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Programmet for miljø- og klimaindsatsen (Life)

Ved udarbejdelsen af hver flerårig finansiel ramme står EU ved en korsvej med hensyn til, 
hvor den skal dirigere sine midler hen, og hvordan den skal tildele ressourcer til støtte for sine 
politikker. Selvom EU-budgettet kun udgør omkring 2 % af alle offentlige udgifter i de 27 
medlemsstater, bør effekten af EU-udgifterne som løftestang og rollemodel ikke 
undervurderes. Dette arbejdsdokument indeholder specifikt overvejelser om Life-programmet, 
ledsaget af flere punkter til overvejelse, som jeg gerne vil dele med Dem.

Den 12. december 2011 foreslog Europa-Kommissionen en forordning om oprettelse af et 
program for miljø- og klimaindsatsen (Life) til at efterfølge Life+, som løber fra 2007 til 
2013. Hovedelementerne er:
 Øget finansiering: 3 200 mio. euro til sammenligning med 2 181 mio. euro for Life+ 

(begge dele 2011-priser1).
 To delprogrammer: et for miljø og et for klimaindsats.

 Tilføjelse af "integrerede projekter" (IP’er): Hovedformålet er at forbedre 
gennemførelsen af miljø- og klimapolitikken og støtte deres integration i andre politikker, 
der opererer i en større skala end traditionelle projekter (TP’er). Ideelt set kunne andre 
EU-midler og private midler mobiliseres gennem IP’er som supplement til Life-midlerne.

 Styrket strategisk fokus: Målet er at styre efterspørgslen bedre ved at opstille (ikke-
udtømmende) prioriteter i flerårige programmer med angivelse af de tematiske prioriteter.

 Fokus på biodiversitet: 50 % af ressourcerne i underprogrammet for miljø vil fortsat 
være øremærket til natur/biodiversitet.

 Ændrede finansieringssatser: Der forslås forenklingsmekanismer, såsom en øget 
anvendelse af faste beløb eller elektroniske applikationer. Udgifter til moms eller 
fastansatte vil ikke længere kunne komme i betragtning til finansiering, da de har vist sig 
at være vanskelige at overvåge og rapportere om. Dette vil der blive kompenseret for ved 
at hæve medfinansieringssatserne fra de nuværende 50 % til 70 % (for TP’er) eller 80 % 
(for IP’er).

 Meritbaseret projektudvælgelse: Med forslaget foreslås det at afskaffe de vejledende 
årlige nationale tildelinger ("nationale rammer") og vende tilbage til et valg baseret på 
kvalitet.

 Forøget deltagelse af tredjelande: Ud over samarbejde med EØS-medlemmer, 
kandidatlandene og vestlige Balkanlande vil aktiviteter uden for EU være tilladt i særlige 
tilfælde.

 Forvaltning: Visse ledelsesmæssige opgaver uddelegeres til et eksisterende 
forvaltningsorgan.

Jeg er stærk tilhænger af Kommissionens tilgang i sit forslag til Life-programmet for 2014-
2020. Europa-Parlamentet har i sin FFR-beslutning opfordret til, at der opretholdes et separat 
finansieringsinstrument for miljøet som supplement til tilgangen med integration af miljø- og 

                                               
1 faste priser (2011) er angivet uden indregning af prismæssige ændringer fra basisåret og frem til det aktuelle år. 
Løbende priser refererer til værdien på basis af priserne i løbet af hvert referenceår (Life-forslag: 3,6 mia. euro). 



DT\899185DA.doc 3/5 PE487.756v01-00

DA

klimaændringer i alle EU-sektorpolitikker. 1 Det foreliggende forslag afspejler denne 
opfordring. Jeg har til hensigt at foreslå ændringer og/eller tilføjelser til følgende punkter:

Budget: Evalueringerne af Life-programmet har altid været ekstremt positive og fremhævet 
dets merværdi. 2 Da de nuværende TP’er har vist sig at være en stor succes, bør finansiering 
til dem øges. Øremærkningen af 78 % af Life-midlerne til tilskud til projektaktioner bevares.

Kommissionens forslag om en forhøjelse af budgettet kommer samtidig med de nye 
målsætninger: 1) i højere grad at beskæftige sig med imødegåelse af klimaændringer og -
tilpasning og 2) at støtte gennemførelsen via integrerede projekter. Jeg er helt enig i denne 
udvidelse af instrumentets anvendelsesområde. Integreret gennemførelse og håndhævelse af 
EU-politikker er blevet fremhævet som centrale udfordringer i FFR-beslutningen og i EU 
2020-strategien. De midler, der er afsat og skønnet nødvendige af Kommissionen til disse to 
elementer, bør derfor føjes til det nuværende budget.

Finansieringsbehovet for Natura 2000 er blevet identificeret til at være på mindst 5,8 mia. 
euro om året. 3 Selvom andre EU-midler, nationale og private kilder yder – og fortsat bliver 
nødt til at yde – en betydelig del af finansieringen til Natura 2000-nettet, er der stadig store 
huller. Life bør derfor udstyres således, at det kan bidrage med mindst 10 % af den årlige 
finansiering.

Geografisk balance og udvælgelse af projekter: I betragtning af, at EU-midlernes 
hovedformål er at producere en europæisk merværdi, er jeg enig i Kommissionens forslag om 
at erstatte nationale rammebeløb med et meritbaseret udvælgelsessystem for TP’er. 
Erfaringerne fra de seneste år har vist, at selv nationale tildelinger ikke sikrer en afbalanceret 
oprettelse af Life-projekter (se diagram 1 nedenfor).

Jeg vil derfor foreslå bedre uddannelsesprogrammer for kompetente myndigheder og 
interessenter, der agter at ansøge om Life-midler. I betragtning af Life-programmets 
betydning for bevarelse af biodiversiteten skal de lande/regioner, der har en forholdsvis høj 
procentdel af lokaliteter af fællesskabsbetydning modtage særlig teknisk bistand til at kunne 
søge om relaterede finansieringsmuligheder. Desuden bør regioner med økonomiske 
vanskeligheder og lav kapacitet have bedre adgang til passende midler – jeg agter derfor at 
foreslå, at disse regioner bliver berettiget til en højere medfinansieringssats, f.eks. i henhold til 
samhørighedspolitiske kriterier.

Jeg er enig i, at der bør sikres en geografisk balance for IP’er på grund af deres egenskab af 
rollemodeller og det faktum, at der findes udfordringer for gennemførelsen i alle 
medlemsstater. Efter min mening bør der fastsættes et minimumsantal af IP’er pr. 
medlemsstat i forordningen.

Refusionsregler og forenkling: Omkring 5 % af Life-midlerne går i øjeblikket til refusion af 
moms og omkring 22,5 % går til refusion af omkostninger til fastansatte, med ubetydelige 
                                               
1 Jf. beslutning om FFR af 8. juni 2011.
2 Jf. bl.a. midtvejsevalueringen af gennemførelsen af Life+-forordningen af april 2010; konsekvensanalysen for 
Life-programmet for 2014-2020: SEC(2011)1542; den efterfølgende evaluering af Life-programmet for 1996-
2006 af juli 2009 og Life-fokusudgivelserne på Life’s hjemmeside.
3 Finansiering af Natura 2000. Investering i Natura 2000: Fordele for naturen og befolkningen. Arbejdsdokument 
fra Kommissionens tjenestegrene - SEC(2011) 1573.
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udsving projekterne imellem. EU-budgettet er et kraftfuldt, men lille instrument – og jeg er 
ekstremt skeptisk over for dets anvendelse til udgifter, der ikke direkte bidrager til konkrete 
handlinger, som skaber europæisk merværdi. 

Efter min mening ligger det ikke i EU’s mandat at refundere afgifter, som flyder ind i de 
nationale budgetter. Medlemsstaterne selv bør kraftigt opfordres til at refundere den national 
moms for almennyttige organisationer, der deltager i Life-projekter. 1 Byrden for NGO'er, der 
gennemfører et Life-projekt, og som ikke kan dække momsomkostningerne enten gennem 
Life eller nationale momsregler, kan altså ikke kompenseres ved en øget 
medfinansieringssats. Jeg vil derfor foreslå at anvende de samme momsregler for Life som 
foreslået i den generelle forordnings bestemmelse om EU-fonde i henhold til den fælles 
strategiske ramme. Offentlige enheder bør derfor ikke kunne kræve momsrefusion. 

Jeg er meget positiv over for miljørelaterede aktiviteter i ngo'er, akademiske institutioner og 
offentlige tjenester. Men jeg anser det for problematisk at finansiere dele af deres faste 
personale via den lille Life-budget. Kommissionens begrundelse nævner, at støtteberettigelse 
for personaleomkostninger i forbindelse med fast personale, der ikke specifikt er rekrutteret til 
projektet, kan begrænses eller udelukkes, uden nærmere at definere "fast personale". Med 
hensyn til støtteberettigelse til moms vil bestemmelserne i den (reviderede) finansforordning 
gælder for personaleudgifter, hvis ikke andet er angivet i Life-forordningen.

Jeg anser Kommissionens strategi for berettiget i forhold til de opgaver, der generelt kan 
forventes af en offentlig administrator vedrørende forvaltning af offentlige goder såsom miljø 
og natur. For offentlige enheder bør derfor kun udgifter til personale, der specifikt rekrutteres 
til Life-projektet være støtteberettigede. For andre modtagere skal omkostninger til fastansatte 
og midlertidigt ansatte fortsat være støtteberettigede. Den komplicerede procedure med at 
udfylde timesedler for personalets arbejdstid på projektet, som giver anledning til mange fejl, 
skal forenkles. Endvidere går jeg klart ind for andre foreslåede forenklinger. 

Integrerede projekter: Integrering af miljø- og klimaaspekter i al EU-finansiering er et af de 
vigtigste mål, der udpeges i Europa-Parlamentets FFR-beslutning. IP’er under Life er et 
konkret værktøj til dette og får derfor min fulde støtte. IP’er skal ikke erstatte det ansvar, 
medlemsstaterne har for gennemførelsen, men være rollemodeller og skabe et konstruktivt og 
varigt samarbejde mellem forskellige sektorer i forvaltningerne. De vil være til gavn for andre 
fonde ved at øge absorptionskapaciteten for miljørelaterede udgifter og kanalisere dem til de 
store gennemførelsesudfordringer.

Imidlertid vil IP'er kun få succes, hvis ideen er godt funderet i andre EU-fonde, således at 
disses økonomiske bidrag og den tilsigtede løftestangseffekt sikres. I øjeblikket er 
koordineringen med Life kun nævnt i den europæiske Hav- og Fiskerifond og i FSR. 2 En 
stærk holdning fra ENVI i forhold til de udvalg, der er ansvarlige for de store fonde, vil være 
afgørende for promoveringen af konsekvent inddragelse af koordinering med Life-IP’er inden 
for hver enkelt fond. 

En anden forudsætning for at ”få IP-konceptet på vingerne” vil afhænge af dets konkrete rolle 

                                               
1 Jf. også EP’s beslutning af 13. oktober 2011 om momssystemets fremtid (2011/2082(INI)), punkt 19.
2 Det fælles strategiske ramme omsætter målene i Europa 2020-strategien til prioriteter for EFRU, ESF, SF, 
ELFUL og EMFF. 
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inden for Life-instrumentet og dets konkretisering i forordningen. De bør ikke erstatte eller 
konkurrere med TP’er, derfor vil jeg forslå at opretholde det nuværende budgetniveau for 
TP’er og betragte IP'er som et væsentligt, men supplerende element under Life.

Punkter til overvejelse

1. Ved sin afstemning den 21. marts bekræftede ENVI-udvalget målene i 
biodiversitetsstrategien og understregede de katastrofale økonomiske omkostninger for 
samfundet, som tabet af biodiversitet medfører. Hvordan bør disse ambitioner afspejles i Life-
budgettet? 

2. Hvordan kan der opnås en geografisk afbalanceret nytte af Life-projekterne? 

3. Hvad skal Life-programmets rolle være i finansieringen af fastansatte medarbejdere? 

4. Hvilke mekanismer er nødvendige for at sikre muligheden af IP’er og deres 
løftestangseffekt? Hvordan kan man komme med konstruktive og stærke incitamenter inden 
for andre fonde for at sikre, at udgifterne reelt kan blive gensidigt forstærkende?

Diagram 1: Life+ 2007-2010: Anvendelsen af nationale tildelinger pr land
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Kilde: Life-forordningen, geografisk balance, Kommissionens datablad nr. 1 af 26. marts 2012.


