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Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

Podczas przygotowywania każdych wieloletnich ram finansowych (WRF) UE musi 
podejmować trudne decyzje dotyczące ukierunkowania funduszy i sposobu przydziału 
środków służących do realizacji jej strategii politycznych. Chociaż budżet UE stanowi jedynie 
około 2% wszystkich wydatków publicznych w 27 państwach członkowskich, należy docenić 
efekt dźwigni i wzorzec, który tworzą wydatki UE. Niniejszy dokument roboczy zawiera 
refleksje dotyczące konkretnie programu LIFE oraz kilka przemyśleń, którymi 
sprawozdawczyni chciałaby się podzielić.

Dnia 12 grudnia 2011 r. Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie ustanawiające 
program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), który byłby następcą programu LIFE+ 
realizowanego w latach 2007–2013. Jego głównymi elementami są:

 Wyższe finansowanie: 3200 mln EUR w porównaniu z 2181 mln EUR na program 
LIFE+ (obie liczby podano według cen z 20111).

 Dwa podprogramy: podprogram działań na rzecz środowiska i nowy podprogram 
działań na rzecz klimatu.

 Dodanie „projektów zintegrowanych”: głównym celem jest poprawa realizacji polityki 
dotyczącej środowiska i klimatu oraz pomoc w ich integracji z innymi strategiami 
politycznymi, ponieważ działają one na skalę większą niż projekty tradycyjne. Idealnym 
rozwiązaniem byłoby pozyskanie za pomocą projektów zintegrowanych innych funduszy 
UE i funduszy prywatnych, oprócz funduszy przeznaczonych na program LIFE.

 Większe ukierunkowanie programu: celem jest wię k s z e  ukierunkowanie 
zapotrzebowania poprzez ustalenie (niewyczerpujących) priorytetów w programach 
wieloletnich i ustalenie priorytetów tematycznych.

 Skoncentrowanie się na różnorodności biologicznej: 50% środków podprogramu 
działań na rzecz środowiska będzie nadal przeznaczanych na przyrodę/różnorodność 
biologiczną.

 Zmienione stopy finansowania: Zaproponowano mechanizmy upraszczające, takie jak 
wykorzystanie na szerszą skalę kwot ryczałtowych i wniosków elektronicznych. Koszty 
związane z podatkiem VAT lub pracownikami stałymi nie będą już uznawane za 
kwalifikujące się do finansowania, ponieważ okazały się trudne do monitorowania i 
wykazywania. Zostanie to wyrównane podwyższeniem stóp współfinansowania z 
obecnego poziomu 50% do 70% (projekty tradycyjne) lub 80% (projekty zintegrowane).

 Wybór projektów na podstawie kryteriów merytorycznych: We wniosku 
zaproponowano zniesienie orientacyjnych rocznych przydziałów krajowych („kopert 
krajowych”) i przywrócenie wyboru na podstawie jakości.

 Większy udział państw trzecich: Oprócz współpracy z państwami EOG, krajami 
kandydującymi i krajami Bałkanów Zachodnich w wyjątkowych przypadkach 
dopuszczone będą działania poza Unią.

                                               
1 W przypadku cen stałych (2011 r.) wyeliminowano wpływ zmian cen od roku bazowego do roku bieżącego.
Ceny bieżące odnoszą się do wartości opartej na cenach w każdym roku referencyjnym (propozycja dla LIFE:
3,6 mld EUR).
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 Zarządzanie: Niektóre zadania zarządcze zostaną zlecone istniejącej agencji 
wykonawczej.

Sprawozdawczyni zdecydowanie popiera podejście przyjęte przez Komisję we wniosku 
dotyczącym programu LIFE na lata 2014–2020. W rezolucji w sprawie WRF PE zaapelował 
o utrzymanie oddzielnego instrumentu finansowania działań związanych ze środowiskiem, 
oprócz podejścia polegającego na włączaniu kwestii ochrony środowiska i przeciwdziałania 
zmianie klimatu w główny nurt polityk sektorowych UE2.Obecny wniosek odzwierciedla ten 
postulat. Sprawozdawczyni zamierza zaproponować zmiany i/lub dodatkowe elementy 
dotyczące następujących kwestii:

Budżet: Oceny programu LIFE zawsze były wyjątkowo pozytywne i zwracały uwagę na jego 
wartość dodaną3.Ponieważ obecne projekty tradycyjne odniosły duży sukces, należy 
zwiększyć ich finansowanie. Należy utrzymać dotacje na działania, stanowiące 78% funduszy 
z programu LIFE.
Propozycja Komisji dotycząca zwiększenia budżetu wiąże się z nowymi celami: (1) szersza 
skala działań z zakresu łagodzenia i dostosowania się do skutków zmiany klimatu oraz (2) 
wsparcie realizacji za pomocą projektów zintegrowanych. Sprawozdawczyni całkowicie 
zgadza się z rozszerzeniem zakresu instrumentu. Zintegrowaną realizację i zintegrowane 
egzekwowanie polityki UE podkreślono jako najważniejsze wyzwania w rezolucji w sprawie 
WRF i strategii „UE 2020”. Do obecnego budżetu należy zatem dodać fundusze przewidziane 
przez Komisję i uznane przez nią za niezbędne z punktu widzenia tych dwóch elementów.
Potrzeby finansowe w przypadku sieci Natura 2000 zostały określone na co najmniej 5,8 mld 
EUR rocznie4.Chociaż z innych funduszy UE oraz źródeł krajowych i prywatnych pochodzi –
i będzie pochodzić – znaczna część finansowania sieci Natura 2000, nadal istnieją duże luki. 
Na program LIFE należy zatem przeznaczyć taką ilość środków, która zapewniałaby co 
najmniej 10% rocznych funduszy.

Równowaga geograficzna i wybór projektów: Biorąc pod uwagę główny cel funduszy UE 
polegający na wnoszeniu wartości dodanej, sprawozdawczyni zgadza się z propozycją 
Komisji dotyczącą zastąpienia kopert krajowych systemem wyboru projektów tradycyjnych w 
oparciu o kryteria merytoryczne. Doświadczenia z ostatnich lat pokazały, że nawet przydziały 
krajowe nie zapewniły równomiernego wykorzystania projektów LIFE (zob. wykres 1 
poniżej).
Sprawozdawczyni proponowałaby zatem ulepszenie programów szkoleń dla właściwych 
organów i zainteresowanych stron, które zamierzają ubiegać się o finansowanie z programu 
LIFE. Biorąc pod uwagę znaczenie programu LIFE dla zachowania różnorodności 
biologicznej, kraje/regiony posiadające stosunkowo niewiele terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty powinny otrzymać specjalną pomoc techniczną, aby mogły skorzystać z 
możliwości uzyskania odpowiedniego finansowania. Ponadto należy zwiększyć 
wykorzystanie i dostępność funduszy w przypadku regionów doświadczających trudności 
                                               
2 Zob. rezolucja w sprawie WRF z dnia 8 czerwca 2011 r.
3 Zob. np. ocena śródokresowa wdrażania rozporządzenia w sprawie LIFE+, kwiecień 2010 r., ocena skutków 
wniosku dotyczącego LIFE na lata 2014–2020: SEC(2011)1542; ocena ex post programu LIFE na lata 1996–
2006, lipiec 2009 r.; publikacje dotyczące programu LIFE dostępne na poświęconej mu stronie internetowej.
4 Finansowanie sieci Natura 2000. Inwestowanie w sieć Natura 2000: zapewnienie korzyści przyrodzie i 
ludziom. Dokument roboczy służb Komisji SEC(2011)1573 final.
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gospodarczych i mających niewielkie możliwości pozyskania funduszy uzupełniających, w 
związku z czym sprawozdawczyni proponuje, aby regiony te kwalifikowały się do otrzymania 
współfinansowania według wyższej stopy, np. zgodnie z kryteriami polityki spójności.
Sprawozdawczyni zgadza się, że w przypadku projektów zintegrowanych należy zapewnić 
równowagę geograficzną, biorąc pod uwagę ich modelowy charakter oraz istnienie trudności 
w realizacji w każdym państwie członkowskim. Zdaniem sprawozdawczyni rozporządzenie 
powinno określać minimalną liczbę projektów zintegrowanych przypadającą na jedno 
państwo członkowskie.

Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i uproszczenie: Obecnie około 5% funduszy LIFE jest 
przeznaczanych na zwrot kosztów związanych z podatkiem VAT, a około 22,5% – na zwrot 
kosztów związanych z pracownikami stałymi, co różni się znacznie z zależności od projektu. 
Budżet europejski jest instrumentem potężnym, lecz niewielkim, a sprawozdawczyni ma 
wyjątkowo sceptyczne podejście do wykorzystywania go do pokrywania kosztów, które nie 
przyczyniają się bezpośrednio do konkretnych działań zapewniających europejską wartość 
dodaną.

Zdaniem sprawozdawczyni do zadań UE nie należy zwrot kosztów z tytułu podatków, które 
są odprowadzane do budżetów krajowych. Należy zdecydowanie zachęcać same państwa 
członkowskie do zwrotu kosztów z tytułu krajowego podatku VAT organizacjom 
nienastawionym na zysk realizującym projekty LIFE5.Biorąc powyższe pod uwagę, obciążeń 
organizacji pozarządowych realizujących projekt LIFE i niemających możliwości odzyskania 
kosztów z tytułu podatku VAT ani w ramach programu LIFE, ani na mocy krajowych 
przepisów dotyczących VAT nie można zrównoważyć wyższą stopą współfinansowania. 
Sprawozdawczyni proponowałaby zatem zastosowanie takich samych zasad dotyczących 
podatku VAT w przypadku programu LIFE jak te, które zaproponowano w przepisach 
rozporządzenia ogólnego w przypadku funduszy UE w ramach wspólnych ram 
strategicznych. Podmioty publiczne nie powinny zatem mieć możliwości ubiegania się o 
zwrot podatku VAT.
Sprawozdawczyni zdecydowanie popiera działania związane z ochroną środowiska 
prowadzone przez organizacje pozarządowe, instytucje akademickie i służby publiczne.
Sprawozdawczyni uważa jednak, że finansowanie części kosztów zatrudnienia pracowników 
stałych z niewielkiego budżetu LIFE budzi wątpliwości. W uzasadnieniu wniosku Komisji 
wspomniano, że kryteria kwalifikowalności kosztów pracowników stałych niezatrudnionych 
konkretnie do realizacji projektu można zawęzić lub wykluczyć, bez konieczności 
dodatkowego definiowania „pracowników stałych”. Co do kwalifikowalności podatku VAT, 
jeżeli rozporządzenie w sprawie programu LIFE nie stanowi inaczej, do kosztów 
pracowniczych zastosowanie miałyby przepisy (zmienionego) rozporządzenia finansowego.
Sprawozdawczyni uważa podejście Komisji za uzasadnione w przypadku tych zadań, których 
wykonania można z zasady oczekiwać od organu administracji publicznej w zakresie 
zarządzania dobrami publicznymi, takimi jak środowisko naturalne i przyroda. W przypadku 
podmiotów publicznych kwalifikowalne powinny zatem być tylko koszty związane z 
pracownikami zatrudnionymi konkretnie do realizacji projektu LIFE. W przypadku innych 
beneficjentów kwalifikowalne powinny nadal być koszty związane z pracownikami stałymi i 

                                               
5 Zob. również rezolucja PE z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyszłości podatku VAT (2011/2082 
(INI)), ust. 19.



DT\899185PL.doc 5/6 PE487.756v01-00

PL

zatrudnionymi na czas określony. Należy uprościć skomplikowaną i podatną na błędy 
procedurę wypełniania rozliczeń czasu pracy pracowników zajmujących się projektem.
Ponadto sprawozdawczyni zdecydowanie opowiada się za innymi proponowanymi 
elementami upraszczającymi.

Projekty zintegrowane: Uwzględnienie wszystkich aspektów dotyczących środowiska i 
klimatu we wszystkich funduszach UE jest jednym z głównych celów określonych przez PE 
w rezolucji w sprawie WRF. Projekty zintegrowane realizowane w ramach programu LIFE są 
konkretnym narzędziem służącym do osiągnięcia tego celu, w związku z czym 
sprawozdawczyni zdecydowanie je popiera. Projekty zintegrowane nie zastępują 
odpowiedzialności państw członkowskich za wdrażanie, lecz mają charakter modelowy oraz 
ustanawiają konstruktywną i trwałą współpracę między różnymi sektorami administracji.
Będą one korzystne w przypadku innych funduszy, ponieważ zwiększą możliwości ich 
wykorzystania na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska i ukierunkowanie na 
istotne trudności realizacyjne.

Projekty zintegrowane mogą być jednak realizowane z powodzeniem wyłącznie pod 
warunkiem zakorzenienia tej koncepcji w innych funduszach w celu zapewnienia ich wkładu 
finansowego i zamierzonego efektu dźwigni. Obecnie o koordynacji z programem LIFE jest 
mowa tylko w Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim oraz wspólnych ramach 
strategicznych6.Zdecydowane stanowisko komisji ENVI wobec komisji odpowiedzialnych za 
znaczące fundusze będzie ważne dla spójnego uwzględnienia „koordynacji z projektami 
zintegrowanymi LIFE” w przypadku każdego funduszu. 
Innym warunkiem wstępnym udanego wdrożenia koncepcji projektów zintegrowanych będzie 
jej konkretna rola w ramach instrumentu LIFE i jej konkretne ujęcie w rozporządzeniu. 
Projekty te nie powinny zastępować projektów tradycyjnych ani stanowić dla nich 
konkurencji, z czego wynika propozycja sprawozdawczyni dotycząca utrzymania obecnego 
poziomu budżetu dla projektów tradycyjnych i uznania projektów zintegrowanych za istotną, 
lecz dodatkową cechę programu LIFE.

Kwestie do przemyślenia

1. Podczas głosowania w dniu 21 marca komisja ENVI potwierdziła cele strategii na rzecz 
różnorodności biologicznej i podkreśliła niszczące skutki gospodarcze, które na 
społeczeństwo wywiera jej utrata. W jaki sposób te ambitne cele należy odzwierciedlić w 
budżecie programu LIFE?

2. W jaki sposób można osiągnąć geograficznie równomierne korzyści projektów LIFE?

3. Jaką rolę powinien pełnić program LIFE w finansowaniu pracowników stałych?

4. Które mechanizmy są potrzebne do zapewnienia wykonalności projektów 
zintegrowanych i wynikającego z nich efektu dźwigni? W jaki sposób należy zapewnić 
konstruktywne i silne zachęty w ramach innych funduszy, tak aby wydatki mogły faktycznie 
                                               
6 Wspólne ramy strategiczne przekładają cele strategii „Europa 2020” na priorytety EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, EFRROW oraz EFMR.
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wzajemnie się uzupełniać?

Wykres 1: Program LIFE+ na lata 2007–2010: wykorzystanie przydziałów krajowych w 
poszczególnych państwach

Źródło: Rozporządzenie w sprawie LIFE, równowaga geograficzna, karta informacyjna 
Komisji nr 1 z dnia 26 marca 2012 r.
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