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Program za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE)

Pri pripravi vsakega večletnega finančnega okvira se EU sooča z vprašanjem, kam usmeriti 
finančna sredstva in kako porazdeliti sredstva, da bi podprla svoje politike. Čeprav proračun 
EU predstavlja le približno 2 % vseh javnih izdatkov 27 držav članic, ne smemo podcenjevati 
učinka finančnega vzvoda in vzora izdatkov EU. Ta delovni dokument vsebuje predvsem 
mnenje o programu LIFE, skupaj z nekaj točkami za razmislek, ki bi jih rada delila z vami.

12. decembra 2011 je Evropska komisija predlagala uredbo o uvedbi programa za okolje in 
podnebne ukrepe (LIFE), ki naj bi nasledil program LIFE+, ki se je začel leta 2007 in se bo 
zaključil leta 2013. Glavni elementi so:

 Višja finančna sredstva: 3200 milijonov EUR v primerjavi z 2181 milijoni EUR za 
program LIFE+ (oba zneska izračunana leta 20111).

 Dva podprograma: podprogram za okolje in novi podprogram za podnebne ukrepe.
 Dodani „integrirani projekti“ (IP): glavni cilj je izboljšati izvajanje okoljskih in 

podnebnih politik ter podpreti njihovo vključevanje v druge politike, ki delujejo na širšem 
področju kot tradicionalni projekti (TP). V idealnem primeru bi se poleg sredstev 
programa LIFE preko integriranih projektov sprostila tudi druga finančna sredstva EU in 
zasebna sredstva.

 Okrepljena strateška usmeritev: cilj je odločnejše usmerjanje povpraševanja z 
določevanjem (nedokončnih) prednostnih nalog v okviru večletnih programov, ob čemer 
se natančno opredelijo tematske prednostne naloge.

 Poudarek na biotski raznovrstnosti: 50 % sredstev podprograma za okolje bo še naprej 
namenjenih ohranjanju narave/biotske raznovrstnosti.

 Spremenjene stopnje financiranja: predlagana je uvedba sistemov za poenostavitve, kot 
so povečana uporaba pavšalnih zneskov ali elektronskih vlog. Stroški za DDV ali stroški 
za zaposlene za določen čas ne bodo več upravičeni do financiranja, saj se je izkazalo, da 
jih je težko nadzorovati in o njih poročati. To zmanjšanje bi se lahko nadomestilo s 
povečanjem stopnje sofinanciranja s 50 % na 70 % (pri TP) in 80 % (pri IP).

 Izbiranje projektov na podlagi prednosti: predlagana je ukinitev okvirnih letnih 
nacionalnih dodelitev (nacionalnih sredstev) in ponovna uvedba izbora na podlagi 
kvalitete.

 Večja udeležba tretjih držav: poleg sodelovanja s članicami EGP, državami 
kandidatkami in državami zahodnega Balkana bodo v izjemnih primerih dovoljene tudi 
dejavnosti zunaj Unije.

 Upravljanje: nekatere naloge upravljanja se prenesejo na obstoječo izvajalsko agencijo.

Odločno podpiram pristop Komisije, ki ga odraža predlog za program LIFE za obdobje 
2014−2020. V svoji resoluciji o novem večletnem finančnem okvirju je Evropski parlament 
zahteval, naj se zagotovi ločen instrument financiranja za ohranjanje okolja in naj se ohrani 

                                               
1 Pri izračunu stalnih cen (2011) je bil odštet vpliv sprememb cen od izhodiščnega do tekočega leta. Trenutne 
cene predstavljajo vrednosti, ki temeljijo na cenah v vsakem referenčnem letu (predlagani znesek za LIFE: 3,6 
milijarde EUR). 
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pristop za vključevanje okoljskih in podnebnih vprašanj v vse sektorske politike EU.2 Ta 
predlog odraža omenjeno zahtevo. Nameravam predlagati spremembe in/ali dodatke k 
naslednjim točkam:

Proračun: Ocene programa LIFE so bile vedno zelo pozitivne in so poudarile njegovo 
dodano vrednost.3 Ker so se trenutni tradicionalni projekti izkazali za zelo uspešne, bi morali 
povečati sredstva za njihovo financiranje. 78 % proračunskih sredstev za LIFE bo še naprej 
namenjenih subvencijam za projektne dejavnosti.

Predlog Komisije o povečanju proračuna spremljajo tudi novi cilji: (1) okrepiti prizadevanja 
za ublažitev podnebnih sprememb in za prilagoditev nanje ter (2) podpirati izvajanje preko 
integriranih projektov. Povsem se strinjam s to razširitvijo področja uporabe instrumenta. 
Integrirano izvajanje in uveljavljanje politik EU sta bila v resoluciji o večletnem finančnem 
okvirju in v strategiji Evropa 2020 izpostavljena kot ključna izziva. Zato bi morali trenutnemu 
proračunu dodati sredstva, ki so predvidena in po mnenju Komisije potrebna za ta dva 
elementa.
Za financiranje omrežja Natura 2000 naj bi bilo potrebnih vsaj 5,8 milijarde EUR letno.4
Čeprav drugi nacionalni in zasebni skladi EU zagotavljajo − in bodo morali še naprej 
zagotavljati − velik del sredstev za financiranje omrežja Natura 2000, so primanjkljaji še 
vedno veliki. Zato bi bilo treba programu LIFE dodeliti sredstva, ki bi zagotovila vsaj 10 % 
letnega financiranja.

Geografska uravnoteženost in izbiranje projektov: Glede na to, da je glavni cilj skladov 
EU ustvariti evropsko dodano vrednost, se strinjam s predlogom Komisije, naj se sistem 
dodeljevanja nacionalnih sredstev nadomesti s sistemom za izbiro tradicionalnih projektov na 
podlagi njihovih prednosti. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da nacionalne dodelitve niso 
zagotovile uravnotežene podpore LIFE projektom (glej diagram 1 spodaj).

Zato bom predlagala izboljšanje programov usposabljanja za pristojne organe in 
zainteresirane strani, ki nameravajo zaprositi za sredstva v okviru programa LIFE. Ker 
program LIFE igra pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, bodo države/regije 
z razmeroma visokim deležem območij, pomembnih za Skupnost, prejele posebno tehnično 
pomoč, s katero bodo lahko povečale povezane možnosti financiranja. Poleg tega je treba 
okrepiti spodbude in izboljšati dostopnost v regijah, ki imajo gospodarske težave in 
nezadostne zmogljivosti za zagotavljanje dopolnilnih sredstev. Zato nameravam predlagati, 
naj bodo te regije upravičene do višje stopnje sofinanciranja, npr. v skladu z merili kohezijske 
politike.
Strinjam se, da je treba zagotoviti geografsko uravnoteženost podpore za integrirane projekte, 
ker ti služijo kot vzor in ker se v vsaki državi članici soočajo z izzivi pri izvajanju. Menim, da 
bi morala uredba določati najmanjše število integriranih projektov na državo članico.

                                               
2 Glej resolucijo EP z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost oz. o novem večletnem finančnem okvirju. 
3 Glej npr. vmesno oceno o izvajanju uredbe LIFE+ (april 2010); presojo vplivov predloga za program LIFE za 
obdobje 2014−2020: SEC(2011)1542; naknadno oceno programa LIFE za obdobje 1996−2006, julij 2009; 
objave v zvezi s programom LIFE na spletni strani LIFE.
4 Delovni dokument služb Komisije „Financiranje Nature 2000 – naložbe v območja omrežja Natura 2000: 
zagotavljanje koristi za naravo in ljudi“ (SEC(2011)1573, konč.).
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Pravila za povračila in poenostavitve: Trenutno se približno 5 % sredstev iz sklada LIFE 
porabi za povračila DDV, približno 22,5 % pa za povračila stroškov za zaposlene za 
nedoločen čas; ti stroški se pri posameznih projektih bistveno razlikujejo. Evropski proračun 
je močan, toda majhen instrument, zato sem zelo skeptična glede uporabe evropskih sredstev 
za kritje stroškov, ki ne prispevajo neposredno h konkretnim ukrepom za ustvarjanje evropske 
dodane vrednosti. 

Menim, da Evropska unija ni dolžna povrniti dajatev, ki se stekajo v nacionalne proračune. 
Države članice je treba spodbujati, da neprofitnim organizacijam, ki sodelujejo pri LIFE 
projektih, same povrnejo stroške za DDV.5 Ob tem naj poudarim še, da bremena, ki ga nosijo 
nevladne organizacije, ki izvajajo LIFE projekte in po pravilih programa LIFE ali nacionalnih 
pravilih o DDV niso upravičene do povračila stroškov za DDV, ni mogoče ublažiti s 
povečanjem stopnje sofinanciranja. Zato bom za program LIFE predlagala uporabo istih 
pravil o DDV, kot so določena v splošnih določbah o skladih EU, ki delujejo v skupnem 
strateškem okviru (CSF skladi). Tako javni subjekti ne bodo upravičeni do povračila stroškov 
za DDV. 
Odločno podpiram okoljske dejavnosti nevladnih organizacij, akademskih ustanov in javnih 
služb. Vseeno pa se mi zdi sporno, da se del njihovega stalnega osebja financira s sredstvi iz 
majhnega proračuna programa LIFE. Obrazložitveni memorandum Komisije navaja, da bi 
lahko bila upravičenost stroškov za osebje, ki je zaposleno za nedoločen čas in ni bilo najeto 
posebej za projekt, omejena ali izključena, pri čemer pa pojem „zaposleni za nedoločen čas“ 
ni natančno opredeljen. Kar se tiče upravičenosti stroškov za DDV, se za stroške osebja 
uporabljajo določbe (revidirane) finančne uredbe, če v uredbi LIFE ni določeno drugače.

Menim, da je pristop Komisije upravičen za tiste naloge, ki se jih lahko na splošno pričakuje 
od javnega uradnika v zvezi z upravljanjem z javnimi dobrinami, kot so okolje in narava. Kar 
se tiče javnih subjektov, pa bi morali biti upravičeni le stroški, povezani z zaposlenimi, ki so 
bili najeti posebej za LIFE projekt. Pri ostalih upravičencih se lahko stroški za zaposlene za 
določen in nedoločen čas še naprej uveljavljajo za povračila. Poenostaviti je treba zapleteni 
postopek izpolnjevanja časovnih preglednic za beleženje projektu namenjenih delovnih ur 
osebja, pri katerem pogosto prihaja do napak. Poleg tega odločno podpiram tudi ostale 
predlagane poenostavitve. 

Integrirani projekti: Vključevanje okoljskih in podnebnih vidikov v vse politike financiranja 
EU predstavlja enega od glavnih ciljev, ki jih določa resolucija Evropskega parlamenta o 
večletnem finančnem načrtu. Integrirani projekti, ki se izvajajo v okviru programa LIFE, so 
konkretno orodje za doseganje tega cilja in jih bom zato odločno podprla. Ti projekti ne bodo 
nadomestili obveznosti izvajanja držav članic, ampak dajali zgled, saj vzpostavljajo 
konstruktivno in trajno sodelovanje med različnimi sektorji uprave. Koristni bodo za druge 
sklade, saj bodo izboljšali sposobnosti črpanja odhodkov, povezanih z okoljem, in sklade 
usmerili k glavnim izzivom pri izvajanju.

Integrirani projekti so vseeno lahko uspešni le, če ostali skladi EU, ki lahko zagotovijo 
finančne prispevke in predvideni učinek vzvoda, dobro podprejo njihovo zamisel. Trenutno je 
uskladitev s programom LIFE omenjena le v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in 

                                               
5 Glej tudi točko 19 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 13. oktobra 2011 o prihodnosti DDV (2011/2082 
(INI)).
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ribištvo in skupnim strateškim okvirom (CSF).6 Ključnega pomena je, da odbor ENVI 
odborom, pristojnim za glavne sklade, pokaže, da odločno zagovarja dosledno vključevanje 
„usklajevanja z LIFE integriranimi projekti“ v vsakem skladu. 
Drug pogoj za spodbuditev koncepta IP bo odvisen od konkretne vloge tega koncepta v 
okviru instrumenta LIFE in njegove opredelitve v uredbi. Integrirani projekti ne smejo 
nadomestiti tradicionalnih projektov ali tekmovati z njimi; zato predlagam, da se ohrani 
trenutni proračunski delež za tradicionalne projekte, in poudarjam, da moramo integrirane 
projekte obravnavati kot bistven, vendar dodaten sestavni del programa LIFE. 

Vprašanja v razmislek

1. Odbor ENVI je 21. marca z glasovanjem potrdil cilje strategije za biotsko raznovrstnost 
in poudaril uničujoče ekonomske stroške za družbo, ki jih lahko prinese izguba biotske 
raznovrstnosti. Kako bi se morali ti cilji odražati v proračunu programa LIFE? 

2. Kako lahko geografsko uravnotežimo koristi projektov LIFE? 

3. Kakšno vlogo naj LIFE igra pri financiranju stalno zaposlenih? 

4. Kateri mehanizmi so potrebni za zagotovitev izvedljivosti integriranih projektov (IP) in 
njihovega učinka vzvoda? Kako lahko zagotovimo konstruktivne in močne spodbude v 
drugih skladih, da se bodo lahko skladi preko izdatkov medsebojno krepili?

                                               
6 Skupni strateški okvir cilje strategije Evropa 2020 pretvarja v prednostne naloge skladov ESRR, ESS, KS, 
EKSRP in ESPR. 
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Diagram 1: LIFE+ 2007-2010: Uporaba nacionalnih sredstev v posameznih državah
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Vir: Uredba LIFE, geografska uravnoteženost, sporočilo Komisije št. 1 z dne 26. marca 2012.


