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Programmet för miljö och klimatpolitik (Life)

I samband med utarbetandet av varje flerårig budgetram står Europeiska unionen vid ett 
vägskäl när det gäller vart den ska rikta sina medel och hur den ska fördela dessa för att stödja 
sin politik. Samtidigt som EU-budgeten bara står för ca 2 procent av alla offentliga utgifter i 
de 27 medlemsstaterna bör man inte underskatta EU-utgifternas hävstångs- och 
modelleffekter. Detta arbetsdokument innehåller tankar särskilt om Life-programmet, 
tillsammans med flera synpunkter som jag vill dela med er.

Den 12 december 2011 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om inrättandet av 
ett program för miljö och klimatpolitik (Life), som ska ersätta Life+ som gäller 2007–2013.
De viktigaste delarna är följande:

 Utökad finansiering: 3,2 miljarder euro, i jämförelse med 2,181 miljarder euro för Life+ 
(båda i 2011 års priser1).

 Två delprogram: ett för miljö och ett nytt för klimatpolitik.
 Tillägg av ”Integrerade projekt”: Det främsta målet är att förbättra genomförandet av 

miljö- och klimatpolitiken och stödja dess integrering i andra politikområden genom en 
verksamhet som drivs i större skala än traditionella projekt. Idealiskt sett skulle andra EU-
medel och privata medel användas genom integrerade projekt som ett komplement till 
Life-medlen.

 Stärkt strategisk inriktning: Målet är en starkare styrning av efterfrågan genom 
fastställande av (icke-uttömmande) prioriteringar i de fleråriga programmen, varvid de 
tematiska prioriteringarna anges.

 Inriktning på biologisk mångfald: 50 procent av delprogrammets medel för miljön 
kommer även framöver att öronmärkas för natur/biologisk mångfald.

 Ändrade finansieringssatser: Förenklande mekanismer som t.ex. en ökad användning av 
klumpsummor eller elektroniska tillämpningar föreslås. Momsutgifter eller kostnader för 
fast anställda skulle inte längre anses vara berättigande för finansiering, eftersom de har 
visat sig vara svåra att övervaka och rapportera. Detta kommer att kompenseras genom att 
man höjer medfinansieringsnivåerna från rådande 50 procent till 70 procent (traditionella 
projekt) eller 80 procent (integrerade projekt).

 Val av projekt som bygger på meriter: I förslaget föreslås att man avskaffar de 
vägledande årliga nationella anslagen (”nationella ramanslag”) och återgår till ett urval 
som grundas på kvalitet.

 Tredjeländers ökade deltagande: Förutom samarbete med EES-medlemsstater, 
kandidatländer och länder i västra Balkanområdet skulle verksamhet utanför unionen 
tillåtas i undantagsfall.

 Förvaltning: Vissa förvaltningsuppgifter ska delegeras till ett befintligt 
genomförandeorgan.

                                               
1 För fasta priser (2011) har prisförändringarnas påverkan från basåret till det aktuella året avlägsnats. Löpande 
priser avser värdet grundat på priserna under respektive referensår (Life-förslag: 3,6 miljarder euro).
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Jag stödjer kraftfullt kommissionens strategi i dess förslag till Lifeprogrammet 2014–2020. I 
sin resolution om den fleråriga budgetramen har Europaparlamentet efterlyst att ett separat 
finansieringsinstrument för miljön ska användas förutom metoden att integrera miljön och 
klimatförändringarna i EU:s alla politikområden2. Det föreliggande förslaget speglar denna 
begäran. Jag avser att föreslå ändringar av och/eller tillägg till följande punkter:

Budget: Utvärderingarna av Lifeprogrammet har alltid varit oerhört positiva och betonat dess 
mervärde3. Eftersom de aktuella traditionella projekten har visat sig vara mycket 
framgångsrika bör deras anslag höjas. Man bör behålla öronmärkningen av 78 procent av 
Life-medlen för projektbidrag.

Kommissionens förslag till budgetökning kommer tillsammans med nya mål, nämligen 1) att i 
högre grad satsa på begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, och 2) att stödja 
genomförandet med hjälp av integrerade projekt. Jag ger mitt fulla stöd till denna utökning av 
instrumentets omfattning. Integrerat genomförande och verkställande av EU-politiken har 
lyfts fram som mycket viktiga utmaningar i resolutionen om den fleråriga budgetramen och i 
Europa 2020-strategin. De medel som planeras och bedöms som nödvändiga av 
kommissionen bör därför läggas till den aktuella budgeten. Finansieringsbehovet för 
Natura 2000 har fastställts till minst 5,8 miljarder euro per år4. Eftersom andra EU-
finansieringskällor samt nationella och privata källor tillhandahåller – och måste 
tillhandahålla – en betydande andel av finansieringen av Natura 2000-nätverket, finns det 
fortfarande stora brister. Life-programmet bör därför få medel så att det bidrar med minst 
10 procent av den årliga finansieringen.

Geografisk balans och val av projekt: Med hänsyn till EU-medlens främsta mål att skapa 
europeiskt mervärde stödjer jag kommissionens förslag att ersätta de nationella ramanslagen 
med ett urvalssystem som grundas på meriter för traditionella projekt. Erfarenheterna under 
de senaste åren har visat att inte ens nationella anslag har garanterat en balanserad upptagning 
av Life-projekt (se figur 1 nedan).

Jag föreslår därför förbättrade fortbildningsprogram för behöriga myndigheter och intressenter 
som avser att ansöka om medel från Lifeprogrammet. Med tanke på Lifeprogrammets 
betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden ska de länder/regioner som har en 
jämförelsevis hög procentuell andel platser med betydelse för unionen få särskild teknisk 
hjälp för att kunna ta upp relaterade finansieringsmöjligheter. Upptagningen av och tillgången 
till lämpliga medel för regioner med ekonomiska svårigheter och låg kapacitet bör ökas – jag 
avser därför att föreslå att dessa regioner ska vara berättigade till högre 
samfinansieringsnivåer, t.ex. i enlighet med sammanhållningspolitikens kriterier. Jag håller 
med om att man bör garantera en geografisk balans för integrerade projekt, med tanke på 
deras modellkaraktär och det faktum att problem med genomförandet finns i alla 
medlemsstater. Jag anser att man bör ange ett minsta antal integrerade projekt per 
medlemsstat i förordningen.

                                               
2 Se resolutionen om den fleråriga budgetramen från den 8 juni 2011.
3 Se t.ex. halvtidsöversynen av genomförandet av Life+-förordningen (april 2010); konsekvensbedömning för 
Life-förslaget 2014–2020: SEC(2011)1542; utvärdering i efterhand av Life-programmet 1996–2006 (juli 2009);
”LIFE focus”-publikationer som finns tillgängliga på Life-programmets webbplats.
4 ”Financing Natura 2000. Investing in Natura 2000: Delivering benefits for nature and people”. Arbetsdokument 
från kommissionens avdelningar (SEK(2011)1573).
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Återbetalningsregler och förenkling: Omkring 5 procent av Lifeprogrammets medel blir för 
närvarande återbetalning av moms, omkring 22,5 procent blir återbetalning av kostnader för 
fast anställda, vilket skiljer sig i betydande grad mellan projekten. EU-budgeten är ett 
kraftfullt men litet instrument, och jag är oerhört skeptisk till att det används för utgifter som 
inte direkt bidrar till konkreta åtgärder som resulterar i europeiskt mervärde.

Jag anser att EU inte har behörighet att återbetala skatter som flyter in i de nationella 
budgetarna. Man bör kraftfullt uppmuntra medlemsstaterna själva att återbetala nationell 
moms till ideella organisationer som deltar i Life-projekt5. Bördan för icke-statliga 
organisationer som genomför ett Life-projekt och inte kan återfå momskostnaderna antingen 
enligt Life- eller nationella momsregler, kan alltså inte kompenseras genom en höjd 
medfinansieringsnivå. Jag kommer därför att föreslå en tillämpning av samma momsregler för 
Life-programmet som föreslås i bestämmelsen i den allmänna förordningen för EU-medel 
enligt den gemensamma strategiska ramen. Offentliga enheter bör sålunda inte kunna göra 
anspråk på att få momsen återbetald.

Jag stödjer kraftfullt den miljörelaterade verksamheten inom icke-statliga organisationer, 
akademiska institutioner och offentliga tjänsteföretag. Jag anser dock att det är tvivelaktigt att 
finansiera delar av deras fast anställda personal genom den lilla Life-budgeten. I 
kommissionens motivering nämns att stödberättigandet för personalkostnader som har att göra 
med fast anställd personal som inte har rekryterats specifikt för projektet kan begränsas eller 
tas bort, utan att ytterligare definiera ”fast anställd personal”. När det gäller stödberättigandet 
för moms tillämpas, om inget annat anges i Life-förordningen, bestämmelserna i (den 
reviderade) budgetförordningen för personalkostnader.

Jag anser att kommissionens synsätt är berättigat för de uppgifter som man allmänt sett kan 
förvänta sig av en offentlig förvaltare avseende förvaltningen av kollektiva nyttigheter som 
t.ex. miljö och natur. När det gäller offentliga enheter bör därför endast kostnader för personal 
som har rekryterats specifikt för Life-projektet vara stödberättigande. För övriga 
förmånstagare bör kostnader för fast och tillfällig personal fortfarande vara stödberättigande.
Det komplicerade förfarandet, i vilket misstag ofta görs, för att fylla i tidrapporter för 
personalens arbetstid i projektet ska förenklas. Jag är dessutom utan tvekan för andra 
föreslagna förenklingar.

Integrerade projekt: Integreringen av miljö- och klimataspekter i all EU-finansiering är ett 
av de viktigaste målen som fastställs i Europaparlamentets resolution om den fleråriga 
budgetplanen. Enligt Life-programmet är integrerade projekt ett konkret verktyg för detta, 
varför det får mitt kraftfulla stöd. Integrerade projekt ska inte ersätta medlemsstaternas ansvar 
för genomförandet, utan vara av modellkaraktär och skapa ett konstruktivt och varaktigt 
samarbete mellan olika sektorer inom förvaltningarna. De kommer att vara till nytta för andra 
medel genom att öka deras absorptionskapacitet för miljörelaterade utgifter och kanalisera 
dem till stora utmaningar vid genomförandet.

Integrerade projekt kan dock bara lyckas om idén är väletablerad i andra EU-fonder, för att 
säkra deras ekonomiska bidrag och den avsedda hävstångseffekten. För tillfället har 
samordningen med Life-programmet bara nämnts i Europeiska havs- och fiskerifonden och i 
                                               
5 Se även Europaparlamentets resolution av den 13 oktober 2011 om mervärdesskattens framtid
(2011/2082(INI)), punkt 19.
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den gemensamma strategiska ramen6. En bestämd ståndpunkt från miljöutskottet gentemot de 
utskott som är ansvariga för de viktigaste fonderna kommer att bli nödvändig för att stödja ett 
konsekvent inbegripande av ”samordning med Life-programmets integrerade projekt” i 
respektive fond. En annan förutsättning för att få idén med integrerade projekt att ”lyfta” 
kommer att bero på dess konkreta roll inom Life-instrumentet och dess konkretisering i 
förordningen. De bör inte ersätta eller tävla med traditionella projekt. Mitt förslag är sålunda 
att behålla de rådande budgetnivåerna för traditionella projekt och betrakta integrerade projekt 
som en nödvändig men kompletterande del av Lifeprogrammet.

Synpunkter

1. Under sin omröstning den 21 mars bekräftade miljöutskottet målen för strategin för 
biologisk mångfald och betonade de förödande samhällskostnader som förlusten av biologisk 
mångfald får. Hur ska man spegla dessa strävanden i Life-budgeten?

2. Hur kan man åstadkomma en geografiskt balanserad nytta av Life-projekten?

3. Vilken roll bör Lifeprogrammet ha avseende finansieringen av fast anställd personal?

4. Vilka mekanismer behövs för att säkerställa de integrerade projektens genomförbarhet 
och hävstångseffekt? Hur ska man tillhandahålla konstruktiva och kraftfulla incitament inom 
andra fonder så att utgifterna verkligen kan bli ömsesidigt stärkande?

Figur 1: LIFE+ 2007–2010: Användning av nationella anslag per land
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6 Den gemensamma strategiska ramen översätter målen i Europa 2020-strategin till prioriteringar för Eruf, ESF, 
Sammanhållningsfonden, EJFLU, och EHFF.
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Källa: Life-förordningen, geografisk balans, kommissionens projektformulär nr 1 av den 
26 mars 2012.


