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A környezetvédelmi és éghajlat-változási cselekvési program (LIFE)

Az Unió minden többéves pénzügyi keret előkészítésénél válaszúthoz érkezik, mivel el kell 
döntenie, hogy a szakpolitikáinak támogatása érdekében hogyan ossza el és csoportosítsa a 
forrásait. Míg az Európai Unió költségvetése a 27 tagállam közkiadásainak mindössze 
mintegy 2%-át teszi ki, az uniós kiadások fellendítő és modellhatását nem szabad alábecsülni. 
Ez a munkadokumentum kimondottan a LIFE programról tartalmaz észrevételeket, néhány 
megfontolandó kérdéssel, melyeket szeretnék megosztani Önökkel.

Az Európai Bizottság 2011. december 12-én javaslatot tett a környezetvédelmi és éghajlat-
változási cselekvési programot (LIFE) létrehozó rendeletre, mely a 2007-től 2013-ig futó 
LIFE+ program helyébe lépne. A főbb elemek a következők:

 Magasabb finanszírozás: 3200 millió euró, szemben a LIFE+ számára biztosított 2182 
millióval (mindkét esetben 2011-es árakon1).

 Két alprogram: Egy a környezetvédelem és egy új az éghajlat-változás területén.
 Integrált projektek (IP) hozzáadása: a legfontosabb célkitűzések a környezetvédelmi és 

éghajlat-politika végrehajtásának javítása és a más politikákba való integrálásuk 
támogatása, a hagyományos projekteknél (TP) nagyobb léptékű működés mellett. Ideális 
esetben az integrált projekteken keresztül a LIFE keretében nyújtott finanszírozáson kívül 
más uniós és magánalapokat is mozgósítanak.

 Megerősített stratégiai irányultság: a cél, hogy sokkal szigorúbban szabályozzák a 
keresletet a többéves programok prioritásainak (nem kimerítő) felállításával, 
meghatározva a tematikus prioritásokat.

 Középpontban a biológiai sokféleség: a környezetvédelmi alprogram forrásainak 50%-a 
továbbra is a természet/a biológiai sokféleség számára lesz elkülönítve.

 Módosított finanszírozási mértékek: Olyan egyszerűsített eljárásokat javasoltak, mint az 
átalányösszegek és az elektronikus alkalmazások fokozott használata. A héa-kiadásokat és 
az állandó személyzet költségeit többé nem tekintenék támogathatónak, mivel ezeket 
nehéz ellenőrizni és jelentést készíteni róluk. Ezt a társfinanszírozási arányok jelenlegi 
50%-ról 70%-ra (hagyományos projektek esetében) vagy 80%-ra (integrált projektek 
esetében) emelésével kompenzálnák.

 Érdemeken alapuló projektkiválasztás: A javaslat indítványozza az indikatív éves 
nemzeti forráselosztások („nemzeti keretek”) eltörlését és a minőségen alapuló 
kiválasztáshoz való visszatérést.

 A harmadik országok fokozott részvétele: Az EGT-tagállamokal, a tagjelölt és a 
nyugat-balkáni országokkal való együttműködésen kívül kivételes esetekben Unión kívüli 
tevékenységek is engedélyezhetőek.

 Igazgatás: Néhány irányítási feladatot át kell ruházni egy létező végrehajtó ügynökségre.

Határozottan támogatom a Bizottság által a 2014–2020-ra vonatkozó LIFE programra 
irányuló javaslatában alkalmazott megközelítést. A Parlament a többéves pénzügyi keretről 
szóló állásfoglalásában kérte egy külön környezetvédelmi célú finanszírozási eszköz 

                                               
1 A (2011-es) változatlan árak esetében a referenciaév és a folyó év közötti árváltozások hatásai nincsenek 
feltüntetve. A folyó ár a minden referenciaév alatti árakon alapuló értékre utal (LIFE javaslat: 3,6 milliárd euró).. 
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fenntartását, amellett, hogy szorgalmazta a környezetvédelem és az éghajlatváltozás 
kérdésének az összes uniós ágazati politikában való érvényesítését.1 A jelenlegi javaslat is ezt 
a kérést tükrözi. Az alábbi pontokra vonatkozóan javasolnék módosításokat és/vagy 
kiegészítéseket:

Költségvetés: A LIFE program értékelései mindig is kimagaslóan pozitív voltak, valamint 
kiemelték a program hozzáadott értékét.2 A jelenlegi hagyományos projektek igen sikeres 
eredményei alapján növelni kellene a támogatásuk mértékét. Meg kell őrizni a LIFE alapok 
78%-ának cselekvési támogatásra való elkülönítését.

A Bizottságnak a költségvetés növelésére irányuló javaslata az alábbi új célkitűzésekkel jár 
együtt: (1) nagyobb mértékben foglalkozzanak az éghajlatváltozás enyhítésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint (2) a végrehajtás támogatása integrált projekteken keresztül. 
Teljes mértékben egyetértek az eszköz hatáskörének ezen kiszélesítésével. Az uniós politikák 
integrált alkalmazását és végrehajtását kulcsfontosságú kihívásként emelték ki a többéves 
pénzügyi keretről szóló határozatban és az Európa 2020 stratégiában. Az ezen két elemhez a 
Bizottság által előirányzott és szükségesnek ítélt támogatást ezért hozzá kell adni a jelenlegi 
költségvetéshez.

A Natura 2000 finanszírozási igényét 5,8 milliárd euró/évben állapították meg.3 Míg az uniós 
pénzeszközök, nemzeti és magánforrások a Natura 2000 támogatásának – most és a jövőben 
is – jelentős részét biztosítják, még mindig észlelhetők jelentős hiányosságok. Ezért 
biztosítani kellene a LIFE számára a lehetőséget, hogy éves finanszírozásához legalább 10%-
ban hozzájárulhasson.

Földrajzi egyensúly és projektkiválasztás: Mivel az uniós pénzeszközök fő célja, hogy 
európai hozzáadott értéket teremtsenek, egyetértek a Bizottság javaslatával, hogy a nemzeti 
kereteket egy érdemeken alapuló kiválasztási rendszerrel helyettesítsék a hagyományos 
projektek esetében. Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy még a nemzeti juttatások 
sem biztosították a LIFE projektek kiegyensúlyozott felvételét (lásd a lenti 1. táblázatot).

Ezért jobb képzési programokat fogok javasolni a felelős hatóságok és az érdekelt felek 
számára, akiknek szándékukban áll LIFE támogatásra jelentkezni. Tekintettel a LIFE 
biológiai sokféleség megőrzésében játszott fontos szerepére, speciális technikai támogatást 
kellene kapniuk azoknak az országoknak/régióknak, melyek viszonylag magas számú 
közösségi jelentőségű természeti területtel rendelkeznek, hogy más kapcsolódó támogatási 
lehetőségekkel is élhessenek. Továbbá növelni kellene a gazdasági nehézségekkel küzdő és a 
kiegészítő finanszírozás tekintetében csekély kapacitással rendelkező régiók esetében a 
felhasználást és a hozzáférhetőséget– ezért javasolni fogom a magasabb társfinanszírozási 
arányt ezen régiók esetében, pl. a kohéziós politikai kritériumok szerint.
Egyetértek azzal, hogy az integrált projektek példaértékűségéből kifolyólag, és mivel minden 

                                               
1 Lásd a többéves pénzügyi keretről szóló 2011. június 8-i állásfoglalást.
2 Lásd pl. a LIFE+  rendelet alkalmazásáról szóló 2010. áprilisi félidős értékelést; a 2014–2020-ra szóló LIFE 
javaslat számára készített hatásvizsgálatot (SEC(2011)1542); az 0996–2006 közötti LIFE program , 2009. júliusi 
utólagos értékelését; a LIFE honlapján elérhető LIFE-fal kapcsolatos kiadványokat.
3 A Natura 2000 finanszírozása: a természet és a lakosság számára kínált előnyök. Bizottsági szolgálati 
munkadokumentum (SEC(2011)1573).
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tagállamban léteznek a végrehajtással járó kihívások, biztosítani kell a földrajzi egyensúlyt. 
Véleményem szerint a rendeletben meg kellene állapítani az integrált projektek 
tagállamonkénti minimális számát.

Visszatérítési szabályok és egyszerűsítés: A LIFE finanszírozásának jelenleg kb. 5%-a a héa 
visszatérítésére, kb. 22,5%-a pedig az állandó személyzet költségeinek megtérítésére folyik 
be, melyek között projektenként jelentős különbségek vannak. Az európai költségvetés erős, 
ámde kis eszköz – én pedig igen szkeptikus vagyok az olyan költségekre való felhasználását 
illetően, melyek nem járulnak hozzá közvetlenül európai hozzáadott érték teremtéséhez 
vezető konkrét cselekvésekhez. 

Véleményem szerint nem tarozik az Unió hatáskörébe, hogy olyan adót térítsen vissza, mely a 
nemzeti költségvetésbe folyik be. A tagállamokat határozottan bátorítani kellene, hogy a LIFE 
projektben részt vevő non-profit szervezetek számára térítsék vissza a nemzeti héát1. 
Ugyanakkor a LIFE projektet kivitelező, a héa-költségeket sem a LIFE szabályai, sem pedig a 
nemzeti héa-szabályok révén visszanyerni nem tudó nem kormányzati szervek által viselt 
terhet nem lehet megnövelt társfinanszírozási aránnyal kompenzálni. Ezért azt javaslom, hogy 
a közös stratégiai keretben az uniós finanszírozásra vonatkozó általános szabályok szerinti 
héa-szabályokat alkalmazzák a LIFE-ra is. A közintézmények ezért nem nyújthatnának be 
igényt héa-visszatérítésre. 

Határozottan támogatom a nem kormányzati szervek, a felsőoktatási intézmények és a 
közszolgáltatók környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeit. Kérdésesnek találom 
azonban ezen szervezetek és intézmények állandó személyzetének részben a LIFE kis méretű 
költségvetésből történő finanszírozását. A Bizottság indokolása említi, hogy lehetőség van a 
nem kifejezetten a projekthez felvett állandó személyzethez kapcsolódó személyzeti költségek 
támogathatóságának korlátozására illetve teljes megszüntetésére, az „állandó személyzet” 
fogalmának pontosabb meghatározása nélkül. A héa-jogosultságot tekintve – amennyiben a 
LIFE-rendelet másképp nem rendelkezik – a személyzeti költségekre a (felülvizsgált) 
költségvetési rendelet rendelkezései érvényesek.
Indokoltnak tartom a Bizottság megközelítését azokkal a feladatokkal kapcsolatban, amelyek 
általában elvárhatók egy köztisztviselőtől olyan közjavak igazgatásával kapcsolatban, mint a 
környezetvédelem és a természet. A közintézményeknek ezért csak kifejezetten a LIFE 
projekt miatt felvett személyzeti költségekre lehetne jogosultságuk. Más kedvezményezettek 
jogosultak lennének az állandó és ideiglenes személyzet költségeire. Másrészről a személyzeti 
munkaidő-elszámolások bonyolult és hibalehetőségekkel teli kitöltési folyamát egyszerűsíteni 
kellene. Továbbá egyértelműen a többi egyszerűsített elem mellett foglalok állást. 

Integrált projektek: A Parlament MFF-ről szóló állásfoglalásában különösen kiemelt célként 
szerepelt a környezetvédelem és az éghajlatváltozás kérdésének általános érvényesítése 
minden uniós finanszírozásban. Határozottan támogatom a LIFE-on belüli integrált 
projekteket, mivel ezek a fent említett cél elérésének konkrét eszközei. Az integrált projektek 
nem helyettesíthetik a tagállamok végrehajtási felelősségét, hanem szolgáljanak modellként, 
és hozzanak létre konstruktív és hosszú távú együttműködést a különböző közigazgatási 
szektorok között. Ezen projektek más pénzeszközök számára is előnyösek lesznek, mivel 
növelik a környezetvédelmi kiadásokkal kapcsolatos felvevőképességet, és közvetítik azt a 

                                               
1 Lásd ugyancsak a héa jövőjéről szóló 2011. október 13-i parlamenti állásfoglalás 19. pontját (2011/2082 (INI))
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végrehajtással kapcsolatos legnagyobb kihívások felé.
Azonban az integrált projektek csak akkor lehetnek sikeresek, ha az elképzelés kellően 
megalapozott más uniós pénzeszközökben, hogy így biztosítsák a pénzügyi hozzájárulást és a 
tervezett kiegyenlítő hatást. Jelenleg csak az Európai Tengerügyi és Halászati Alap és a CSF 
említi a LIFE-fal való együttműködést.1 A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak mindenképpen határozott álláspontot kell kialakítania a 
legfontosabb alapokért felelős bizottságokkal szemben ahhoz, hogy támogassa „a LIFE 
integrált projektjeivel való összehangolás” következetes beépítését minden egyes alapba. 
Az „integrált projektek sikerességének” egy másik előfeltétele a LIFE eszközein belüli 
konkrét szerepüktől és a rendeletben való konkretizálásuktól függ. Nem helyettesíthetik vagy 
vetélkedhetnek a hagyományos projektekkel, ezért javaslom a hagyományos projektek 
jelenlegi költségvetési szintjének megtartását és azt, hogy az integrált projekteket a LIFE 
elengedhetetlen, ámde kiegészítő jellemzőjének tekintsük.

Megfontolandó kérdések

1. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság március 21-i 
szavazása során megerősítette a biológiai sokféleségi stratégia célkitűzéseit, és hangsúlyozta 
a társadalomra nehezedő hatalmas gazdasági költségeket, amelyeket a biológiai sokféleség 
elvesztése okoz. Hogyan tükröződnek ezek az ambíciók a LIFE költségvetésében? 

2. Hogyan érhető el a LIFE projektek földrajzilag kiegyensúlyozott hasznosulása? 

3. Mi legyen a LIFE szerepe az állandó személyzet finanszírozásában? 

4. Milyen mechanizmusok szükségesek az integrált projektek megvalósíthatóságának és 
kiegyenlítő hatásának biztosításához? Hogyan lehet konstruktív és erőteljes ösztönzést 
biztosítani más alapokon belül, annak érdekében, hogy a kiadások valójában kölcsönösen 
erősítsék egymást?

1. ábra: LIFE+ 2007–2010: A nemzeti kiosztás országonkénti felhasználása

                                               
1 A Közös Stratégiai Keret az Európa 2020 stratégiájának céljait az ERFA, az ESZA, a Kohéziós Alap, az 
EMVA és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap prioritásaiként határozza meg. 
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Forrás: LIFE-rendelet, földrajzi egyensúly, a Bizottság 2012. március 26-i 1. számú adatlapja.


