till 11 tematiska mål för EU:s 
investeringar på fältet, av vilka tre har tydlig anknytning till klimatet/miljön. Med GSR 
har man för avsikt att införa samordning såväl med de fem fonder den omfattar4 som med 
andra EU-fonder och övrig EU-politik. I GSR nämns Life-programmet som ett 
politikområde på vilket komplementariteten mellan olika EU-instrument på nationell och 
regional nivå bör utnyttjas, och det hänvisar i synnerhet till integrerade projekt inom 
Life-programmet.

Förordningen om gemensamma bestämmelser bygger på GSR och tillhandahåller mer 
formella genomföranderegler och inför den nya principen om förhandsvillkor, där flera 
villkor har relevans för både klimatet och miljön (förordningen om gemensamma 
bestämmelser, bilaga IV). Uppnåendet av dessa villkor ska utvärderas inom 
partnerskapsavtalet mellan medlemsstaten i fråga och kommissionen, och kan leda till en 
indragning av medel om underlåtenheten att uppfylla villkoren består. 

 Fastställande av mål/övervakning: De flesta av lagförslagen rörande den fleråriga 
budgetramen innehåller tydliga mätbara mål som delvis är miljö-/klimatrelaterade, och 
inbegriper en ram för kontroll av resultaten. 

Fondspecifika bestämmelser

 Europeiska regionala utvecklingsfonden:5 En öronmärkning av resurser med avseende 
på energieffektivitet och förnybar energi, innovation och stöd för små och medelstora 
företag föreslås – åtminstone 80 % för mer utvecklade regioner och åtminstone 50 % för 
mindre utvecklade regioner. Av resurserna ska 5 % avsättas för hållbar stadsutveckling.

 Sammanhållningsfonden:6 En inriktning på att förbättra miljön, på hållbar utveckling och 
på transeuropeiska transportnätverk (TEN-T) har föreslagits. Åtgärder för skydd och 
återställande av biologisk mångfald, förbättring av stadsmiljön och minskning av 
luftföroreningar ska också vidtas.

 Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE):7 En stor del av de 
föreslagna 50 miljarderna euro i FSE:s budget anslås för transportnätverk, reglerade via 
riktlinjerna för TEN-T, med prioritet för järnvägssektorn. Att uppnå klimatmålen i EU:s 

                                               
2 COM(2011)0500; förordningen om gemensamma bestämmelser, COM(2011)0615: skäl 12 och artikel 8. 
3 Förordningen om gemensamma bestämmelser, COM(2011)0615: artiklarna 9 och 17, bilaga IV, artiklarna 47 
och 54; GSR: SWD(2012) 61 I/II. 
4 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).
5 COM(2011)0614: artiklarna 4, 5 och 7.
6 COM(2011)0612: artiklarna 2 och 3.
7 COM(2011)0665; transeuropeiska transportnät (TEN-T): COM(2011)0650; transeuropeiska energinät 
(TEN-E): COM(2011)0658.
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20-20-20-initiativ är ett av FSE:s övergripande mål. Målet med de transeuropeiska 
energinäten (TEN-E) är att påskynda upprustningen av den nuvarande infrastrukturen och 
utvecklingen av ny infrastruktur för att kunna uppnå EU:s energi- och klimatmål.

 Europeiska socialfonden: Europeiska socialfonden bidrar inte direkt till miljö- eller 
klimatmålen men skulle delvis kunna stödja övergången till en koldioxidsnål och 
resurseffektiv ekonomi genom lämplig utbildningsverksamhet.

 Den gemensamma jordbrukspolitikens (GJP) system för direktstöd:8 Kommissionen 
föreslår en s.k. ”miljöanpassning av den första pelaren” genom vilken 30 % av 
direktstödet skulle avsättas för ”miljöanpassningsåtgärder”, såsom permanent gräsmark, 
diversifiering av grödor och områden med ekologisk inriktning. Det föreslås att man ska 
stärka några av bestämmelserna för tvärvillkor.

 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:9 Förvaltning av naturresurser, 
klimatåtgärder och utveckling för alla av landsbygdsområden finns med bland 
huvudmålen för EJFLU. Kommissionen föreslår att medlemsstaterna fortsatt använder
åtminstone 25 % av sina anslag för landsbygdsutveckling till markförvaltning och åtgärder 
för anpassning till och begränsning av klimatförändringar, och att de anpassar sitt 
tillvägagångssätt för att tillgodose Natura 2000-områdenas särskilda behov. 

 Europeiska havs- och fiskerifonden:10 Bland EHFF:s prioriteringar finns en minskning 
av fiskets inverkan på den marina miljön, liksom skydd och återställning av den marina 
biologiska mångfalden och de marina ekosystemen samt främjande av hållbart vattenbruk. 
Det är den enda fonden som särskilt uppmuntrar till samordning med Life-programmets 
integrerade projekt.

 Horisont 2020:11 Ramprogrammet för forskning och innovation är särskilt inriktat på 
resurseffektivitet, klimatåtgärder och råvaror med ett anslag på 3,1 miljarder euro avsatt 
för dessa ändamål (2011 års priser). Det ska även stödja resurseffektivitet och 
klimatåtgärder inom alla tillämpliga åtgärdsområden.

Hållbarhet i Europaparlamentets ståndpunkt med avseende på förslagen rörande den 
fleråriga budgetramen

Parlamentet har i ett flertal dokument uttryckt sina åsikter om EU-finansieringens hållbarhet. I 
resolutionen om den fleråriga budgetramen betonas det att EU-finansiering varhelst det är 
möjligt bör bidra till mer än ett av EU:s politiska mål åt gången. Klimatåtgärder bör integreras 
i alla relevanta utgiftsdelar. Med avseende på kontrollen av miljö- och klimatutgifterna stödjer 
Europaparlamentet skyldigheten att fastställa var sektorsspecifika program har bidragit till 
uppnåendet av 20-20-20-initiativets klimatmål och målen för flaggskeppsinitiativet ”ett 
resurseffektivt Europa”. Mer bestämt kräver parlamentet en fast förankring av klimat- och 

                                               
8 COM(2011)0625: artiklarna 29–33; COM(2011)0628: avdelning IV, bilaga II.
9 COM(2011)0627: skälen 28 och 31, artiklarna 9, 22–26, 29–32, 35, 39, 74–76.
10 COM(2011)0804: artiklarna 6, 10, 36, 37, 38, 52–54 och 81 d.
11 Bilagorna till COM(2011)0809 / COM(2011)0811; COM(2011)0808: avsnitt 3.
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miljömålen i forskningspolitiken, i energi- och transportinfrastrukturen, i den gemensamma 
jordbrukspolitiken och i sammanhållningspolitiken.12

I sin resolution om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050
efterlyser Europaparlamentet större överensstämmelse bland de politiska alternativen för att 
kunna uppnå färdplanens mål och garantera att dess prioriteringar helt och hållet integreras i 
den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Parlamentet stödjer avsikten att integrera 
klimatrelaterad finansiering och att avsätta 20 % av Eruf till investeringar i förnybar energi 
och energieffektivitet.

Synpunkter

1. Med tanke på Europaparlamentets och kommissionens avsikt att använda Life endast som 
ett kompletterande instrument till miljö- och klimatintegreringen i EU:s huvudsakliga 
fonder – lever de nuvarande förslagen upp till detta mål? 

2. Finansieringsbehovet för Natura 2000 har beräknats till minst 5,8 miljarder euro per år. Det 
är svårt att fastställa den exakta tilldelningen av EU-medel till Natura 2000, men 
finansieringen för biologisk mångfald har inom ramen för sammanhållningspolitiken legat 
under genomsnittet för andra utgiftskategorier, och alla fonderna tillsammans beräknas ha 
täckt endast 20 % av finansieringsbehovet för Natura 2000. Hur kan man garantera att 
tillräckliga medel på ett pålitligt sätt avsätts för EU:s politik för biologisk mångfald?

3. Svårigheterna med att kontrollera utgifterna för miljön och klimatet har upprepade 
gånger kritiserats. Kommer de föreslagna förändringarna i systemet för kodifiering att vara 
tillräckliga för att demonstrera för allmänheten exakt var EU investerar i gemensamma 
kollektiva miljönyttigheter?

4. Förhandsvillkoren i GSR-fonderna liksom bestämmelserna om tvärvillkor i den första 
GJP-pelaren förbinder efterlevnad av EU-lagstiftningen med utbetalning av medel. Kan alla 
de relevanta lagstiftningskraven med avseende på miljön tillgodoses?

5. Förhandsvillkoren är ett steg på vägen mot ett obligatoriskt införande av ett statistiksystem 
och av resultatindikatorer. Vilka alternativ erbjuds i den fleråriga budgetramen för att uppnå 
de mål som antagits av Europaparlamentet i lagstiftning om miljöräkenskaper och 
resolutionen om en indikator ”bortom BNP”?

                                               
12 Se resolutionen om den fleråriga budgetramen och miljöutskottets yttrande om resolutionen om den fleråriga 
budgetramen från den 27 januari 2011.


