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Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på 5 450 000 000 

EUR i løbende priser. 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på 11 350 000 000 

EUR i løbende priser. 

Or. pt 

Begrundelse 

LIFE-programmet bør spille en større rolle i håndteringen af problemer og udfordringer i 

forbindelse med bevarelse af biodiversitet, økologisk integritet, herunder for så vidt angår 

bevarelse og forvaltning af Natura 2000-områder, samt modvirkning af og tilpasning til 

klimaforandringer i hele EU, og dets samlede tildeling bør nå op på mindst 1 % af EU's 

budget som et rimeligt udgangspunkt (selv om det ikke er optimalt) til at løse disse problemer 

og udfordringer. 

Fordelingen af det samlede beløb til dette program i denne artikels stk. 2 bør stå i forhold til 

det samlede foreslåede beløb. Dette samlede beløb skal udgøre mindst 1 % af den flerårige 

finansielle ramme for 2021-2027. 
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Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Mindst 60 % af det i stk. 1 nævnte 

beløb skal gennemføres ved delt 

forvaltning, idet der tages hensyn til en 

række faktorer ved fastsættelsen af de 

beløb, der tildeles hver enkelt 

medlemsstat, navnlig det samlede 

jordareal, som medlemsstaterne har i 

Natura 2000-nettet, og deres 

identificerede behov for afbødning af og 

tilpasning til klimaændringerne. 

Or. pt 
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Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmet gennemføres ved 

direkte forvaltning i overensstemmelse 

med finansforordningen eller ved indirekte 

forvaltning med organer, der er omhandlet 

i finansforordningens artikel [61, stk. 1, 

litra c)]. 

1. Programmet gennemføres ved delt 

forvaltning i et omfang, der svarer til 

60 % af dets budget, og ved direkte 

forvaltning i overensstemmelse med 

finansforordningen eller ved indirekte 

forvaltning med organer, der er omhandlet 

i finansforordningens artikel [61, stk. 1, 

litra c)]. 

 (Hvor det er relevant bør den forordning, 

der regulerer forvaltningen af programmet, 

tilpasses i overensstemmelse med denne 

ændring.) 

Or. pt 

 

 


