
DT\899185EL.doc PE487.756v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

16.4.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE)

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Jutta Haug



PE487.756v01-00 2/6 DT\899185EL.doc

EL

Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)

Κατά την προετοιμασία κάθε πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η ΕΕ βρίσκεται σε ένα 
σταυροδρόμι όσον αφορά το πού να διοχετεύσει τους πόρους της και πώς να τους κατανείμει 
προς στήριξη των πολιτικών της. Μολονότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιστοιχεί σε μόλις 
2% περίπου του συνόλου των δημοσίων δαπανών των 27 κρατών μελών, δεν θα πρέπει να 
υποτιμάται το αποτέλεσμα μόχλευσης και προτύπου που απορρέει από τις δαπάνες της ΕΕ. 
Το παρόν έγγραφο εργασίας περιέχει σκέψεις σχετικά με το πρόγραμμα LIFE ειδικότερα, 
συνοδευόμενες από ορισμένα σημεία προς εξέταση που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τη 
θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) που θα 
διαδεχθεί το πρόγραμμα LIFE+ που υλοποιείται από το 2007 έως το 2013. Τα βασικά του 
στοιχεία είναι:

 Υψηλότερη χρηματοδότηση: 3.200 εκατ. ευρώ έναντι 2.181 εκατ. ευρώ για το LIFE+ 
(τιμές 2011 αμφότερα 1).

 Δύο υποπρογράμματα: το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» και ένα νέο υποπρόγραμμα 
«Δράση για το κλίμα».

 Προσθήκη «ολοκληρωμένων έργων» (ΟΕ): βασικός στόχος είναι η βελτίωση της 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και η υποστήριξη της ένταξής 
τους σε άλλες πολιτικές, σε μεγαλύτερη κλίμακα δράσης σε σύγκριση με τα 
«παραδοσιακά έργα» (ΠΕ). Ιδανικά, επιπλέον της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 
LIFE θα πρέπει να κινητοποιούνται και άλλα κοινοτικά και ιδιωτικά κεφάλαια μέσω των 
ΟΕ.

 Ενισχυμένη στρατηγική εστίαση: στόχος είναι η εντατικότερη κατεύθυνση της ζήτησης 
με τη θέσπιση (μη εξαντλητικών) προτεραιοτήτων στα πολυετή προγράμματα και με 
προσδιορισμό των θεματικών προτεραιοτήτων.

 Εστίαση στη βιοποικιλότητα: το 50% των πόρων του υποπρογράμματος «Περιβάλλον» 
θα εξακολουθήσει να διατίθεται για δαπάνες που σχετίζονται με τη φύση / τη 
βιοποικιλότητα.

 Τροποποιημένα ποσοστά χρηματοδότησης:  Προτείνονται μηχανισμοί απλούστευσης, 
όπως η αυξημένη χρήση εφάπαξ ποσών ή ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι δαπάνες ΦΠΑ ή το 
κόστος μόνιμου προσωπικού δεν θα θεωρούνται πλέον επιλέξιμη δαπάνη για 
χρηματοδότηση, καθώς αποδείχθηκε επαχθής η διαδικασία παρακολούθησής τους και 
υποβολής συναφών εκθέσεων. Ως αντιστάθμισμα αυξάνονται τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης από το ισχύον 50% στο 70% (ΠΕ) ή 80% (ΟΕ).

 Αξιοκρατική επιλογή έργων: Η πρόταση τάσσεται υπέρ της κατάργησης των 
ενδεικτικών ετήσιων εθνικών κατανομών («εθνικά κονδύλια») και της επιστροφής στο 
σύστημα επιλογής βάσει ποιότητας.

                                               
1 Για σταθερές τιμές (2011) έχει αφαιρεθεί η επιρροή των αλλαγών των τιμών από το έτος βάσης στο τρέχον 
έτος. Ο όρος τρέχουσες τιμές αφορά την αξία βάσει των τιμών κατά τη διάρκεια κάθε έτους αναφοράς (πρόταση 
LIFE: 3,6 δισ. ευρώ).
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 Αυξημένη συμμετοχή τρίτων χωρών: Πέραν της συνεργασίας με τα μέλη του ΕΟΧ, τις 
υποψήφιες χώρες και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις θα επιτρέπονται οι δραστηριότητες εκτός της Ένωσης.

 Διαχείριση: Ορισμένες διαχειριστικές εργασίες ανατίθενται σε υπάρχοντα εκτελεστικό 
οργανισμό.

Τάσσομαι σθεναρά υπέρ της προσέγγισης που υιοθετεί η Επιτροπή στην πρότασή της για το 
πρόγραμμα LIFE 2014-2020. Στο ψήφισμά του για το ΠΔΠ, το ΕΚ ζήτησε τη διατήρηση 
ξεχωριστού χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον επιπλέον της προσέγγισης υπέρ της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του περιβάλλοντος και της αλλαγής του κλίματος σε όλες τις 
τομεακές πολιτικές της ΕΕ.2 Η παρούσα πρόταση αντικατοπτρίζει αυτό το αίτημα. 
Προτίθεμαι να προτείνω τροποποιήσεις και/ή προσθήκες σχετικά με τα ακόλουθα σημεία:

Προϋπολογισμός: Οι αξιολογήσεις του προγράμματος LIFE ήταν πάντοτε εξαιρετικά 
θετικές, τονίζοντας την προστιθέμενη αξία του.3 Δεδομένου ότι τα ισχύοντα ΠΕ 
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επιτυχή, θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότησή τους. Θα πρέπει να 
διατηρηθεί η διάθεση του 78% των πόρων του LIFE για επιχορηγήσεις δράσης στο πλαίσιο 
έργων. 

Η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση του προϋπολογισμού συνοδεύεται από νέους στόχους: 
(1) ευρύτερη κάλυψη του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και της προσαρμογής σε 
αυτήν και (2) στήριξη της εφαρμογής μέσω ολοκληρωμένων έργων. Συμφωνώ πλήρως με 
αυτή τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω μέσου. Η ολοκληρωμένη εφαρμογή 
και επιβολή των πολιτικών της ΕΕ έχει αναδειχθεί ως καίρια πρόκληση στο ψήφισμα για το 
ΠΔΠ και στη στρατηγική «ΕΕ 2020». Επομένως, τα κονδύλια που προβλέπονται και 
κρίνονται απαραίτητα από την Επιτροπή γι’ αυτά τα δύο στοιχεία θα πρέπει να προστεθούν 
στον τρέχοντα προϋπολογισμό.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το Natura 2000 προσδιορίστηκαν τουλάχιστον στα 5,8 δισ. 
ευρώ ετησίως.4 Μολονότι άλλα ταμεία της ΕΕ, εθνικοί και ιδιωτικοί πόροι παρέχουν —και 
οφείλουν να παρέχουν— σημαντικό μερίδιο της χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000, 
εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να 
λάβει επαρκείς πόρους ώστε να συνεισφέρει τουλάχιστον το 10% της ετήσιας 
χρηματοδότησης.

Γεωγραφική ισορροπία και επιλογή έργων: Δεδομένου του βασικού στόχου των ταμείων 
της ΕΕ να παράγουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής 
για αντικατάσταση των εθνικών κονδυλίων από ένα αξιοκρατικό σύστημα επιλογής για τα 
ΠΕ. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι ακόμη και οι εθνικές κατανομές δεν 
διασφάλιζαν ισορροπημένη αφομοίωση έργων του προγράμματος LIFE (βλ. σχήμα 1 

                                               
2 Βλ. ψήφισμα για το ΠΔΠ της 8ης Ιουνίου 2011.
3 Βλ. π.χ.: Μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού LIFE+, Απρίλιος 2010· Εκτίμηση 
επιπτώσεων για την πρόταση LIFE 2014-2020: SEC(2011)1542· Εκ των υστέρων αξιολόγηση του 
προγράμματος LIFE 1996-2006, Ιούλιος 2009· δημοσιεύσεις που εστιάζουν στο πρόγραμμα LIFE και 
διατίθενται στον ιστότοπο του LIFE.
4 Χρηματοδότηση του Natura 2000. Επενδύοντας στο Natura 2000: για τη φύση και τους ανθρώπους. Έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, SEC (2011) 1573.
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κατωτέρω).
Ως εκ τούτου, προτείνω τη διεξαγωγή βελτιωμένων προγραμμάτων κατάρτισης για τις 
αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη που προτίθενται να αιτηθούν χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του προγράμματος LIFE. Δεδομένης της σημασίας του LIFE για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, οι χώρες/περιφέρειες με συγκριτικά υψηλό ποσοστό τόπων κοινοτικής 
σημασίας θα λαμβάνουν ειδική τεχνική βοήθεια, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις 
συναφείς ευκαιρίες χρηματοδότησης. Επιπλέον, θα πρέπει να αυξηθεί η αφομοίωση και η 
προσβασιμότητα για τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και χαμηλή 
ικανότητα συγχρηματοδότησης —προτίθεμαι επομένως να προτείνω να είναι επιλέξιμες 
αυτές οι περιφέρειες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης, π.χ. σύμφωνα με τα 
κριτήρια της πολιτικής για τη συνοχή.
Συμφωνώ ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται γεωγραφική ισορροπία όσον αφορά τα ΟΕ, 
δεδομένου ότι συνιστούν πρότυπα και ότι σε όλα τα κράτη μέλη υπάρχουν προκλήσεις ως 
προς την εφαρμογή. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να θεσπίζεται στον κανονισμό ένας 
ελάχιστος αριθμός ΟΕ ανά κράτος μέλος.

Κανόνες επιστροφής δαπανών και απλούστευση: Περίπου το 5% των πόρων του LIFE 
διοχετεύονται επί του παρόντος για την επιστροφή δαπανών για τον ΦΠΑ, ενώ περίπου το 
22,5% για την επιστροφή δαπανών για μόνιμο προσωπικό, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ 
των διαφόρων έργων. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός συνιστά ισχυρό, αλλά περιορισμένο 
μέσο —και είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτική ως προς τη χρήση του για δαπάνες που δεν 
συνεισφέρουν άμεσα σε συγκεκριμένες δράσεις που παράγουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία. 
Κατά την άποψή μου δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΕ να επιστρέφει φόρους που εισρέουν 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Στα ίδια τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθεί έντονα η 
επιστροφή του εθνικού ΦΠΑ σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που συμμετέχουν σε έργα του 
προγράμματος LIFE.5 Τούτου λεχθέντος, η επιβάρυνση των ΜΚΟ που υλοποιούν έργο του 
προγράμματος LIFE και δεν μπορούν να ανακτήσουν το κόστος του ΦΠΑ στο πλαίσιο είτε 
των κανόνων του LIFE είτε των εθνικών κανόνων περί ΦΠΑ, δεν μπορεί να αντισταθμίζεται 
με αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης. Επομένως, συνιστώ την εφαρμογή των ίδιων 
κανόνων περί ΦΠΑ για το πρόγραμμα LIFE όπως προτείνεται στη γενική διάταξη του 
κανονισμού για τα ταμεία της ΕΕ στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ). Αυτό σημαίνει ότι οι 
δημόσιοι φορείς δεν θα μπορούν να διεκδικούν επιστροφή του ΦΠΑ. 

Υποστηρίζω ένθερμα τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες ΜΚΟ, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
και δημόσιων υπηρεσιών. Εντούτοις, αμφισβητώ το κατά πόσον πρέπει να χρηματοδοτείται 
τμήμα του μόνιμου προσωπικού τους από τον περιορισμένο προϋπολογισμό του 
προγράμματος LIFE. Η Επιτροπή στην αιτιολογική της έκθεση αναφέρει ότι η επιλεξιμότητα 
των δαπανών προσωπικού που σχετίζονται με το μόνιμο προσωπικό που δεν προσλαμβάνεται 
επί τούτου για το εκάστοτε έργο μπορεί να περιορίζεται ή να αποκλείεται, χωρίς ωστόσο να 
προσδιορίζει περαιτέρω τον όρο «μόνιμο προσωπικό». Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των 
δαπανών ΦΠΑ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον κανονισμό LIFE, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του (αναθεωρημένου) δημοσιονομικού κανονισμού για τις δαπάνες προσωπικού.

                                               
5 Βλ. επίσης το ψήφισμα του ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ (2011/2082 (INI)), 
σημείο 19.
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Θεωρώ αιτιολογημένη την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τις εργασίες που γενικά 
είναι αναμενόμενες εκ μέρους δημόσιου φορέα όσον αφορά τη διαχείριση δημόσιων αγαθών, 
όπως είναι το περιβάλλον και η φύση. Επομένως, για τους δημόσιους φορείς θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες για προσωπικό που προσλαμβάνεται επί τούτου για έργο του 
προγράμματος LIFE. Για άλλους δικαιούχους, το κόστος μόνιμου και προσωρινού 
προσωπικού θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι επιλέξιμο. Θα πρέπει να απλουστευθεί η 
περίπλοκη διαδικασία συμπλήρωσης καταστάσεων χρόνου εργασίας προσωπικού για το κάθε 
έργο, η οποία συνεπάγεται μεγάλες πιθανότητες σφάλματος. Επιπλέον, τάσσομαι σαφώς υπέρ 
άλλων προτεινόμενων στοιχείων απλούστευσης. 

Ολοκληρωμένα έργα: Η ενσωμάτωση της διάστασης του περιβάλλοντος και του κλίματος 
στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ συνιστά έναν από τους βασικούς στόχους που 
προσδιορίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ. Τα ΟΕ στο πλαίσιο του LIFE 
συνιστούν συγκεκριμένο εργαλείο προς αυτόν τον σκοπό και ως εκ τούτου έχουν την πλήρη 
υποστήριξή μου. Τα ΟΕ δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν την ευθύνη εφαρμογής των 
κρατών μελών, αλλά να λειτουργούν ως πρότυπα, θεσπίζοντας εποικοδομητική και μόνιμη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων διοίκησης. Θα αποβούν ωφέλιμα για άλλα ταμεία, 
αυξάνοντας την ικανότητα απορρόφησης δαπανών που σχετίζονται με το περιβάλλον και 
διοχετεύοντάς τη σε μείζονες προκλήσεις εφαρμογής.

Ωστόσο, τα ΟΕ θα γνωρίσουν επιτυχία μόνο εάν εδραιωθεί η ιδέα σε άλλα ταμεία της ΕΕ, 
ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδοτική συνεισφορά τους και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 
μόχλευσης. Επί του παρόντος, ο συντονισμός με το πρόγραμμα LIFE αναφέρεται μόνο στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και στο ΕΚΤ.6 Μια ισχυρή θέση της επιτροπής 
ENVI έναντι των επιτροπών που είναι αρμόδιες για τα σημαντικότερα ταμεία θα είναι 
κρίσιμη κατά την προάσπιση της μόνιμης ενσωμάτωσης του «συντονισμού με τα ΟΕ του 
προγράμματος LIFE» σε κάθε ταμείο. 

Μια ακόμη προϋπόθεση για την «απογείωση της έννοιας του ΟΕ» θα εξαρτηθεί από τον 
συγκεκριμένο ρόλο της εντός του προγράμματος LIFE και από τη συγκεκριμενοποίησή της 
στον κανονισμό. Δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν ή να ανταγωνίζονται τα ΠΕ· εξ ου και η 
πρότασή μου να διατηρηθεί το ισχύον επίπεδο χρηματοδότησης για τα ΠΕ και τα ΟΕ να 
θεωρηθούν ουσιαστικό, αλλά πρόσθετο, στοιχείο του LIFE.

Σημεία προς εξέταση

1. Στην ψηφοφορία της στις 21 Μαρτίου, η επιτροπή ENVI επιβεβαίωσε τους στόχους της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και τόνισε το καταστροφικό οικονομικό κόστος το οποίο 
συνεπάγεται για την κοινωνία η απώλεια βιοποικιλότητας. Πώς θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται αυτές οι φιλοδοξίες στον προϋπολογισμό του LIFE; 

2. Πώς μπορεί να επιτευχθεί ένα γεωγραφικά ισορροπημένο όφελος των έργων του 
προγράμματος LIFE; 

3. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του LIFE στη χρηματοδότηση μόνιμου προσωπικού;

                                               
6 Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο μετατρέπει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε προτεραιότητες 
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ.
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4. Ποιοι μηχανισμοί απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η σκοπιμότητα των ΟΕ και το 
αποτέλεσμα μόχλευσης αυτών; Πώς μπορούν να παρασχεθούν εποικοδομητικά και ισχυρά 
κίνητρα στο πλαίσιο άλλων ταμείων, ώστε οι δαπάνες να είναι όντως αμοιβαία ενισχυτικές;

Σχήμα 1: LIFE+ 2007-2010: Χρήση εθνικών κατανομών ανά χώρα
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Πηγή: Κανονισμός LIFE, γεωγραφική ισορροπία, Δελτίο της Επιτροπής αριθ. 1 της 26ης Μαρτίου
2012.


