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Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE)

Rengdama kiekvieną daugiametę finansinę programą, Europos Sąjunga atsiduria kryžkelėje 
svarstydama, kurioms sritims skirti savo lėšas ir kaip paskirstyti išteklius, kuriais būtų 
remiama jos politika. Nors ES biudžetą sudaro tik apie 2 proc. visų 27 valstybių narių viešųjų 
išlaidų, nederėtų nuvertinti ES išlaidų pritraukimo ir modelio principo. Šiame darbo 
dokumente pateikiami konkretūs svarstymai dėl programos LIFE, taip pat prie jų pridedami 
keli svarstytini aspektai, kuriais norėčiau su jumis pasidalyti.

2011 m. gruodžio 12 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento dėl aplinkos ir 
klimato politikos programos (LIFE) sukūrimo; ši programa pakeistų programą LIFE+, kuri 
vykdoma 2007–2013 m. laikotarpiu. Pagrindiniai programos LIFE aspektai:

 didesnis finansavimas: 3 200 mln. EUR, palyginti su programai LIFE+ skirtais
2 181 mln. EUR (abi sumos pateikiamos 2011 m. kainomis1).

 Du paprogramiai: vienas – Aplinkos ir naujasis – Klimato politikos.
 Integruotųjų projektų (IP) įtraukimas: pagrindinis tikslas – geriau įgyvendinti aplinkos 

bei klimato politiką ir remti šių projektų įtraukimą į kitų sričių politiką; šie projektai būtų 
vykdomi platesniu nei įprastiniai projektai (ĮP) mastu. Geriausia būtų, kad drauge su 
programos LIFE finansine parama kitos ES ir privačios lėšos būtų panaudojamos 
įgyvendinant IP.

 Didesnis strateginis sutelktumas: siekiama griežčiau reguliuoti paklausą daugiametėse 
programose nustatant (nebaigtinį) prioritetų sąrašą ir konkrečiai nurodant teminius 
prioritetus.

 Dėmesio sutelkimas į biologinę įvairovę: 50 proc. Aplinkos paprogramyje numatytų lėšų 
ir toliau bus skiriama gamtai arba biologinei įvairovei.

 Pakeistos finansavimo normos: siūlomos tokios paprastinimo priemonės kaip dažnesnis 
vienkartinių sumų ar elektroninių paraiškų naudojimas. PVM išlaidos arba nuolatinių 
darbuotojų išlaidos nebebūtų laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, nes jos, kaip 
paaiškėjo, pernelyg apsunkina stebėsenos vykdymą ir ataskaitų teikimą. Šios išlaidos būtų 
kompensuojamos bendro finansavimo normą nuo dabartinių 50 proc. padidinant iki 
70 proc. (ĮP) ar 80 proc. (IP).

 Pranašumais grindžiama projektų atranka: pasiūlyme siūloma panaikinti metinius 
orientacinius nacionalinius asignavimus (vadinamuosius nacionalinius paketus) ir grįžti 
prie atrankos, kurios pagrindas – kokybė.

 Didesnis trečiųjų šalių dalyvavimas: be bendradarbiavimo su Europos ekonominės 
erdvės narėmis, šalimis kandidatėmis ir Vakarų Balkanų šalimis, išimtiniais atvejais būtų 
leidžiama veikla už Sąjungos ribų.

 Valdymas: kai kurios valdymo užduotys perduodamos esamai vykdomajai įstaigai.

Tvirtai pritariu Komisijos pareikštai nuomonei pasiūlyme dėl 2014–2020 m. programos LIFE. 
Europos Parlamentas rezoliucijoje dėl DFP ragina ir toliau taikyti atskirą aplinkos 
finansavimo priemonę, nors ir pateikiamas siūlymas aplinkos ir klimato kaitos klausimus 
                                               
1 Dėl palyginamųjų kainų (2011 m.) pažymėtina, kad neatsižvelgiama į bazinių ir einamųjų metų kainų pokyčių 
poveikį. Dabartinės kainos nurodo vertę, kuri apskaičiuojama pagal kainas kiekvienais ataskaitiniais metais 
(pasiūlymas dėl programos LIFE: 3,6 mlrd. EUR).
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įtraukti į visas ES sektorių politikos kryptis2. Šis prašymas atspindimas dabartiniame 
pasiūlyme. Ketinu pasiūlyti pakeitimų ir (arba) papildymų šiais toliau pateikiamais 
klausimais.

Biudžetas. Programa LIFE visada buvo itin palankiai vertinama ir pabrėžiama papildoma jos 
nauda3. Kadangi įrodyta, jog dabartiniai ĮP buvo labai sėkmingi, jiems reikėtų skirti didesnį 
finansavimą. 78 proc. programos LIFE lėšų ir toliau skiriama projektų veiksmų dotacijoms.

Komisijos pasiūlymas dėl biudžeto didinimo gretinamas su naujais tikslais: 1) platesniu mastu 
spręsti klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos klausimus ir 2) įgyvendinimą remti 
vykdant integruotuosius projektus. Visiškai pritariu tokiam šios priemonės taikymo srities 
išplėtimui. Rezoliucijoje dėl DFP ir strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiama, kad svarbiausi 
uždaviniai – integruotas ES politikos įgyvendinimas ir jos vykdymas. Taigi lėšos, kurias 
numato ir abiem minėtais aspektais būtinomis laiko Komisija, turėtų būti įtrauktos į dabartinį 
biudžetą.

Nustatyta, kad per metus tinklui „Natura 2000“ finansuoti reikia mažiausiai 5,8 mlrd. EUR4. 
Atsižvelgiant į tai, kad iš kitų ES fondų, nacionalinių ir privačių šaltinių suteikiama (ir turės 
būti suteikiama) didelė tinklo „Natura 2000“ finansavimo dalis, vis tiek dar esama didelių 
trūkumų. Todėl reikėtų sudaryti sąlygas, kad pagal programą LIFE būtų suteikta bent 10 proc. 
metinio finansavimo.

Geografinė pusiausvyra ir projektų atranka. Atsižvelgdama į tai, kad ES lėšomis visų 
pirma siekiama kurti papildomą naudą Europai, pritariu Komisijos pasiūlymui nacionalinius 
paketus pakeisti pranašumais grindžiama projektų atrankos sistema, skirta įprastiniams 
projektams. Pastaraisiais metais įgyta patirtis parodė, jog net nacionaliniais asignavimais 
nebuvo užtikrinama, kad programos LIFE projektai būtų vykdomi suderintai (žr. 1 diagramą).
Todėl kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotiesiems subjektams, ketinantiems teikti 
paraiškas dėl programos LIFE finansavimo, siūlysiu patobulintas mokymo programas. 
Atsižvelgiant į programos LIFE svarbą biologinės įvairovės išsaugojimui, šalims arba 
regionams, kuriuose yra palyginti didelė Bendrijos svarbos teritorijų procentinė dalis, bus 
suteikiama speciali techninė pagalba, kad jie galėtų pasinaudoti atitinkamomis finansavimo 
galimybėmis. Be to, naudojimąsi ir galimybę naudotis reikėtų didinti ekonominių sunkumų 
patiriantiems ir menkų gebėjimų pasinaudoti papildomu finansavimu turintiems regionams, 
todėl ketinu siūlyti, kad šiems regionams būtų galima taikyti didesnę bendro finansavimo 
normą, pvz., pagal sanglaudos politikos kriterijus.

Pritariu, kad reikėtų užtikrinti IP geografinę pusiausvyrą, atsižvelgiant į jų modelio ypatybes 
ir į tai, kad kiekvienoje valstybėje narėje kyla problemų juos įgyvendinant. Mano nuomone, 
reglamente reikėtų nustatyti mažiausią kiekvienai valstybei narei numatomą IP skaičių.

                                               
2 Žr. 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl DFP.
3 Žr., pvz., LIFE+ reglamento įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimą, 2010 m. balandžio mėn.; pasiūlymo 
dėl 2014–2020 m. programos LIFE poveikio vertinimą: SEC(2011) 1542; 1996–2006 m. programos LIFE 
baigiamąjį vertinimą, 2009 m. liepos mėn.; programai LIFE skirtas publikacijas, pateikiamas programos LIFE 
interneto svetainėje.
4 „Natura 2000“ finansavimas. Investavimas į „Natura 2000“: nauda gamtai ir žmonėms“. Komisijos tarnybų 
darbinis dokumentas. SEC(2011) 1573 final.
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Kompensavimo taisyklės ir paprastinimas. Šiuo metu apie 5 proc. programos LIFE lėšų 
skiriama PVM kompensuoti ir apie 22,5 proc. – nuolatinių darbuotojų išlaidoms kompensuoti; 
įvairių projektų lėšos labai skirtingos. Europos Sąjungos biudžetas – veiksminga, bet nedidelė 
priemonė. Itin skeptiškai vertinu jo naudojimą išlaidoms, kuriomis tiesiogiai nevykdomi 
konkretūs veiksmai, padedantys kurti papildomą naudą Europoje.

Mano manymu, ES kompetencijos sričiai nepriklauso kompensuoti į nacionalinius biudžetus 
patenkančių mokesčių. Pačias valstybes nares reikėtų aktyviai raginti grąžinti nacionalinį 
PVM programos LIFE projektuose dalyvaujančioms pelno nesiekiančioms organizacijoms5. 
Kitaip tariant, naštos, kurią patiria programos LIFE projektą vykdančios ir PVM išlaidų 
negalinčios padengti nei pagal programą LIFE, nei pagal nacionalines PVM taisykles NVO, 
negalima kompensuoti taikant didesnę bendro finansavimo normą. Todėl programai LIFE 
siūlysiu taikyti tokias pačias PVM taisykles, kokios Bendrųjų nuostatų reglamente siūlomos 
Bendroje strateginėje programoje (BSP) numatytiems ES fondams. Taigi viešiesiems 
subjektams nereikėtų suteikti galimybės prašyti grąžinti PVM.

Tvirtai remiu su aplinka susijusią NVO, akademinių institucijų ir valstybės tarnybų veiklą. 
Tačiau man abejonių kelia tai, kad dalis jų nuolatinių darbuotojų išlaidų finansuojama iš 
nedidelio programos LIFE biudžeto. Komisijos pasiūlymo aiškinamajame memorandume 
nurodoma, kad personalo išlaidų, susijusių su konkrečiai projektui vykdyti neįdarbintais 
nuolatiniais darbuotojais, tinkamumas finansuoti galėtų būti ribojamas arba jos iš viso gali 
būti pripažįstamos netinkamomis finansuoti, bet jame nepateikiama „nuolatinių darbuotojų“ 
apibrėžtis. Dėl PVM grąžinimo tinkamumo pažymėtina, kad jeigu LIFE reglamente 
nenurodyta kitaip, darbuotojų išlaidoms būtų taikomos (persvarstyto) finansinio reglamento 
nuostatos.

Manau, kad Komisijos požiūrį galima pateisinti darbuotojams atliekant tas užduotis, kurių 
paprastai tikimasi iš valstybės pareigūno ir kurios susijusios su viešųjų gėrybių, pvz., aplinkos 
ir gamtos, valdymu. Todėl, kalbant apie viešuosius subjektus, tinkamomis kompensuoti 
išlaidomis turėtų būti laikomos tik tos personalo išlaidos, kurios susijusios su konkrečiai 
programos LIFE projektui vykdyti įdarbintais darbuotojais. Kalbant apie kitus paramos 
gavėjus, nuolatinių ir laikinai priimtų darbuotojų išlaidos ir toliau turėtų būti laikomos 
tinkamomis kompensuoti. Sudėtinga darbuotojų su projektu susijusio darbo laiko apskaitos 
žiniaraščių pildymo tvarka, kuria vadovaujantis galima padaryti klaidų, turi būti supaprastinta. 
Be to, neabejodama pritariu kitiems siūlomiems paprastinimo aspektams.

Integruotieji projektai (IP). Vienas iš pagrindinių Europos Parlamento rezoliucijoje dėl DFP 
nustatytų tikslų – aplinkos ir klimato aspektus įtraukti į bendrą ES finansavimą. Programoje 
LIFE numatyti IP – tai konkreti šiam tikslui skirta priemonė, todėl jai tvirtai pritarsiu. IP 
nepakeičia valstybių narių įgyvendinimo atsakomybės, bet jiems būdingos ypatybės, kuriomis 
ugdomas konstruktyvus ilgalaikis įvairių su administravimu susi jusių sektorių 
bendradarbiavimas. IP bus naudingi kitiems fondams, nes jais bus didinamas gebėjimas 
panaudoti su aplinka susijusias išlaidas, be to, šis gebėjimas bus sutelkiamas pagrindinėms 
įgyvendinimo problemoms spręsti.

                                               
5 Taip pat žr. 2011 m. spalio 13 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl PVM ateities (2011/2082(INI)), 
19 punktas.
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Antra vertus, IP gali būti sėkmingi tik tuo atveju, jeigu jų idėja bus tinkamai pagrįsta kituose 
ES fonduose, kuriais užtikrinamas jų finansinis įnašas ir numatytų lėšų pritraukimo principas. 
Šiuo metu programos LIFE koordinavimas minimas tik Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fonde ir BSP6. Tvirta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pozicija už 
pagrindinius fondus atsakingų komitetų klausimu bus labai svarbi skatinant programos LIFE 
integruotųjų projektų koordinavimą nuosekliai įtraukti į kiekvieną fondą.
Kita IP sąvokos įgyvendinimo prielaida priklausys nuo konkretaus IP vaidmens priemonėje 
LIFE ir jo sukonkretinimo reglamente. IP neturėtų pakeisti ĮP ar su jais konkuruoti. Todėl 
siūlau išlaikyti dabartinį ĮP biudžeto lygį, o IP laikyti labai svarbiu, bet papildomu programos 
LIFE požymiu.

Svarstytini klausimai

1. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas kovo 21 d. balsavimu patvirtino 
biologinės įvairovės strategijos tikslus ir pabrėžė, kad biologinės įvairovės nykimas lemia itin 
dideles visuomenės patiriamas ekonomines išlaidas. Kaip šiuos plataus užmojo tikslus reikėtų 
išreikšti programos LIFE biudžete?

2. Kaip pasiekti, kad programos LIFE projektai būtų naudingi geografinės pusiausvyros
požiūriu? 

3. Koks turėtų būti programos LIFE vaidmuo finansuojant nuolatinius darbuotojus?

4. Kokios priemonės būtinos siekiant užtikrinti IP įgyvendinamumą ir jų lėšų pritraukimo 
principą? Kaip kitais fondais teikti naudingas ir tvirtas paskatas, kad išlaidas iš tiesų būtų 
galima tarpusavyje patvirtinti?

1 diagrama. LIFE+ 2007–2010 m.: nacionalinių asignavimų panaudojimas kiekvienoje 
šalyje

                                               
6 Bendroje strateginėje programoje strategijos „Europa 2020“ tikslai laikomi Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF), Europos socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo (SF), Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) prioritetais. 
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Šaltinis: LIFE reglamentas, geografinė pusiausvyra, 2012 m. kovo 26 d. Europos Komisijos 
dokumentas Nr. 1.
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