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KORTFATTAD MOTIVERING

Programmet för miljö och klimatpolitik (Life), inrättat genom förordning (EU) nr 1293/2013 
för perioden 2014–2020, är det senaste i en rad unionsprogram under en 25-årsperiod som 
stöder genomförandet av miljö- och klimatlagstiftningen och åtföljande politiska 
prioriteringar. Programmet fungerar som en katalysator och stöder småskaliga åtgärder som 
syftar till att initiera, utvidga eller främja hållbar produktion, distribution och konsumtion.

Med hänsyn till programmets betydelse för att ta itu med de behov och problem som finns på 
klimat- och miljöområdet bör man stödja den föreslagna förordningen, som syftar till att 
inrätta programmet för miljö och klimatpolitik (Life) för perioden som inleds 2021. Att ta itu 
med klimatförändringarna är en av de viktigaste globala utmaningarna, och den kräver en 
samordnad och ambitiös reaktion.

Ändringsförslagen rör framförallt de aspekter som beskrivs nedan.

– Förtydligande av programmets allmänna och särskilda mål 

Programmet bör bidra till övergången till en hållbar, cirkulär, resurs- och energieffektiv, 
koldioxidsnål och klimattålig ekonomi, inbegripet genom övergången till ett högeffektivt 
energisystem som är baserat på förnybar energi. Stödet till Natura 2000 och åtgärder för att 
motverka förstöringen av ekosystem bör nämnas, liksom behovet av en hög miljöskyddsnivå 
och ambitiösa klimatåtgärder. Programmet bör stödja bättre miljö- och klimatstyrning på alla 
nivåer, inbegripet ökad medverkan från det civila samhället, icke-statliga organisationer och 
lokala aktörer. Programmets särskilda mål bör omfatta hållbart jordbruk och hållbara 
livsmedelssystem samt jordbruk, trädgårdsnäring, skogsbruk och fiskeri. Vidare ska 
programmet inte undergräva målen för annan unionslagstiftning eller unionspolitik.

– Programmets struktur

Området Miljö bör även omfatta hållbara jordbruksmetoder, till exempel biologisk mångfald i 
mark och i jordbruket, koldioxidbindning, markövervakning och mark- och vattenskydd.

– Tilldelningskriterier 

Projekt som finansieras genom programmet ska bidra markant till uppnåendet av minst ett av 
de mål som anges i artikel 3 i förslaget till förordning. De ska undvika att äventyra unionens 
övriga lagstiftning och övriga politiska prioriteringar, i synnerhet resurseffektivitet och 
livsmedelsproduktion. Projekt med störst potential att engagera och få till stånd smart 
samarbete med det civila samhället, markägare, jordbruket, trädgårdsnäringen och 
skogsbruket ska dessutom prioriteras. Kommissionen ska säkerställa att de projekt som 
finansieras genom programmet är geografiskt balanserade.

– Stödberättigande kostnader för inköp av mark 

Tidigare har jordbruksmark köpts eller exproprierats med hjälp av Life-medel, vilket 
upplevdes som kontroversiellt bland allmänheten. Köp av mark bör vara det enda sättet att 
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uppnå det önskade resultatet, om det tillämpas. Samarbete med jordbrukare för att uppnå 
bevarandemålen bör ges företräde.

– Programplanering, övervakning, rapportering och utvärdering 

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta fleråriga arbetsprogram för Life-
programmet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i förslaget till ny artikel, som överensstämmer med det nuvarande Life-
programmet. Life-kommittén bör bibehållas. Kommissionen ska säkerställa att 
arbetsprogrammen utvecklas i tillräckligt samråd med medlagstiftarna och berörda parter.

Halvtidsutvärderingen av programmet ska vid behov åtföljas av ett förslag till ändring av den 
föreslagna förordningen. Kommissionen ska göra resultaten av utvärderingarna offentligt 
tillgängliga. Utvärderingarna ska dessutom innehålla en bedömning av synergieffekterna 
mellan programmet och andra kompletterande unionsprogram samt mellan dess delprogram.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Unionens politik och lagstiftning 
för miljö, klimat och i relevanta delar för 
ren energi har lett till märkbara 
förbättringar av miljösituationen. Men det 
finns fortfarande stora miljö- och 
klimatutmaningar, och om inget görs 
kommer de att få betydande negativa 
konsekvenser för unionen och för 
unionsmedborgarnas välbefinnande.

(1) Unionens politik och lagstiftning 
för miljö, klimat och i relevanta delar för 
ren energi har lett till märkbara 
förbättringar av miljösituationen. 
Integreringen av miljöåtgärder i andra 
politikområden, såsom jordbruk och 
energi, medför förbättringar av 
miljösituationen. Men det finns fortfarande 
stora miljö- och klimatutmaningar, och om 
inget görs kommer de att få betydande 
negativa konsekvenser för unionen och för 
unionsmedborgarnas välbefinnande.

Ändringsförslag 2
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi, bör
programmet bidra till övergången till en 
ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål 
och klimattålig ekonomi, till skydd och 
förbättring av miljön och till att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald, 
antingen genom direkta insatser eller 
genom att stödja integrering av dessa mål i 
andra politikområden.

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi
måste dessa respekteras. Programmet bör
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, tekniskt avancerad,
koldioxidsnål och klimattålig ekonomi, till 
skydd och förbättring av miljön och till att 
stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, antingen genom direkta insatser 
eller genom att stödja integrering av dessa 
mål i andra politikområden.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Programmet bör bidra till hållbar 
utveckling och till uppnåendet av målen för 
unionens lagstiftning, strategier, planer och 
internationella åtaganden för miljö, klimat 
och i relevanta delar för ren energi, 
inbegripet Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling8, konventionen 
om biologisk mångfald9 och Parisavtalet 
som antagits inom ramen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar10 (nedan kallat 
Parisavtalet om klimatförändringar).

(5) Programmet bör bidra till hållbar 
utveckling och till uppnåendet av målen för 
unionens lagstiftning, strategier, planer och 
internationella åtaganden för miljö, klimat 
och i relevanta delar för ren energi, 
framför allt Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling8, konventionen 
om biologisk mångfald9 och Parisavtalet 
som antagits inom ramen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar10 (nedan kallat 
Parisavtalet om klimatförändringar).

_________________ _________________

8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s 
generalförsamling den 25 september 2015.

8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s 
generalförsamling den 25 september 2015.

9 93/626(ΙΝΙ) Rådets beslut av den 25 
oktober 1993 om ingående av 
konventionen om biologisk mångfald 
(EGT L 309, 13.12.1993, s. 1).

9 93/626(ΙΝΙ) Rådets beslut av den 25 
oktober 1993 om ingående av 
konventionen om biologisk mångfald 
(EGT L 309, 13.12.1993, s. 1).

10 EUT L 282, 19.10.2016, s. 4. 10 EUT L 282, 19.10.2016, s. 4.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Av särskild betydelse för att nå de 
övergripande målen är genomförandet av 
paketet för den cirkulära ekonomin 11, 
ramen för klimat- och energipolitiken fram 
till 203012, 13, 14, unionens 
naturvårdslagstiftning15, samt tillhörande 
strategier16, 17, 18, 19, 20.

(6) Av särskild betydelse för att nå de 
övergripande målen är genomförandet av 
paketet för den cirkulära ekonomin 11, 
ramen för klimat- och energipolitiken fram 
till 203012, 13, 14, unionens 
naturvårdslagstiftning15, samt tillhörande 
strategier16, 17, 18, 19, 20, bland annat den 
bioekonomiska strategin20a.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Ram för klimat- och energipolitiken 
fram till 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Ram för klimat- och energipolitiken 
fram till 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

13 En EU-strategi för klimatanpassning, 
COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 En EU-strategi för klimatanpassning, 
COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Ren energi för alla i Europa, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Ren energi för alla i Europa, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 En handlingsplan för naturen, 
människorna och näringslivet, COM(2017) 
198, 27.4.2017.

15 En handlingsplan för naturen, 
människorna och näringslivet, COM(2017) 
198, 27.4.2017.

16 Ett program för ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

16 Ett program för ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 En temainriktad strategi för markskydd, 
KOM(2006) 231.

18 En temainriktad strategi för markskydd, 
KOM(2006) 231.

19 En europeisk strategi för utsläppssnål 
rörlighet, COM(2016) 501 final.

19 En europeisk strategi för utsläppssnål 
rörlighet, COM(2016) 501 final.

20 Handlingsplan för infrastruktur för 
alternativa bränslen i enlighet med artikel 
10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017.

20 Handlingsplan för infrastruktur för 
alternativa bränslen i enlighet med artikel 
10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017.

20a Innovation för hållbar tillväxt: En 
bioekonomi för Europa, COM(2012)0060, 
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13.2.2012.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet om klimatförändringar 
krävs att unionen omvandlas till ett 
energieffektivt, koldioxidsnålt och 
klimattåligt samhälle. Detta kräver i sin tur 
åtgärder som är särskilt inriktade på 
sektorer som bidrar mest till nuvarande 
koldioxidutsläpp och föroreningar, och 
som bidrar till genomförandet av ramen för 
energi- och klimatpolitiken fram till 2030 
och till medlemsstaternas integrerade 
nationella energi- och klimatplaner. 
Dessutom behövs förberedelser för 
unionens långsiktiga klimat- och 
energistrategi fram till mitten av det här 
århundradet. Programmet bör också 
omfatta åtgärder som bidrar till 
genomförandet av unionens politik för 
klimatanpassning för att minska 
sårbarheten för klimatförändringens 
negativa effekter.

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet om klimatförändringar, 
som måste respekteras, krävs att unionen 
omvandlas till ett energieffektivt, 
koldioxidsnålt och klimattåligt samhälle. 
Detta kräver i sin tur åtgärder som är 
särskilt inriktade på sektorer som bidrar 
mest till nuvarande koldioxidutsläpp och 
föroreningar, och som bidrar till 
genomförandet av ramen för energi- och 
klimatpolitiken fram till 2030 och till 
medlemsstaternas integrerade nationella 
energi- och klimatplaner. Dessutom behövs 
förberedelser för unionens långsiktiga 
klimat- och energistrategi fram till mitten 
av det här århundradet. Programmet bör 
också omfatta åtgärder som bidrar till 
genomförandet av unionens politik för 
klimatanpassning för att minska 
sårbarheten för klimatförändringens 
negativa effekter och för att förutse och 
bemöta katastrofer som orsakas av den.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Övergången till ren energi är ett 
viktigt bidrag till begränsningen av 
klimatförändring och ger också sidovinster 
för miljön. Åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad som stöder 
övergången till ren energi, som fram till 
2020 finansieras inom ramen för Horisont 
2020, bör integreras i programmet, 

(8) Övergången till ren energi är ett 
viktigt bidrag till begränsningen och 
minskningen av klimatförändring och ger 
också sidovinster för miljön. Åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad som stöder 
övergången till ren energi, som fram till 
2020 finansieras inom ramen för Horisont 
2020, bör integreras i programmet, 
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eftersom deras syfte inte är att finansiera 
spetskompetens och skapa innovation, utan 
att underlätta införandet av redan 
tillgänglig teknik som kommer att bidra till 
begränsning av klimatförändringen. 
Införandet av dessa åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad i programmet ger 
potential för synergieffekter mellan 
delprogrammen och gör 
unionsfinansieringen generellt sett mer 
sammanhängande. Därför bör data om 
utnyttjandet av befintliga forskningsresultat 
och innovativa lösningar i Life-projekten 
samlas in och spridas, inbegripet från 
Horisont Europa och dess föregångare.

eftersom deras syfte inte är att finansiera 
spetskompetens och skapa innovation, utan 
att underlätta införandet av redan 
tillgänglig teknik som kommer att bidra till 
begränsning och minskning av 
klimatförändringen. Införandet av dessa 
åtgärder för kapacitetsuppbyggnad i 
programmet ger potential för 
synergieffekter mellan delprogrammen 
genom att främja flerfondsfinansiering
och gör unionsfinansieringen generellt sett 
mer sammanhängande. Därför bör data om 
utnyttjandet av befintliga forskningsresultat 
och innovativa lösningar i Life-projekten 
samlas in och spridas, inbegripet från 
Horisont Europa och dess föregångare.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I konsekvensbedömningarna av 
lagstiftningen om ren energi bedöms att det 
kommer att krävas ytterligare investeringar 
på 177 miljarder EUR per år under 
perioden 2021–2030 för att nå unionens 
energimål för 2030. De största bristerna rör 
investeringar för minskning av 
koldioxidutsläpp från byggnader 
(energieffektivitet och småskalig förnybar 
energi), där kapital måste inriktas på 
projekt med en mycket decentraliserad 
karaktär. Ett av målen för delprogrammet 
Övergång till ren energi är att bygga upp 
kapacitet för utveckling och aggregering av 
projekt, för att därigenom bidra till att 
absorbera medel från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 
fungera som katalysator för investeringar i 
ren energi, även med hjälp av 
finansieringsinstrumenten inom InvestEU.

(9) I konsekvensbedömningarna av 
lagstiftningen om ren energi bedöms att det 
kommer att krävas ytterligare investeringar 
på 177 miljarder EUR per år under 
perioden 2021–2030 för att nå unionens 
energimål för 2030 som föreslagits av 
kommissionen. Dessa mål togs upp av 
medlagstiftarna vid slutförandet av 
direktivet om främjande av användningen 
av energi från förnybara energikällor och 
direktivet om energieffektivitet, för att 
närma unionens mål till unionens 
åtaganden enligt Parisavtalet. De största 
bristerna rör investeringar för minskning av 
koldioxidutsläpp från byggnader 
(energieffektivitet och decentraliserad
förnybar energi, med särskild inriktning 
på energiförbrukningen för uppvärmning 
och luftkonditionering), där kapital måste 
inriktas på projekt med en mycket 
decentraliserad karaktär, t.ex. genom att 
främja pilotprojekt baserade på mindre 
tätortsområden. Ett av målen för 
delprogrammet Övergång till ren energi är 
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att bygga upp kapacitet för utveckling och 
aggregering av projekt, för att därigenom 
bidra till att absorbera medel från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och fungera som 
katalysator för investeringar i ren energi, 
även med hjälp av 
finansieringsinstrumenten inom InvestEU.

Motivering

Minskade koldioxidutsläpp i byggsektorn är av väsentlig betydelse för att nå EU:s klimat- och 
energimål och därigenom leva upp till målen i Parisavtalet. Det är dock viktigt att fokusera 
mer på energiförbrukningen för uppvärmning och luftkonditionering, som står för en 
betydande del av Europas energiförbrukning.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionens senaste paket för 
granskning av genomförandet av 
miljöpolitiken21 visar att betydande 
framsteg krävs för att påskynda 
genomförandet av unionens 
miljölagstiftning och öka integreringen av 
miljö- och klimatmål i andra 
politikområden. Programmet bör därför 
fungera som en katalysator för att 
åstadkomma de nödvändiga framstegen 
genom att utveckla, prova och reproducera 
nya metoder, stödja utveckling, 
övervakning och översyn av politik, öka de 
berörda parternas delaktighet, mobilisera 
investeringar från unionens 
investeringsprogram eller andra finansiella 
källor och stödja åtgärder för att övervinna 
de olika hindren för ett effektivt 
genomförande av viktiga planer som krävs 
enligt miljölagstiftningen.

(12) Unionens senaste paket för 
granskning av genomförandet av 
miljöpolitiken21 visar att betydande 
framsteg krävs för att påskynda 
genomförandet av unionens 
miljölagstiftning och öka integreringen av 
miljö- och klimatmål i andra 
politikområden. Programmet bör därför 
fungera som en väsentlig katalysator för att 
åstadkomma de nödvändiga framstegen
genom att utveckla, prova och reproducera 
nya metoder, stödja utveckling, 
övervakning och översyn av politik, främja 
ökad medvetenhets- och 
kommunikationsverksamhet, utveckla god 
förvaltning, öka de berörda parternas 
delaktighet, mobilisera investeringar från 
unionens investeringsprogram eller andra 
finansiella källor och stödja åtgärder för att 
övervinna de olika hindren för ett effektivt 
genomförande av viktiga planer som krävs 
enligt miljölagstiftningen.

_________________ _________________
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21 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén – Granskningen av 
genomförandet av EU:s miljöpolitik: 
Gemensamma utmaningar och hur vi kan 
samarbeta för att nå bättre resultat 
(COM(2017) 063 final).

21 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén – Granskningen av 
genomförandet av EU:s miljöpolitik:
Gemensamma utmaningar och hur vi kan 
samarbeta för att nå bättre resultat 
(COM(2017) 63 final).

Motivering

Bättre förvaltning, särskilt genom medvetandehöjande åtgärder och delaktighet från berörda 
parter, är avgörande för att man ska nå miljömålen, och var en uttrycklig prioritering i det
tidigare Life-programmet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald, inbegripet i marina
ekosystem, krävs stöd till utveckling, 
genomförande, upprätthållande och 
utvärdering av unionens lagstiftning och 
politik, inbegripet EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 202022, rådets 
direktiv 92/43/EEG23, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/147/EG24 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1143/201425. Detta bör särskilt ske 
genom att utveckla kunskapsbasen för 
utarbetande och genomförande av politik 
och genom att utveckla, prova, 
demonstrera och tillämpa bästa praxis och 
lösningar i liten skala eller skräddarsydda 
för särskilda lokala, regionala eller 
nationella förhållanden, inbegripet 
integrerade strategier för genomförandet av 
de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas 
på grundval av direktiv 92/43/EEG. 
Unionen bör spåra sina utgifter relaterade 
till biologisk mångfald för att fullgöra sina 
rapporteringsskyldigheter enligt 
konventionen om biologisk mångfald. Krav 

(13) För att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald, inbegripet i 
akvatiska ekosystem, krävs stöd till 
utveckling, genomförande, upprätthållande 
och utvärdering av unionens lagstiftning 
och politik, inbegripet EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 202022, rådets 
direktiv 92/43/EEG23, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/147/EG24 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1143/201425. Detta bör särskilt ske 
genom att utveckla kunskapsbasen för 
utarbetande och genomförande av politik 
och genom att utveckla, prova, 
demonstrera och tillämpa bästa praxis och 
lösningar i liten skala eller skräddarsydda 
för särskilda lokala, regionala eller 
nationella förhållanden, inbegripet 
integrerade strategier för genomförandet av 
de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas 
på grundval av direktiv 92/43/EEG. 
Unionen bör spåra sina utgifter relaterade 
till biologisk mångfald för att fullgöra sina 
rapporteringsskyldigheter enligt 
konventionen om biologisk mångfald. Krav 
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för spårning i annan relevant 
unionslagstiftning bör också uppfyllas.

för spårning i annan relevant 
unionslagstiftning bör också uppfyllas.

_________________ _________________

22 KOM(2011) 244 slutlig. 22 KOM(2011) 244 slutlig.

23 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

23 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 
oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter (EUT L 317, 
4.11.2014, s. 35).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 
oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter (EUT L 317, 
4.11.2014, s. 35).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Främjande av den cirkulära 
ekonomin kräver en förändrad syn på sättet 
att utforma, producera, konsumera och 
bortskaffa material och produkter, 
däribland plast. Programmet bör bidra till 
övergången till en cirkulär ekonomisk 
modell genom ekonomiskt stöd som
inriktas på en rad olika aktörer (företag, 
myndigheter och konsumenter), i synnerhet 
genom att tillämpa, utveckla och 
reproducera bästa teknik, metoder och 
lösningar som är skräddarsydda för lokala, 
regionala eller nationella förhållanden, 
bland annat genom integrerade strategier 
för genomförandet av planer för 
avfallshantering och förebyggande av 
avfall. Genom att stödja genomförandet av 
plaststrategin kan åtgärder vidtas i 
synnerhet för att försöka lösa problemet 

(16) Främjande av den cirkulära 
ekonomin kräver en förändrad syn på sättet 
att utforma, producera, konsumera och 
bortskaffa material och produkter, 
däribland plast. Programmet bör bidra till 
övergången till en cirkulär ekonomisk 
modell genom ekonomiskt stöd som 
inriktas på en rad olika aktörer (företag, 
myndigheter och konsumenter), i synnerhet 
genom att tillämpa, utveckla och 
reproducera bästa teknik, metoder och 
lösningar som är skräddarsydda för lokala, 
regionala eller nationella förhållanden, 
bland annat genom integrerade strategier 
för genomförandet av planer för 
avfallshantering och förebyggande av 
avfall. Genom att stödja genomförandet av 
plaststrategin kan åtgärder vidtas i 
synnerhet för att försöka lösa problemet 
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med marint skräp. med skräp i vattenmiljön.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Skydd och återställande av den 
marina miljön är ett av de övergripande 
målen för unionens miljöpolitik. 
Programmet bör stödja följande: 
förvaltning, bevarande, återställande och 
övervakning av biologisk mångfald och 
marina ekosystem, särskilt i marina 
områden inom Natura 2000, och skydd av 
arter i enlighet med de prioriterade 
åtgärdsplaner som utarbetas i enlighet med 
direktiv 92/43/EEG; uppnående av god 
miljöstatus i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG28; främjande av rena och 
friska hav; genomförande av den 
europeiska strategin för plast i en cirkulär 
ekonomi, för att försöka lösa problemet 
med förlorade fiskeredskap och marint 
skräp i synnerhet; främjande av unionens 
deltagande i den internationella 
havsförvaltningen som är avgörande för att 
nå målen för Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling och garantera 
friska hav för framtida generationer. 
Programmets strategiska integrerade 
projekt och strategiska naturprojekt bör 
inkludera relevanta åtgärder som syftar till 
skydd av den marina miljön.

(19) Skydd och återställande av 
vattenmiljön är ett av de övergripande 
målen för unionens miljöpolitik. 
Programmet bör stödja följande: 
förvaltning, bevarande, återställande och 
övervakning av biologisk mångfald och 
akvatiska ekosystem, särskilt i marina 
områden inom Natura 2000, och skydd av 
arter i enlighet med de prioriterade 
åtgärdsplaner som utarbetas i enlighet med 
direktiv 92/43/EEG; uppnående av god 
miljöstatus i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG28; främjande av rena och 
friska hav; genomförande av den 
europeiska strategin för plast i en cirkulär 
ekonomi, för att försöka lösa problemet 
med förlorade fiskeredskap och marint 
skräp i synnerhet; främjande av unionens 
deltagande i den internationella 
havsförvaltningen som är avgörande för att
nå målen för Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling och garantera 
friska hav för framtida generationer. 
Programmets strategiska integrerade 
projekt och strategiska naturprojekt bör 
inkludera relevanta åtgärder som syftar till 
skydd av vattenmiljön.

_________________ _________________

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT 
L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT 
L 164, 25.6.2008, s. 19).

Ändringsförslag 12
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad 
övergång till ren energi krävs att det civila 
samhället medverkar genom att höja 
allmänhetens medvetenhet och öka 
konsumenternas engagemang samt ett 
bredare deltagande från berörda parter, 
inbegripet icke-statliga organisationer, i 
samråd om och genomförande av politiken.

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad 
övergång till ren energi krävs att det civila 
samhället medverkar genom att höja 
allmänhetens medvetenhet, bl.a. med en 
kommunikationsstrategi som tar hänsyn 
till nya medier och sociala nätverk och 
som ökar konsumenternas engagemang 
och deltagandet från berörda parter, 
inbegripet icke-statliga organisationer, i 
samråd om och genomförande av politiken.

Motivering

Det är viktigt att uttryckligen nämna behovet av en modern kommunikationsstrategi.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Programmet bör förbereda 
marknadsaktörerna för och stödja dem i 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi genom att prova nya 
affärsmöjligheter, förbättra 
yrkeskunskaper, underlätta 
konsumenternas tillgång till hållbara 
produkter och tjänster, engagera och stärka 
opinionsbildare och prova nya metoder för 
att anpassa befintliga processer och 
affärslandskapet. För att stödja en bredare 
marknadsspridning av hållbara lösningar 
bör allmänhetens acceptans och 
konsumenternas engagemang främjas.

(22) Programmet bör förbereda 
marknadsaktörerna för och stödja dem i 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi genom hållbar 
användning av befintliga naturresurser 
och genom att prova nya affärsmöjligheter, 
förbättra yrkeskunskaper, underlätta 
konsumenternas tillgång till hållbara 
produkter och tjänster, engagera och stärka 
opinionsbildare och prova nya metoder för 
att anpassa befintliga processer och 
affärslandskapet. För att stödja en bredare 
marknadsspridning av hållbara lösningar, 
särskilt utveckling av innovativ teknik för 
förnybar energi, bör allmänhetens 
acceptans och konsumenternas 
engagemang främjas.
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Motivering

Tack vare den tekniska utvecklingen, marknadsutvecklingen och (även) allmänhetens stöd har 
kostnaderna för att installera system för förnybar energi sjunkit drastiskt under de senaste 10 
åren. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen för att fullt ut utveckla den europeiska 
energipotentialen genom att utvärdera alternativa energikällor som fortfarande är 
underutnyttjade (såsom havsenergi och geotermisk energi) och minska EU:s beroende av 
energi från tredjeländer.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Med tanke på betydelsen av att ta 
itu med klimatförändringar i linje med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling 
kommer detta program att bidra till att 
integrera klimatfrågor och till uppnåendet 
av det övergripande målet att 25 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimatmålen. Åtgärder inom detta program 
väntas bidra med 61 % av programmets 
totala finansieringsram för klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under programmets utarbetande och 
genomförande och omprövas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner.

(24) Att ta itu med 
klimatförändringarna är en av de 
viktigaste globala utmaningarna, och den 
kräver en samordnad och ambitiös 
reaktion. Unionen måste ta itu med 
klimatförändringarna i linje med unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
uppfylla Förenta nationernas mål för
hållbar utveckling, och detta program 
kommer att bidra till att integrera klimat-
och miljöfrågor och till uppnåendet av det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimat- och 
miljömålen. Åtgärder inom detta program 
väntas bidra med 61 % av programmets 
totala finansieringsram för klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under programmets utarbetande och 
genomförande och omprövas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
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av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Unionens politik på andra områden än 
politik för miljö, klimat och i relevanta 
delar för övergång till ren energi bör också 
beaktas.

av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Unionens politik på andra områden än 
politik för miljö, klimat, cirkulär ekonomi
och i relevanta delar för övergång till ren 
energi bör också beaktas.

_________________ _________________

30 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 30 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Vid utvärderingen av denna 
förordning kommer man att få den 
information som behövs för att vid behov 
fatta beslut om att förbättra programmet.
Förutom utvärderingen av hur väl 
programmet uppfyllt målet i artikel 3 i 
denna förordning bör man särskilt beakta 
ansökningsförfarandet för att säkerställa 
att dessa medel är tillgängliga för alla 
relevanta projekt. Särskilt viktigt är det att 
säkerställa att det är praktiskt och enkelt 
för lokalsamhällen och det civila 
samhället att delta.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) strategiska naturprojekt: projekt 
som stöder uppnåendet av unionens mål för 
natur och biologisk mångfald genom att 
genomföra sammanhållna 
handlingsprogram i medlemsstaterna för att 
integrera dessa mål och prioriteringar i 
andra politikområden och 
finansieringsinstrument, även genom ett 
samordnat genomförande av prioriterade 

(1) strategiska naturprojekt: projekt 
som stöder uppnåendet av unionens mål för 
natur och biologisk mångfald, som framför 
allt fastställs i direktiv 2009/147/EG och 
rådets direktiv 92/43/EEG, genom att 
genomföra sammanhållna 
handlingsprogram i medlemsstaterna för att 
integrera dessa mål och prioriteringar i 
andra politikområden och 
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åtgärdplaner som upprättas i enlighet med 
direktiv 92/43/EEG. strategiska integrerade 
projekt:

finansieringsinstrument, även genom ett 
samordnat genomförande av prioriterade 
åtgärdsplaner som upprättas i enlighet 
med direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) standardåtgärdsprojekt: projekt, 
andra än strategiska integrerade projekt, 
strategiska naturprojekt eller projekt för 
tekniskt bistånd, som syftar till att uppnå 
de särskilda mål som anges i artikel 3.2. 
blandfinansieringsinsatser:

(4) standardåtgärdsprojekt: projekt, 
andra än strategiska integrerade projekt, 
strategiska naturprojekt eller projekt för 
tekniskt bistånd, såsom bottom up-projekt 
(LLU), som syftar till att uppnå de 
särskilda mål som anges i artikel 3.2.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi, samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, för att därigenom bidra till en 
hållbar utveckling.

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en hållbar, 
cirkulär, resurs- och energieffektiv, 
koldioxidsnål och klimattålig ekonomi, 
inbegripet genom övergången till ett 
högeffektivt energisystem som är baserat 
på förnybar energi, att säkerställa skydd 
och förbättring av miljön och till att stoppa 
och vända förlusten av biologisk mångfald, 
inbegripet genom stöd till Natura 2000 
och åtgärder för att motverka förstöringen 
av ekosystem, för att därigenom bidra till 
ett miljöskydd på hög nivå och ambitiösa 
klimatåtgärder. Programmet ska också 
stödja bättre miljö- och klimatstyrning på 
alla nivåer, inbegripet ökad medverkan 
från det civila samhället, icke-statliga 
organisationer och lokala aktörer.

Ändringsförslag 20



AD\1162174SV.docx 17/25 PE623.976v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
natur och biologisk mångfald.

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till och stödja tillämpningen av bästa 
praxis för natur och biologisk mångfald 
och för hållbart jordbruk och hållbara 
livsmedelssystem.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och efterlevnad av unionens 
relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att förbättra styrningen 
genom att öka offentliga och privata 
aktörers kapacitet och det civila samhällets 
deltagande.

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och efterlevnad av unionens 
relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att förbättra styrningen 
genom att öka offentliga och privata 
aktörers kapacitet, bland annat inom 
jordbruket, trädgårdsnäringen, 
skogsbruket och fiskeriet, och det civila 
samhällets deltagande.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Programmet ska inte undergräva 
målen för annan unionslagstiftning eller 
unionspolitik.

Motivering

Life-projekt har tyvärr orsakat kontroverser bland allmänheten och konflikter i vissa 
medlemsstater under de senaste åren på grund av att familjejordbruk har exproprierats. 
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Tillämpningskonflikter mellan Life och unionens övriga lagstiftning och politik, till exempel 
den gemensamma jordbrukspolitiken och skyddet av unga jordbrukare och familjejordbruk, 
måste undvikas. Samarbetet med till exempel jordbrukare och markägare, men även små och 
medelstora företag och den privata sektorn, måste förstärkas i Life-fondens förordning.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) hållbara jordbruksmetoder, 
inklusive biologisk mångfald i mark och i 
jordbruket, koldioxidbindning, 
markövervakning och mark- och 
vattenskydd,

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 13 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Projekt som finansieras genom 
programmet ska bidra markant till 
uppnåendet av minst ett av målen som 
anges i artikel 3.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Projekt som finansieras genom 
programmet ska undvika att äventyra 
programmets mål för miljö och klimat eller 
i relevanta delar för ren energi och ska, där 
så är möjligt, främja användning av 
miljöanpassad offentlig upphandling.

(a) Projekt som finansieras genom 
programmet ska undvika att äventyra 
programmets mål för miljö och klimat eller 
i relevanta delar för ren energi och ska, så 
ofta som möjligt, främja användning av 
miljöanpassad offentlig upphandling.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 13 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Projekt som finansieras genom 
programmet ska undvika att äventyra 
unionens övriga lagstiftning och övriga 
politiska prioriteringar, i synnerhet 
resurseffektivitet och 
livsmedelsproduktion.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 13 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Projekt med störst potential att 
engagera och få till stånd smart 
samarbete med det civila samhället, 
markägare, jordbruket, 
trädgårdsnäringen och skogsbruket ska 
prioriteras.

Motivering

Tidigare erfarenheter har hittills visat att det är av avgörande betydelse för framgångsrika 
Life-projekt att det finns medverkan från och smart samarbete med det civila samhället, 
markägare, jordbruket, trädgårdsnäringen och skogsbruket när det gäller att utveckla, 
demonstrera och främja innovativ teknik och innovativa metoder för att nå miljö- och 
klimatåtgärdsmålen för unionens lagstiftning och politik, inbegripet energiövergången, och 
att bidra till och stödja tillämpningen av bästa praxis när det gäller natur och biologisk 
mångfald.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 13 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Kommissionen ska säkerställa att 
de projekt som finansieras genom 
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programmet är geografiskt balanserade.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 13 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I förekommande fall ska särskild 
hänsyn tas till projekt i geografiska 
områden med särskilda behov eller 
svårigheter, t.ex. områden med särskilda 
miljöproblem eller naturliga begränsningar, 
gränsöverskridande områden eller yttersta 
randområden.

(f) I förekommande fall, förutsatt att 
projektet medför miljöfördelar, ska 
särskild hänsyn tas till projekt i geografiska 
områden med särskilda behov eller 
svårigheter, t.ex. områden med särskilda 
miljöproblem eller naturliga begränsningar, 
gränsöverskridande områden eller yttersta 
randområden.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förvärv av mark är det enda eller 
det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå 
det önskade bevaranderesultatet.

(b) Förvärv av mark är det enda sättet 
att uppnå det önskade bevaranderesultatet.

Motivering

Tidigare har jordbruksmark köpts eller exproprierats med hjälp av Life-medel, vilket 
upplevdes som kontroversiellt bland allmänheten. Köp av mark bör vara det enda sättet att 
uppnå det önskade resultatet, om det tillämpas. Samarbete med jordbrukare för att uppnå 
bevarandemålen bör ges företräde.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta fleråriga 
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arbetsprogram för Life-programmet.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 21a.

Motivering

Detta förfarande inom Life-kommittén är förenligt med den nuvarande Life-förordningen. 
Medlemsstaterna bör delta i utarbetandet av arbetsprogrammen.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska säkerställa att 
arbetsprogrammen utvecklas i tillräckligt 
samråd med medlagstiftarna och de 
berörda parterna.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En halvtidsutvärdering av 
programmet ska göras när det väl 
föreligger tillräcklig information om 
genomförandet av programmet, dock 
senast fyra år efter det att programmet 
började genomföras.

2. En halvtidsutvärdering av 
programmet ska göras när det väl 
föreligger tillräcklig information om 
genomförandet av programmet, dock 
senast fyra år efter det att programmet 
började genomföras, och ska innehålla 
den bedömning som gjorts i enlighet med 
artikel 18.5. Denna halvtidsutvärdering 
ska vid behov åtföljas av ett förslag till 
ändring av denna förordning.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid slutet av programmets 
genomförande, dock senast fyra år efter 
slutet av den period som anges i artikel 1 
andra stycket, ska en slututvärdering av 
programmet genomföras av kommissionen.

3. Vid slutet av programmets 
genomförande, dock senast fyra år efter 
slutet av den period som anges i artikel 1 
andra stycket, ska en slututvärdering av 
programmet genomföras av kommissionen, 
som ska innehålla de bedömningar som 
gjorts i enlighet med artikel 18.5. 

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska överlämna 
slutsatserna från dessa utvärderingar 
tillsammans med sina egna kommentarer 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

4. Kommissionen ska överlämna 
slutsatserna från dessa utvärderingar 
tillsammans med sina egna kommentarer 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén. Kommissionen ska 
göra resultaten av utvärderingarna 
offentligt tillgängliga.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för Life-programmet för miljö-
och klimatpolitik. Denna kommitté ska 
vara en kommitté i den mening som avses 
i förordning (EU) nr 182/2011.

2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, 
ska kommissionen inte anta utkastet till 
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genomförandeakt och artikel 5.4 tredje 
stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska 
tillämpas.

Motivering

Kommittéförfarandet överensstämmer med reglerna i det nuvarande Life-programmet. Det 
goda samarbetet mellan kommissionen och medlemsstaterna bör upprätthållas. Life-
kommittén bör bibehållas.
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