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Ændringsforslag  32 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Unionens politikker og lovgivning 

inden for miljø, klima og relevant ren 

energi har sikret betydelige 

miljøforbedringer. Der er dog stadig store 

miljø- og klimaudfordringer, som vil få 

alvorlige negative konsekvenser for 

Unionen og for borgernes velbefindende, 

hvis de ikke imødegås.  

(1) Trods Unionens politikker og 

lovgivning inden for området er der stadig 

store miljø- og klimaudfordringer, som vil 

få alvorlige negative konsekvenser for 

Unionen og for borgernes velbefindende, 

hvis de ikke imødegås.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  33 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Unionens politikker og lovgivning 

inden for miljø, klima og relevant ren 

energi har sikret betydelige 

miljøforbedringer. Der er dog stadig store 

miljø- og klimaudfordringer, som vil få 

alvorlige negative konsekvenser for 

Unionen og for borgernes velbefindende, 

hvis de ikke imødegås.  

(1) Unionens politikker og lovgivning 

inden for miljø, klima og relevant ren 

energi har sikret betydelige 

miljøforbedringer. Integrationen af 

miljøforanstaltninger i andre politiske 

områder såsom landbrug og energi sikrer 

miljøforbedringer. Der er dog stadig store 

miljø- og klimaudfordringer, som vil få 

alvorlige negative konsekvenser for 

Unionen og for borgernes velbefindende, 

hvis de ikke imødegås.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

Daniel Buda 
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Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I bestræbelserne på at opfylde 

Unionens målsætninger og mål, som er 

fastsat i lovgivning, politikker, planer og 

internationale forpligtelser på områderne 

miljø, klima og relateret ren energi, bør 

programmet bidrage til omstillingen til en 

ren, cirkulær, energieffektiv og 

klimaresistent lavemissionsøkonomi, til 

beskyttelsen og forbedringen af 

miljøkvaliteten og til at standse og vende 

biodiversitetstab, enten ved hjælp af 

direkte interventioner eller ved at integrere 

disse målsætninger i andre politikker. 

(3) I bestræbelserne på at opfylde 

Unionens målsætninger og mål, som er 

fastsat i lovgivning, politikker, planer og 

internationale forpligtelser på områderne 

miljø, klima og relateret ren energi, bør 

programmet bidrage til omstillingen til en 

ren, cirkulær, energieffektiv, teknologisk 

avanceret og klimaresistent 

lavemissionsøkonomi, til beskyttelsen og 

forbedringen af miljøkvaliteten og til at 

standse og vende biodiversitetstab, enten 

ved hjælp af direkte interventioner eller 

ved at integrere disse målsætninger i andre 

politikker. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  35 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I bestræbelserne på at opfylde 

Unionens målsætninger og mål, som er 

fastsat i lovgivning, politikker, planer og 

internationale forpligtelser på områderne 

miljø, klima og relateret ren energi, bør 

programmet bidrage til omstillingen til en 

ren, cirkulær, energieffektiv og 

klimaresistent lavemissionsøkonomi, til 

beskyttelsen og forbedringen af 

miljøkvaliteten og til at standse og vende 

biodiversitetstab, enten ved hjælp af 

direkte interventioner eller ved at integrere 

disse målsætninger i andre politikker. 

(3) Unionens målsætninger og mål, som er 

fastsat i lovgivning, politikker, planer og 

internationale forpligtelser på områderne 

miljø, klima og relateret ren energi, skal 

respekteres. Programmet bør bidrage til 

omstillingen til en ren, cirkulær, 

energieffektiv og klimaresistent 

lavemissionsøkonomi, til beskyttelsen og 

forbedringen af miljøkvaliteten og til at 

standse og vende biodiversitetstab, enten 

ved hjælp af direkte interventioner eller 

ved at integrere disse målsætninger i andre 

politikker. 

Or. en 
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Ændringsforslag  36 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Programmet bør bidrage til bæredygtig 

udvikling og til at opfylde Unionens 

målsætninger og mål, som er fastsat i 

lovgivning, strategier, planer og 

internationale forpligtelser på områderne 

miljø, klima og relateret ren energi, 

herunder FN's 2030-dagsorden for 

bæredygtig udvikling8, konventionen om 

den biologiske mangfoldighed9 og 

Parisaftalen, som blev vedtaget inden for 

rammerne af De Forenede Nationers 

rammekonvention om klimaændringer10 

("Parisaftalen om klimaændringer). 

(5) Programmet bør bidrage til bæredygtig 

udvikling og til at opfylde Unionens 

målsætninger og mål, som er fastsat i 

lovgivning, strategier, planer og 

internationale forpligtelser på områderne 

miljø, klima og relateret ren energi, 

herunder navnlig FN's 2030-dagsorden for 

bæredygtig udvikling8, konventionen om 

den biologiske mangfoldighed9 og 

Parisaftalen, som blev vedtaget inden for 

rammerne af De Forenede Nationers 

rammekonvention om klimaændringer10 

("Parisaftalen om klimaændringer). 

_________________ _________________ 

8 Agenda 2030, resolution vedtaget af FN's 

Generalforsamling den 25.9.2015. 

8 Agenda 2030, resolution vedtaget af FN's 

Generalforsamling den 25.9.2015. 

9 93/626/EØF: Rådets afgørelse af 25. 

oktober 1993 om indgåelse af 

konventionen om den biologiske 

mangfoldighed (EFT L 309 af 13.12.1993, 

s. 1). 

9 93/626/EØF: Rådets afgørelse af 25. 

oktober 1993 om indgåelse af 

konventionen om den biologiske 

mangfoldighed (EFT L 309 af 13.12.1993, 

s. 1). 

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

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Gennemførelsen af pakken om cirkulær 

økonomi11, 2030-rammen for klima- og 

energipolitikken12,13,14, Unionens 

naturlovgivning15, og tilknyttede 

politikker16,17,18,19,20 har særlig stor 

(6) Gennemførelsen af pakken om cirkulær 

økonomi11, 2030-rammen for klima- og 

energipolitikken12,13,14, Unionens 

naturlovgivning15, og tilknyttede 

politikker16,17,18,19,20, herunder den 
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betydning for at opnå de overordnede 

målsætninger. 

bioøkonomiske strategi20a, har særlig stor 

betydning for at opnå de overordnede 

målsætninger. 

_________________ _________________ 

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

12 2030-rammen for klima- og 

energipolitikken, COM(2014) 15 af 

22.1.2014. 

12 2030-rammen for klima- og 

energipolitikken, COM(2014) 15 af 

22.1.2014. 

13 EU-strategi for tilpasning til 

klimaændringer, COM(2013) 216 final af 

16.4.2013. 

13 EU-strategi for tilpasning til 

klimaændringer, COM(2013) 216 final af 

16.4.2013. 

14 Pakken om ren energi til alle europæere, 

COM(2016) 860 af 30.11.2016. 

14 Pakken om ren energi til alle europæere, 

COM(2016) 860 af 30.11.2016. 

15 Handlingsplan for naturen, mennesket og 

økonomien, COM(2017) 198 final af 

27.4.2017. 

15 Handlingsplan for naturen, mennesket og 

økonomien, COM(2017) 198 final af 

27.4.2017. 

16 Programmet ren luft i Europa, 

COM(2013) 918. 

16 Programmet ren luft i Europa, 

COM(2013) 918. 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 

af 22.12.2000, s. 1). 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 

af 22.12.2000, s. 1). 

18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 

COM(2006) 231. 

18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 

COM(2006) 231. 

19 En strategi for lavemissionsmobilitet, 

COM(2016) 501 final. 

19 En strategi for lavemissionsmobilitet, 

COM(2016) 501 final. 

20 Handlingsplan om infrastruktur for 

alternative brændstoffer i henhold til artikel 

10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 

8.11.2017. 

20 Handlingsplan om infrastruktur for 

alternative brændstoffer i henhold til artikel 

10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 

8.11.2017. 

 20a Nye veje til bæredygtig vækst: 

Bioøkonomi i Europa, 

COM(2012) 60 final af 13.2.2012. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Hvis Unionen skal opfylde sine 

forpligtelser i henhold til Parisaftalen om 

klimaændringer, kræver det, at Unionen 

omstiller sig til et energieffektivt, 

klimarobust lavemissionssamfund. Dette 

forudsætter foranstaltninger med særlig 

fokus på de sektorer, der bidrager mest til 

de aktuelle niveauer for CO2-udledning og 

forurening, for derigennem at bidrage til 

gennemførelsen af 2030-rammen for 

klima- og energipolitikken og 

medlemsstaternes integrerede nationale 

energi- og klimaplaner samt forberedelse af 

Unionens langsigtede klima- og 

energistrategi frem til midten af 

århundredet. Programmet bør også omfatte 

foranstaltninger, som bidrager til 

gennemførelsen af Unionens 

klimatilpasningspolitik for at mindske 

sårbarheden over for klimaændringernes 

negative virkninger. 

(7) Hvis Unionen skal opfylde sine 

forpligtelser i henhold til Parisaftalen om 

klimaændringer, kræver det, at Unionen 

omstiller sig til et energieffektivt, 

klimarobust lavemissionssamfund. Dette 

forudsætter foranstaltninger med særlig 

fokus på de sektorer, der bidrager mest til 

de aktuelle niveauer for CO2-udledning og 

forurening, for derigennem at bidrage til 

gennemførelsen af 2030-rammen for 

klima- og energipolitikken og 

medlemsstaternes integrerede nationale 

energi- og klimaplaner samt forberedelse af 

Unionens langsigtede klima- og 

energistrategi frem til midten af 

århundredet. Programmet bør også omfatte 

foranstaltninger, som bidrager til 

gennemførelsen af Unionens 

klimatilpasningspolitik for at mindske 

sårbarheden over for klimaændringernes 

negative virkninger og forudsige og 

modvirke katastrofer som følge heraf. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  39 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Hvis Unionen skal opfylde sine 

forpligtelser i henhold til Parisaftalen om 

klimaændringer, kræver det, at Unionen 

omstiller sig til et energieffektivt, 

klimarobust lavemissionssamfund. Dette 

forudsætter foranstaltninger med særlig 

fokus på de sektorer, der bidrager mest til 

de aktuelle niveauer for CO2-udledning og 

forurening, for derigennem at bidrage til 

gennemførelsen af 2030-rammen for 

klima- og energipolitikken og 

(7) Unionen skal opfylde sine forpligtelser 

i henhold til Parisaftalen om 

klimaændringer, og det kræver, at Unionen 

omstiller sig til et energieffektivt, 

klimarobust lavemissionssamfund. Dette 

forudsætter foranstaltninger med særlig 

fokus på de sektorer, der bidrager mest til 

de aktuelle niveauer for CO2-udledning og 

forurening, for derigennem at bidrage til 

gennemførelsen af 2030-rammen for 

klima- og energipolitikken og 
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medlemsstaternes integrerede nationale 

energi- og klimaplaner samt forberedelse af 

Unionens langsigtede klima- og 

energistrategi frem til midten af 

århundredet. Programmet bør også omfatte 

foranstaltninger, som bidrager til 

gennemførelsen af Unionens 

klimatilpasningspolitik for at mindske 

sårbarheden over for klimaændringernes 

negative virkninger. 

medlemsstaternes integrerede nationale 

energi- og klimaplaner samt forberedelse af 

Unionens langsigtede klima- og 

energistrategi frem til midten af 

århundredet. Programmet bør også omfatte 

foranstaltninger, som bidrager til 

gennemførelsen af Unionens 

klimatilpasningspolitik for at mindske 

sårbarheden over for klimaændringernes 

negative virkninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Nicola Caputo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Omstillingen til ren energi er et vigtigt 

bidrag til modvirkning af 

klimaændringerne, der har miljømæssige 

sidegevinster. Foranstaltninger for 

kapacitetsopbygning, som støtter 

omstillingen til ren energi, og som er 

finansieret under Horisont 2020 indtil 

2020, bør integreres i programmet, 

eftersom målsætningen hermed ikke er at 

yde støtte til topkvalitet og generere 

innovation, men at fremme udnyttelsen af 

allerede tilgængelig teknologi, der bidrager 

til modvirkning af klimaforandringer. 

Medtagelsen af disse 

kapacitetsopbyggende aktiviteter i 

programmet åbner mulighed for synergier 

mellem delprogrammerne og øger den 

overordnede sammenhæng i EU-

finansieringen. Derfor bør data indsamles 

og formidles om udnyttelsen af 

eksisterende forsknings- og 

innovationsløsninger i LIFE-projekter, bl.a. 

fra Horisont Europa-programmet og dets 

forgængere. 

(8) Omstillingen til ren energi er et vigtigt 

bidrag til modvirkning af 

klimaændringerne, der har miljømæssige 

sidegevinster. Foranstaltninger for 

kapacitetsopbygning, som støtter 

omstillingen til ren energi, og som er 

finansieret under Horisont 2020 indtil 

2020, bør integreres i programmet med den 

samme koefficient for medfinansiering, 

eftersom målsætningen hermed ikke er at 

yde støtte til topkvalitet og generere 

innovation, men at fremme udnyttelsen af 

allerede tilgængelig teknologi, der bidrager 

til modvirkning af klimaforandringer. 

Medtagelsen af disse 

kapacitetsopbyggende aktiviteter i 

programmet åbner mulighed for synergier 

mellem delprogrammerne og øger den 

overordnede sammenhæng i EU-

finansieringen. Derfor bør data indsamles 

og formidles om udnyttelsen af 

eksisterende forsknings- og 

innovationsløsninger i LIFE-projekter, bl.a. 

fra Horisont Europa-programmet og dets 

forgængere. 
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Or. it 

Begrundelse 

Funding ratio for regioner og byer er på 100 % inden for rammerne af Horisont 2020. 

 

Ændringsforslag  41 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Omstillingen til ren energi er et vigtigt 

bidrag til modvirkning af 

klimaændringerne, der har miljømæssige 

sidegevinster. Foranstaltninger for 

kapacitetsopbygning, som støtter 

omstillingen til ren energi, og som er 

finansieret under Horisont 2020 indtil 

2020, bør integreres i programmet, 

eftersom målsætningen hermed ikke er at 

yde støtte til topkvalitet og generere 

innovation, men at fremme udnyttelsen af 

allerede tilgængelig teknologi, der bidrager 

til modvirkning af klimaforandringer. 

Medtagelsen af disse 

kapacitetsopbyggende aktiviteter i 

programmet åbner mulighed for synergier 

mellem delprogrammerne og øger den 

overordnede sammenhæng i EU-

finansieringen. Derfor bør data indsamles 

og formidles om udnyttelsen af 

eksisterende forsknings- og 

innovationsløsninger i LIFE-projekter, bl.a. 

fra Horisont Europa-programmet og dets 

forgængere. 

(8) Omstillingen til ren energi er et vigtigt 

bidrag til modvirkning af 

klimaændringerne, der har miljømæssige 

sidegevinster. Foranstaltninger for 

kapacitetsopbygning, som støtter 

omstillingen til ren energi, og som er 

finansieret under Horisont 2020 indtil 

2020, bør integreres i programmet, 

eftersom målsætningen hermed ikke er at 

yde støtte til topkvalitet og generere 

innovation, men at fremme udnyttelsen af 

allerede tilgængelig teknologi, der bidrager 

til modvirkning af klimaforandringer. 

Medtagelsen af disse 

kapacitetsopbyggende aktiviteter i 

programmet åbner mulighed for synergier 

mellem delprogrammerne ved at fremme 

finansiering fra flere kilder og øger den 

overordnede sammenhæng i EU-

finansieringen. Derfor bør data indsamles 

og formidles om udnyttelsen af 

eksisterende forsknings- og 

innovationsløsninger i LIFE-projekter, bl.a. 

fra Horisont Europa-programmet og dets 

forgængere. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  42 

Maria Gabriela Zoană 
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Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Omstillingen til ren energi er et vigtigt 

bidrag til modvirkning af 

klimaændringerne, der har miljømæssige 

sidegevinster. Foranstaltninger for 

kapacitetsopbygning, som støtter 

omstillingen til ren energi, og som er 

finansieret under Horisont 2020 indtil 

2020, bør integreres i programmet, 

eftersom målsætningen hermed ikke er at 

yde støtte til topkvalitet og generere 

innovation, men at fremme udnyttelsen af 

allerede tilgængelig teknologi, der bidrager 

til modvirkning af klimaforandringer. 

Medtagelsen af disse 

kapacitetsopbyggende aktiviteter i 

programmet åbner mulighed for synergier 

mellem delprogrammerne og øger den 

overordnede sammenhæng i EU-

finansieringen. Derfor bør data indsamles 

og formidles om udnyttelsen af 

eksisterende forsknings- og 

innovationsløsninger i LIFE-projekter, bl.a. 

fra Horisont Europa-programmet og dets 

forgængere. 

(8) Omstillingen til ren energi er et vigtigt 

bidrag til modvirkning og afbødning af 

klimaændringerne, der har miljømæssige 

sidegevinster. Foranstaltninger for 

kapacitetsopbygning, som støtter 

omstillingen til ren energi, og som er 

finansieret under Horisont 2020 indtil 

2020, bør integreres i programmet, 

eftersom målsætningen hermed ikke er at 

yde støtte til topkvalitet og generere 

innovation, men at fremme udnyttelsen af 

allerede tilgængelig teknologi, der bidrager 

til modvirkning og afbødning af 

klimaforandringer. Medtagelsen af disse 

kapacitetsopbyggende aktiviteter i 

programmet åbner mulighed for synergier 

mellem delprogrammerne og øger den 

overordnede sammenhæng i EU-

finansieringen. Derfor bør data indsamles 

og formidles om udnyttelsen af 

eksisterende forsknings- og 

innovationsløsninger i LIFE-projekter, bl.a. 

fra Horisont Europa-programmet og dets 

forgængere. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  43 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) I konsekvensanalyserne vedrørende 

lovgivningen om ren energi vurderes det, at 

opfyldelse af Unionens energimål for 2030 

vil kræve yderligere investeringer på 

177 mia. EUR årligt i perioden 2021-2030. 

De største mangler vedrører investeringer i 

dekarbonisering af bygninger 

(energieffektivitet og vedvarende 

(9) I konsekvensanalyserne vedrørende 

lovgivningen om ren energi vurderes det, at 

opfyldelse af Unionens energimål for 2030 

som foreslået af Kommissionen vil kræve 

yderligere investeringer på 177 mia. EUR 

årligt i perioden 2021-2030. Disse mål blev 

hævet af Europa-Parlamentet og Rådet i 

forbindelse med behandlingen af 
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energikilder i lille målestok), hvor der er 

behov for at tilføre kapital til projekter af 

meget decentral karakter. En af 

målsætningerne i delprogrammet 

Omstilling til Ren Energi går ud på at 

opbygge kapacitet til projektudvikling og -

aggregering for derved også at øge 

absorberingen af midler fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde og 

katalysere investeringer i ren energi, idet 

der også trækkes på de finansielle 

instrumenter, som tilvejebringes inden for 

rammerne af InvestEu. 

direktivet om vedvarende energi og 

direktivet om energieffektivitet for at 

bringe EU's mål tættere på Unionens 

forpligtelser i henhold til Parisaftalen. De 

største mangler vedrører investeringer i 

dekarbonisering af bygninger 

(energieffektivitet og vedvarende 

energikilder i lille målestok), hvor der er 

behov for at tilføre kapital til projekter af 

meget decentral karakter. En af 

målsætningerne i delprogrammet 

Omstilling til Ren Energi går ud på at 

opbygge kapacitet til projektudvikling og -

aggregering for derved også at øge 

absorberingen af midler fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde og 

katalysere investeringer i ren energi, idet 

der også trækkes på de finansielle 

instrumenter, som tilvejebringes inden for 

rammerne af InvestEu. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Nicola Caputo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) I konsekvensanalyserne vedrørende 

lovgivningen om ren energi vurderes det, at 

opfyldelse af Unionens energimål for 2030 

vil kræve yderligere investeringer på 

177 mia. EUR årligt i perioden 2021-2030. 

De største mangler vedrører investeringer i 

dekarbonisering af bygninger 

(energieffektivitet og vedvarende 

energikilder i lille målestok), hvor der er 

behov for at tilføre kapital til projekter af 

meget decentral karakter. En af 

målsætningerne i delprogrammet 

Omstilling til Ren Energi går ud på at 

opbygge kapacitet til projektudvikling og -

aggregering for derved også at øge 

absorberingen af midler fra de europæiske 

(9) I konsekvensanalyserne vedrørende 

lovgivningen om ren energi vurderes det, at 

opfyldelse af Unionens energimål for 2030 

vil kræve yderligere investeringer på 

177 mia. EUR årligt i perioden 2021-2030. 

De største mangler vedrører investeringer i 

dekarbonisering af bygninger 

(energieffektivitet og vedvarende 

decentraliserede energikilder, især i 

forbindelse med energiforbrug til 

opvarmning og luftkonditionering), hvor 

der er behov for at tilføre kapital til 

projekter af meget decentral karakter, f.eks. 

ved at fremme pilotprojekter baseret på 

små byområder. En af målsætningerne i 

delprogrammet Omstilling til Ren Energi 
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struktur- og investeringsfonde og 

katalysere investeringer i ren energi, idet 

der også trækkes på de finansielle 

instrumenter, som tilvejebringes inden for 

rammerne af InvestEu. 

går ud på at opbygge kapacitet til 

projektudvikling og -aggregering for 

derved også at øge absorberingen af midler 

fra de europæiske struktur- og 

investeringsfonde og katalysere 

investeringer i ren energi, idet der også 

trækkes på de finansielle instrumenter, som 

tilvejebringes inden for rammerne af 

InvestEu. 

Or. it 

Begrundelse 

Dekarbonisering på byggeområdet er et vigtigt skridt i retning af at nå EU's klima- og 

energimål og dermed for at kunne opfylde målene i Parisaftalen. Det anses imidlertid for 

vigtigt at sætte større fokus på energiforbruget til opvarmning og luftkonditionering, som 

udgør en vigtig del af det europæiske energiforbrug. 

 

Ændringsforslag  45 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Synergier med Horisont Europa bør 

sikre, at forsknings- og innovationsbehov 

med henblik på at imødegå miljø-, klima- 

og energirelaterede udfordringer inden 

for Unionen afdækkes og fastlægges i 

forbindelse med Horisont Europas 

strategiske planlægningsproces for 

forskning og innovation. LIFE bør fortsat 

fungere som en katalysator for 

gennemførelsen af Unionens politik og 

lovgivning på områderne miljø, klima og 

ren energi, bl.a. ved at udnytte og anvende 

forsknings- og innovationsresultater fra 

Horisont Europa og bidrage til, at de 

tages i brug i større skala, hvor dette kan 

medvirke til at imødegå problemer på 

områderne miljø, klima eller omstilling til 

ren energi. Horisont Europas Europæiske 

Innovationsråd kan yde støtte til 

opskaleringen og kommercialisere nye 

udgår 
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banebrydende idéer, der kan opstå ved 

gennemførelsen af LIFE-projekter. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  46 

Nicola Caputo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Unionens seneste pakke om revision 

af gennemførelsen af miljøreglerne21 viser, 

at der er brug for betydelige fremskridt for 

at fremme gennemførelsen af Unionens 

gældende miljølovgivning og i højere grad 

integrere miljø- og klimamålsætninger i 

andre politikker. Programmet bør derfor 

fungere som katalysator med henblik på at 

virkeliggøre de fornødne fremskridt 

gennem udvikling, afprøvning og 

udbredelse af nye tilgange, idet det støtter 

udviklingen af politikker, overvågning og 

revision, øger interessenternes engagement, 

mobiliserer investeringer på tværs af 

Unionens investeringsprogrammer eller 

andre finansieringskilder og støtter 

foranstaltninger, der har til formål at 

overvinde de forskellige forhindringer for 

en effektiv gennemførelse af centrale 

planer fastsat i miljølovgivningen.  

(12) Unionens seneste pakke om revision 

af gennemførelsen af miljøreglerne21 viser, 

at der er brug for betydelige fremskridt for 

at fremme gennemførelsen af Unionens 

gældende miljølovgivning og i højere grad 

integrere miljø- og klimamålsætninger i 

andre politikker. Programmet bør derfor 

fungere som katalysator med henblik på at 

virkeliggøre de fornødne fremskridt 

gennem udvikling, afprøvning og 

udbredelse af nye tilgange, idet det støtter 

udviklingen af politikker, overvågning og 

revision, fremmer øget bevidsthed og 

kommunikation, udvikler god 

forvaltningsskik, øger interessenternes 

engagement, mobiliserer investeringer på 

tværs af Unionens investeringsprogrammer 

eller andre finansieringskilder og støtter 

foranstaltninger, der har til formål at 

overvinde de forskellige forhindringer for 

en effektiv gennemførelse af centrale 

planer fastsat i miljølovgivningen.  

_________________ _________________ 

21 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget – EU's 

revision af gennemførelsen af 

miljøreglerne: Fælles udfordringer og en 

samlet indsats for at levere bedre resultater 

(COM(2017) 63 final). 

21 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget – EU's 

revision af gennemførelsen af 

miljøreglerne: Fælles udfordringer og en 

samlet indsats for at levere bedre resultater 

(COM(2017) 63 final). 

Or. it 
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Begrundelse 

Forbedret forvaltningsskik, især gennem bevidstgørelse og involvering af interessenter, er 

afgørende for at nå miljømålene og er prioriteter, der udtrykkeligt var nævnt i det tidligere 

LIFE-program. 

 

Ændringsforslag  47 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Unionens seneste pakke om revision 

af gennemførelsen af miljøreglerne21 viser, 

at der er brug for betydelige fremskridt for 

at fremme gennemførelsen af Unionens 

gældende miljølovgivning og i højere grad 

integrere miljø- og klimamålsætninger i 

andre politikker. Programmet bør derfor 

fungere som katalysator med henblik på at 

virkeliggøre de fornødne fremskridt 

gennem udvikling, afprøvning og 

udbredelse af nye tilgange, idet det støtter 

udviklingen af politikker, overvågning og 

revision, øger interessenternes engagement, 

mobiliserer investeringer på tværs af 

Unionens investeringsprogrammer eller 

andre finansieringskilder og støtter 

foranstaltninger, der har til formål at 

overvinde de forskellige forhindringer for 

en effektiv gennemførelse af centrale 

planer fastsat i miljølovgivningen.  

(12) Unionens seneste pakke om revision 

af gennemførelsen af miljøreglerne21 viser, 

at der er brug for betydelige fremskridt for 

at fremme gennemførelsen af Unionens 

gældende miljølovgivning og i højere grad 

integrere miljø- og klimamålsætninger i 

andre politikker. Programmet bør derfor 

fungere som en vigtig katalysator med 

henblik på at virkeliggøre de fornødne 

fremskridt gennem udvikling, afprøvning 

og udbredelse af nye tilgange, idet det 

støtter udviklingen af politikker, 

overvågning og revision, øger 

interessenternes engagement, mobiliserer 

investeringer på tværs af Unionens 

investeringsprogrammer eller andre 

finansieringskilder og støtter 

foranstaltninger, der har til formål at 

overvinde de forskellige forhindringer for 

en effektiv gennemførelse af centrale 

planer fastsat i miljølovgivningen.  

_________________ _________________ 

21 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget – EU's 

revision af gennemførelsen af 

miljøreglerne: Fælles udfordringer og en 

samlet indsats for at levere bedre resultater 

(COM(2017) 63 final). 

21 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget – EU's 

revision af gennemførelsen af 

miljøreglerne: Fælles udfordringer og en 

samlet indsats for at levere bedre resultater 

(COM(2017) 63 final). 

Or. en 



 

AM\1160530DA.docxx 15/48 PE626.777v01-00 

 DA 

 

Ændringsforslag  48 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Hvis biodiversitetstabet, herunder i 

havets økosystemer, skal standses og 

vendes, kræver det støtte til udvikling, 

gennemførelse, håndhævelse og vurdering 

af relevant EU-lovgivning og -politik, bl.a. 

Unionens biodiversitetsstrategi frem til 

202022, Rådets direktiv 92/43/EØF23 og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/147/EF24 samt Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) 1143/201425, 

navnlig ved at udvikle videnbasen for 

politikudvikling og -gennemførelse og ved 

at udvikle, teste, demonstrere og anvende 

bedste praksis og løsninger i lille målestok, 

eller som er tilpasset særlige lokale, 

regionale eller nationale forhold, heriblandt 

integrerede tilgange til gennemførelse af de 

prioriterede aktionsplaner, der er opstillet 

på grundlag af direktiv 92/43/EØF. 

Unionen bør spore sine 

biodiversitetsrelaterede udgifter for at 

opfylde sine rapporteringsforpligtelser i 

henhold til konventionen om den 

biologiske mangfoldighed. Krav om 

sporing i anden relevant EU-lovgivning bør 

også opfyldes.  

(13) Hvis biodiversitetstabet, herunder i 

vandøkosystemer, skal standses og vendes, 

kræver det støtte til udvikling, 

gennemførelse, håndhævelse og vurdering 

af relevant EU-lovgivning og -politik, bl.a. 

Unionens biodiversitetsstrategi frem til 

202022, Rådets direktiv 92/43/EØF23 og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/147/EF24 samt Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) 1143/201425, 

navnlig ved at udvikle videnbasen for 

politikudvikling og -gennemførelse og ved 

at udvikle, teste, demonstrere og anvende 

bedste praksis og løsninger i lille målestok, 

eller som er tilpasset særlige lokale, 

regionale eller nationale forhold, heriblandt 

integrerede tilgange til gennemførelse af de 

prioriterede aktionsplaner, der er opstillet 

på grundlag af direktiv 92/43/EØF. 

Unionen bør spore sine 

biodiversitetsrelaterede udgifter for at 

opfylde sine rapporteringsforpligtelser i 

henhold til konventionen om den 

biologiske mangfoldighed. Krav om 

sporing i anden relevant EU-lovgivning bør 

også opfyldes.  

_________________ _________________ 

22 KOM(2011) 244 endelig udg. 22 KOM(2011) 244 endelig udg. 

23 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 

1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 

dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 

7).  

23 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 

1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 

dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 

7).  

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/147/EF af 30. november 2009 om 

beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 

26.1.2010, s. 7)  

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/147/EF af 30. november 2009 om 

beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 

26.1.2010, s. 7)  

25 Europa-Parlamentets og Rådets 25 Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. 

oktober 2014 om forebyggelse og 

håndtering af introduktion og spredning af 

invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 

317 af 4.11.2014, s. 35).  

forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. 

oktober 2014 om forebyggelse og 

håndtering af introduktion og spredning af 

invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 

317 af 4.11.2014, s. 35).  

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Det fremgår af nylige evalueringer og 

vurderinger, herunder 

midtvejsevalueringen af Unionens 

biodiversitetsstrategi frem til 2020 og 

kvalitetskontrollen af naturlovgivningen, at 

en af de væsentligste underliggende årsager 

til en mangelfuld gennemførelse af 

Unionens naturlovgivning og 

biodiversitetsstrategien er utilstrækkelig 

finansiering. Unionens primære finansielle 

instrumenter, herunder [Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling, 

Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- 

og Fiskerifond], kan yde et betydeligt 

bidrag til at opfylde disse behov. 

Programmet kan bidrage yderligere til at 

forbedre effektiviteten af denne 

mainstreaming gennem strategiske 

naturprojekter, som har til formål at 

katalysere gennemførelsen af Unionens 

lovgivning og politik om natur og 

biodiversitet, herunder de foranstaltninger, 

der er fastsat i de prioriterede 

aktionsplaner, der er udviklet i 

overensstemmelse med direktiv 

92/43/EØF. De strategiske naturprojekter 

bør støtte programmer af foranstaltninger i 

medlemsstaterne med henblik på 

mainstreaming af relevante natur- og 

(14) Det fremgår af nylige evalueringer og 

vurderinger, herunder 

midtvejsevalueringen af Unionens 

biodiversitetsstrategi frem til 2020 og 

kvalitetskontrollen af naturlovgivningen, at 

en af de væsentligste underliggende årsager 

til en mangelfuld gennemførelse af 

Unionens naturlovgivning og 

biodiversitetsstrategien er utilstrækkelig 

finansiering. Unionens primære finansielle 

instrumenter, herunder [Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling, 

Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- 

og Fiskerifond], kan yde et betydeligt 

bidrag til at opfylde disse behov. 

Programmet kan bidrage yderligere til at 

forbedre effektiviteten af denne 

mainstreaming gennem strategiske 

naturprojekter, som har til formål at 

katalysere gennemførelsen af Unionens 

lovgivning og politik om natur og 

biodiversitet, herunder de foranstaltninger, 

der er fastsat i de prioriterede 

aktionsplaner, der er udviklet i 

overensstemmelse med direktiv 

92/43/EØF. De strategiske naturprojekter 

bør støtte programmer af foranstaltninger i 

medlemsstaterne med henblik på 

mainstreaming af relevante natur- og 
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biodiversitetsmålsætninger i andre 

politikker og finansieringsprogrammer for 

derigennem at sikre, at tilstrækkelige 

midler mobiliseres til gennemførelsen af 

disse politikker. Medlemsstaterne kan 

vælge inden for deres strategiske plan for 

den fælles landbrugspolitik at anvende en 

vis andel af tildelingen til Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne til at fungere som 

løftestang for foranstaltninger, der 

supplerer de strategiske naturprojekter, 

som er defineret i denne forordning. 

biodiversitetsmålsætninger i andre 

politikker og finansieringsprogrammer for 

derigennem at sikre, at tilstrækkelige 

midler mobiliseres til gennemførelsen af 

disse politikker.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  50 

Georgios Epitideios 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Fremme af den cirkulære økonomi 

kræver en mentalitetsændring i den måde, 

hvorpå materialer og produkter, herunder 

plast, designes, produceres, forbruges og 

bortskaffes. Programmet bør bidrage til 

omstillingen til en cirkulær økonomimodel 

gennem finansiel støtte, som er målrettet en 

bred vifte af aktører (virksomheder, 

offentlige myndigheder og forbrugere), 

navnlig ved at anvende, udvikle og udbrede 

den bedste teknologi, praksis og de bedste 

løsninger, som er tilpasset særlige lokale, 

regionale eller nationale forhold, herunder 

via integrerede tilgange til gennemførelsen 

af planer for affaldshåndtering og -

forebyggelse. Ved at støtte gennemførelsen 

af plaststrategien kan der navnlig træffes 

foranstaltninger til at imødegå problemet 

med havaffald. 

(16) Fremme af den cirkulære økonomi 

kræver en mentalitetsændring i den måde, 

hvorpå materialer og produkter, herunder 

plast, designes, produceres, forbruges og 

bortskaffes, og pålæg og fuldbyrdelse af 

store bøder i tilfælde af manglende 

overholdelse af lovgivningen. Programmet 

bør bidrage til omstillingen til en cirkulær 

økonomimodel gennem finansiel støtte, 

som er målrettet en bred vifte af aktører 

(virksomheder, offentlige myndigheder og 

forbrugere), navnlig ved at anvende, 

udvikle og udbrede den bedste teknologi, 

praksis og de bedste løsninger, som er 

tilpasset særlige lokale, regionale eller 

nationale forhold, herunder via integrerede 

tilgange til gennemførelsen af planer for 

affaldshåndtering og -forebyggelse. Ved at 

støtte gennemførelsen af plaststrategien 

kan der navnlig træffes foranstaltninger til 

at imødegå problemet med havaffald. 

Or. el 
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Ændringsforslag  51 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Fremme af den cirkulære økonomi 

kræver en mentalitetsændring i den måde, 

hvorpå materialer og produkter, herunder 

plast, designes, produceres, forbruges og 

bortskaffes. Programmet bør bidrage til 

omstillingen til en cirkulær økonomimodel 

gennem finansiel støtte, som er målrettet en 

bred vifte af aktører (virksomheder, 

offentlige myndigheder og forbrugere), 

navnlig ved at anvende, udvikle og udbrede 

den bedste teknologi, praksis og de bedste 

løsninger, som er tilpasset særlige lokale, 

regionale eller nationale forhold, herunder 

via integrerede tilgange til gennemførelsen 

af planer for affaldshåndtering og -

forebyggelse. Ved at støtte gennemførelsen 

af plaststrategien kan der navnlig træffes 

foranstaltninger til at imødegå problemet 

med havaffald. 

(16) Fremme af den cirkulære økonomi 

kræver en mentalitetsændring i den måde, 

hvorpå materialer og produkter, herunder 

plast, designes, produceres, forbruges og 

bortskaffes. Programmet bør bidrage til 

omstillingen til en cirkulær økonomimodel 

gennem finansiel støtte, som er målrettet en 

bred vifte af aktører (virksomheder, 

offentlige myndigheder og forbrugere), 

navnlig ved at anvende, udvikle og udbrede 

den bedste teknologi, praksis og de bedste 

løsninger, som er tilpasset særlige lokale, 

regionale eller nationale forhold, herunder 

via integrerede tilgange til gennemførelsen 

af planer for affaldshåndtering og -

forebyggelse. Ved at støtte gennemførelsen 

af plaststrategien kan der navnlig træffes 

foranstaltninger til at imødegå problemet 

med affald i vandmiljøet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Frihandelsaftaler giver for en stor 

dels vedkommende anledning til en 

betydelig forøgelse af handelens 

økologiske fodaftryk som følge af en 

logistik, der indebærer lange distancer, og 

som dermed bliver energiintensiv. EU bør 

af hensyn til foreneligheden med de 

forskellige internationale forpligtelser og 

målene for reduktion af 

drivhusgasemissioner undlade at indgå 
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sådanne aftaler. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  53 

Nicola Caputo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Unionens langsigtede målsætning for 

politikken om ren luft er at opnå 

luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører 

væsentlige negative virkninger på og risici 

for den menneskelige sundhed. 

Offentligheden er meget opmærksom på 

luftforureningen, og borgerne forventer 

handling fra myndighedernes side. I 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/228426 understreges den rolle, 

som EU-finansieringen kan spille i 

bestræbelserne på at opfyldt 

målsætningerne for ren luft. Programmet 

bør derfor støtte projekter, herunder 

strategiske integrerede projekter, som har 

potentiale til at mobilisere offentlige og 

private midler samt fungere som eksempler 

på god praksis og katalysator for 

gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og 

lovgivning på lokalt, regionalt, 

multiregionalt, nationalt og tværnationalt 

niveau. 

(17) Unionens langsigtede målsætning for 

politikken om ren luft er at opnå 

luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører 

væsentlige negative virkninger på og risici 

for den menneskelige sundhed. 

Offentligheden er meget opmærksom på 

luftforureningen, og borgerne forventer 

handling fra myndighedernes side. I 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/228426 understreges den rolle, 

som EU-finansieringen kan spille i 

bestræbelserne på at opfyldt 

målsætningerne for ren luft. Programmet 

bør derfor støtte projekter, herunder 

strategiske integrerede projekter, som har 

potentiale til at mobilisere offentlige og 

private midler samt fungere som eksempler 

på god praksis og katalysator for 

gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og 

lovgivning på lokalt, regionalt, 

multiregionalt, nationalt og tværnationalt 

niveau. Disse bestræbelser på at forbedre 

luftkvaliteten bør være i 

overensstemmelse med kravene til 

reduktion af drivhusgasser og det 

langsigtede behov for at dekarbonisere 

hele den europæiske økonomi ved gradvist 

at erstatte fossilbaseret 

energiinfrastruktur med infrastruktur 

baseret på vedvarende energikilder, når 

det er teknisk muligt. 

_________________ _________________ 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 



 

PE626.777v01-00 20/48 AM\1160530DA.docxx 

DA 

nedbringelse af nationale emissioner af 

visse luftforurenende stoffer, om ændring 

af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 

direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 

17.12.2016, s. 1).  

nedbringelse af nationale emissioner af 

visse luftforurenende stoffer, om ændring 

af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 

direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 

17.12.2016, s. 1).  

Or. it 

Begrundelse 

Luftkvaliteten er direkte forbundet med forbrænding af fossile brændstoffer til transport, 

opvarmning og luftkonditionering og generelt til produktion af elektricitet. 

Dekarboniseringen af disse sektorer har derfor en direkte indvirkning på luftkvaliteten og 

borgernes sundhed. Når der er et alternativ baseret på en vedvarende energikilde, bør LIFE-

programmet ikke finansiere udskiftning af udstyr, der medfører høje drivhusgasemissioner, 

med mere effektivt udstyr, der fortsat er baseret på fossile energikilder. 

 

Ændringsforslag  54 

Nicola Caputo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Der bør lægges særlig vægt på at 

fremme nedlæggelse af 

luftforureningskilder, især instrumenter 

til boligopvarmning og kraftværker 

baseret på fossil brændsel. For at tackle 

problemet med luftforurening bør 

indsatsen fokuseres på en overgang til 

vedvarende energikilder i et 

mellemlangt/langsigtet perspektiv. 

Or. it 

Begrundelse 

I EU er kulbaseret boligopvarmning en væsentlig kilde til luftforurening og har skadelige 

virkninger for borgernes sundhed. Når det er teknisk muligt, bør overgangen til vedvarende 

energikilder fremmes i overensstemmelse med dekarboniseringsmålene for byggesektoren, 

som fastsat i direktiverne om bygningers energimæssige ydeevne. 
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Ændringsforslag  55 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Beskyttelse og genopretning af 

havmiljøet er et af Unionens miljøpolitiks 

overordnede mål. Programmet bør støtte 

følgende: forvaltning, bevaring, 

genopretning og overvågning af 

biodiversiteten og havets økosystemer – 

især i havområder, der er udpeget som 

Natura 2000-lokaliteter, og beskyttelse af 

arter i overensstemmelse med de 

prioriterede aktionsplaner, der er 

udarbejdet i henhold til direktiv 

92/43/EØF, opnåelse af en god 

miljøtilstand i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF28, fremme af rene og sunde 

have, gennemførelsen af den europæiske 

strategi for plast i en cirkulær økonomi 

navnlig for at tage hånd om problemet med 

tabte fiskeredskaber og havaffald og 

fremme af Unionens engagement i 

international havforvaltning, som er 

afgørende for at opfylde målene for FN's 

2030-dagsorden for bæredygtig udvikling 

og garantere sunde have til gavn for 

fremtidige generationer. Programmets 

strategiske integrerede projekter og 

strategiske naturprojekter bør omfatte 

relevante foranstaltninger, der sigter mod 

at beskytte havmiljøet.  

(19) Beskyttelse og genopretning af 

vandmiljøet er et af Unionens miljøpolitiks 

overordnede mål. Programmet bør støtte 

følgende: forvaltning, bevaring, 

genopretning og overvågning af 

biodiversiteten og vandøkosystemer – især 

i havområder, der er udpeget som Natura 

2000-lokaliteter, og beskyttelse af arter i 

overensstemmelse med de prioriterede 

aktionsplaner, der er udarbejdet i henhold 

til direktiv 92/43/EØF, opnåelse af en god 

miljøtilstand i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF28, fremme af rene og sunde 

have, gennemførelsen af den europæiske 

strategi for plast i en cirkulær økonomi 

navnlig for at tage hånd om problemet med 

tabte fiskeredskaber og havaffald og 

fremme af Unionens engagement i 

international havforvaltning, som er 

afgørende for at opfylde målene for FN's 

2030-dagsorden for bæredygtig udvikling 

og garantere sunde have til gavn for 

fremtidige generationer. Programmets 

strategiske integrerede projekter og 

strategiske naturprojekter bør omfatte 

relevante foranstaltninger, der sigter mod 

at beskytte vandmiljøet.  

_________________ _________________ 

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger 

(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 

af 25.6.2008, s. 19). 

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger 

(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 

af 25.6.2008, s. 19). 

Or. en 
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Ændringsforslag  56 

Nicola Caputo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Forbedret forvaltning inden for miljø, 

klimaændringer og relateret omstilling til 

ren energi kræver deltagelse fra 

civilsamfundet, hvilket kan ske med 

opmærksomhedsskabende foranstaltninger, 

forbrugerengagement og inddragelse af 

interessenterne, herunder ikke-statslige 

organisationer, igennem høringer om og 

gennemførelse af relaterede politikker. 

(20) Forbedret forvaltning inden for miljø, 

klimaændringer og relateret omstilling til 

ren energi kræver deltagelse fra 

civilsamfundet, hvilket kan ske med 

opmærksomhedsskabende foranstaltninger, 

bl.a. ved brug af en 

kommunikationsstrategi, der tager højde 

for de nye medier og sociale netværk, og 

som øger forbrugerengagement og 

inddragelse af interessenterne, herunder 

ikke-statslige organisationer, igennem 

høringer om og gennemførelse af 

relaterede politikker. 

Or. it 

Begrundelse 

Det anses for vigtigt at fremhæve behovet for en moderne kommunikation. 

 

Ændringsforslag  57 

Nicola Caputo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Programmet bør forberede og lette 

markedsaktørernes omstilling til en ren, 

cirkulær, energieffektiv, klimarobust 

lavemissionsøkonomi ved at afprøve nye 

forretningsmuligheder, opgradere faglige 

kvalifikationer, lette forbrugernes adgang 

til bæredygtige produkter og tjenester, 

involvere og styrke aktører med indflydelse 

og afprøve nye metoder, hvormed de 

eksisterende processer og 

erhvervslandskabet tilpasses. For at støtte 

(22) Programmet bør forberede og lette 

markedsaktørernes omstilling til en ren, 

cirkulær, energieffektiv, klimarobust 

lavemissionsøkonomi ved at afprøve nye 

forretningsmuligheder, opgradere faglige 

kvalifikationer, lette forbrugernes adgang 

til bæredygtige produkter og tjenester, 

involvere og styrke aktører med indflydelse 

og afprøve nye metoder, hvormed de 

eksisterende processer og 

erhvervslandskabet tilpasses. For at støtte 
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en større markedsudnyttelse af bæredygtige 

løsninger bør offentlighedens accept og 

forbrugerengagementet fremmes. 

en større markedsudnyttelse af bæredygtige 

løsninger, navnlig udviklingen af 

innovative og vedvarende 

energiteknologier, bør offentlighedens 

accept og forbrugerengagementet fremmes. 

Or. it 

Begrundelse 

Takket være den teknologiske og markedsmæssige udvikling såvel som den offentlige støtte er 

omkostningerne ved installation af vedvarende energisystemer faldet en hel del i løbet af de 

seneste 10 år. Vi bør fortsætte i denne retning for at gøre det muligt at udvikle EU's 

energipotentiale fuldt ud ved at overveje alternative energikilder, der endnu ikke er særligt 

anvendt i dag (såsom havenergi eller geotermisk energi) og ved at udvikle EU's uafhængighed 

fra tredjelande på energiområdet. 

 

Ændringsforslag  58 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Programmet bør forberede og lette 

markedsaktørernes omstilling til en ren, 

cirkulær, energieffektiv, klimarobust 

lavemissionsøkonomi ved at afprøve nye 

forretningsmuligheder, opgradere faglige 

kvalifikationer, lette forbrugernes adgang 

til bæredygtige produkter og tjenester, 

involvere og styrke aktører med indflydelse 

og afprøve nye metoder, hvormed de 

eksisterende processer og 

erhvervslandskabet tilpasses. For at støtte 

en større markedsudnyttelse af bæredygtige 

løsninger bør offentlighedens accept og 

forbrugerengagementet fremmes. 

(22) Programmet bør forberede og lette 

markedsaktørernes omstilling til en ren, 

cirkulær, energieffektiv, klimarobust 

lavemissionsøkonomi ved bæredygtig brug 

af eksisterende naturressourcer og ved at 

afprøve nye forretningsmuligheder, 

opgradere faglige kvalifikationer, lette 

forbrugernes adgang til bæredygtige 

produkter og tjenester, involvere og styrke 

aktører med indflydelse og afprøve nye 

metoder, hvormed de eksisterende 

processer og erhvervslandskabet tilpasses. 

For at støtte en større markedsudnyttelse af 

bæredygtige løsninger bør offentlighedens 

accept og forbrugerengagementet fremmes. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  59 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 
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Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) For at understrege betydningen af, at 

klimaændringer imødegås i 

overensstemmelse med Unionens 

forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 

og for at nå FN's mål for bæredygtig 

udvikling vil programmet bidrage til at 

integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 

det overordnede mål, nemlig at 25 % af 

udgifterne i EU-budgettet skal afsættes til 

finansiering af støtte til klimamål. Aktioner 

i medfør af dette program forventes at 

bidrage med 61 % af dette programs 

samlede bidrag til klimamålsætningerne. 

Relevante foranstaltninger vil blive 

udpeget under forberedelserne og 

gennemførelsen af programmet og 

revurderet som led i de relevante 

evaluerings- og revisionsprocesser.  

(24) Imødegåelse af klimaændringer er en 

af de største globale udfordringer og 

kræver en koordineret og ambitiøs 

indsats. Unionen skal imødegå 

klimaændringer i overensstemmelse med 

Unionens forpligtelser til at gennemføre 

Parisaftalen, og for at nå FN's mål for 

bæredygtig udvikling vil programmet 

bidrage til at integrere klimaindsatsen og til 

opnåelsen af det overordnede mål, nemlig 

at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal 

afsættes til finansiering af støtte til 

klimamål. Aktioner i medfør af dette 

program forventes at bidrage med 61 % af 

dette programs samlede bidrag til 

klimamålsætningerne. Relevante 

foranstaltninger vil blive udpeget under 

forberedelserne og gennemførelsen af 

programmet og revurderet som led i de 

relevante evaluerings- og 

revisionsprocesser.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Maria Gabriela Zoană 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) For at understrege betydningen af, at 

klimaændringer imødegås i 

overensstemmelse med Unionens 

forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 

og for at nå FN's mål for bæredygtig 

udvikling vil programmet bidrage til at 

integrere klimaindsatsen og til opnåelsen 

af det overordnede mål, nemlig at 25 % af 

udgifterne i EU-budgettet skal afsættes til 

(24) For at understrege betydningen af, at 

klimaændringer imødegås i 

overensstemmelse med Unionens 

forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 

og for at nå FN's mål for bæredygtig 

udvikling vil programmet bidrage til at 

integrere klima- og miljøindsatsen og til 

opnåelsen af det overordnede mål, nemlig 

at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal 
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finansiering af støtte til klimamål. Aktioner 

i medfør af dette program forventes at 

bidrage med 61 % af dette programs 

samlede bidrag til klimamålsætningerne. 

Relevante foranstaltninger vil blive 

udpeget under forberedelserne og 

gennemførelsen af programmet og 

revurderet som led i de relevante 

evaluerings- og revisionsprocesser.  

afsættes til finansiering af støtte til 

klimamål. Aktioner i medfør af dette 

program forventes at bidrage med 61 % af 

dette programs samlede bidrag til klima- 

og miljømålsætningerne. Relevante 

foranstaltninger vil blive udpeget under 

forberedelserne og gennemførelsen af 

programmet og revurderet som led i de 

relevante evaluerings- og 

revisionsprocesser.  

Or. ro 

Ændringsforslag  61 

Nicola Caputo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Ved gennemførelsen af programmet 

bør der tages behørigt hensyn til strategien 

for regionerne i den yderste periferi30 med 

henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 

regioners særlige behov eller sårbarhed. 

Unionens politikker, som ikke vedrører 

miljø, klima og relevant ren energi, bør 

også tages i betragtning. 

(25) Ved gennemførelsen af programmet 

bør der tages behørigt hensyn til strategien 

for regionerne i den yderste periferi30 med 

henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 

regioners særlige behov eller sårbarhed. 

Unionens politikker, som ikke vedrører 

miljø, klima, cirkulær økonomi og 

relevant ren energi, bør også tages i 

betragtning. 

_________________ _________________ 

30COM(2017) 623 final. 30COM(2017) 623 final. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  62 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) Evalueringen af denne forordning 

vil sikre de oplysninger, der er nødvendige 
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for beslutningen om en eventuel 

forbedring af programmet, hvis det er 

nødvendigt. Ud over vurderingen af, 

hvorvidt programmet opfylder 

målsætningen i henhold til artikel 3 i 

denne forordning, skal der rettes særlig 

opmærksomhed mod 

ansøgningsprocessen for at sikre, at 

midlerne er tilgængelige for alle relevante 

projekter. Det er navnlig vigtigt at sikre, at 

det er let og praktisk muligt for 

lokalsamfund og civilsamfundet at deltage 

heri. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) Målene for denne forordning, nemlig 

at bidrage til bæredygtig udvikling og til 

opfyldelsen af målsætningerne og målene 

for Unionens politikker vedrørende miljø, 

klima og relevant ren energi, strategier, 

planer eller internationale forpligtelser, 

kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne, men kan på grund af 

denne forordnings omfang og virkninger 

bedre opfyldes på EU-plan; Unionen kan 

derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 

jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 

Union. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå disse 

mål. 

(38) I overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union, og 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå disse 

mål, og giver EU-medlemsstaterne 

råderum til at opfylde deres lokale eller 

specifikke behov. 

Or. fr 

Ændringsforslag  64 
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Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) "strategiske naturprojekter": projekter, 

der støtter opfyldelsen af Unionens natur- 

og biodiversitetsmålsætninger ved at 

gennemføre sammenhængende 

handlingsprogrammer i medlemsstaterne 

med henblik på at mainstreame disse 

målsætninger og prioriteter i andre 

politikker og finansielle instrumenter, 

herunder via koordineret gennemførelse af 

de prioriterede aktionsplaner, der er fastsat 

i henhold til direktiv 92/43/EØF 

(1) "strategiske naturprojekter": projekter, 

der støtter opfyldelsen af Unionens natur- 

og biodiversitetsmålsætninger, navnlig 

som fastsat i direktiv 2009/147/EF og 

Rådets direktiv 92/43/EØF, ved at 

gennemføre sammenhængende 

handlingsprogrammer i medlemsstaterne 

med henblik på at mainstreame disse 

målsætninger og prioriteter i andre 

politikker og finansielle instrumenter, 

herunder via koordineret gennemførelse af 

de prioriterede aktionsplaner, der er fastsat 

i henhold til direktiv 92/43/EØF 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) "standard indsatsprojekter": andre 

projekter end strategiske integrerede 

projekter, strategiske naturprojekter eller 

projekter vedrørende teknisk bistand, som 

tilsigter at opfylde programmets specifikke 

målsætninger som fastsat i artikel 3, stk. 2 

(4) "standard indsatsprojekter": andre 

projekter end strategiske integrerede 

projekter, strategiske naturprojekter eller 

projekter vedrørende teknisk bistand, 

såsom bottom-up-projekter 

(lokaludvikling styret af lokalsamfundet), 
som tilsigter at opfylde programmets 

specifikke målsætninger som fastsat i 

artikel 3, stk. 2 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 
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Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmets overordnede målsætning er 

at bidrage til omstillingen til en ren, 

cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 

lavemissionsøkonomi, herunder via 

omstilling til ren energi, samt bidrage til 

beskyttelsen og forbedringen af 

miljøkvaliteten og til at standse og vende 

biodiversitetstab for derigennem at bidrage 

til bæredygtig udvikling. 

1. Programmets overordnede målsætning er 

at bidrage til omstillingen til en 

bæredygtig, cirkulær, ressource- og 

energieffektiv og klimaresistent 

lavemissionsøkonomi, herunder via 

omstilling til et meget energieffektivt 

energisystem baseret på vedvarende 
energi, samt bidrage til beskyttelsen og 

forbedringen af miljøkvaliteten og til at 

standse og vende biodiversitetstab for 

derigennem at bidrage til et højt 

miljøbeskyttelsesniveau og ambitiøse 

klimaforanstaltninger. Programmet skal 

også støtte bedre miljø- og 

klimaforvaltning på alle niveauer, 

herunder bedre inddragelse af 

civilsamfundet, NGO'er og lokale aktører. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmets overordnede målsætning er 

at bidrage til omstillingen til en ren, 

cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 

lavemissionsøkonomi, herunder via 

omstilling til ren energi, samt bidrage til 

beskyttelsen og forbedringen af 

miljøkvaliteten og til at standse og vende 

biodiversitetstab for derigennem at bidrage 

til bæredygtig udvikling. 

1. Programmets overordnede målsætning er 

at bidrage til omstillingen til en ren, 

cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 

lavemissionsøkonomi, herunder via 

omstilling til ren og vedvarende energi, og 

til fremme af bioøkonomi samt bidrage til 

beskyttelsen og forbedringen af 

miljøkvaliteten, til at standse og vende 

biodiversitetstab og til ambitiøse 

klimaforanstaltninger for derigennem at 

bidrage til bæredygtig udvikling. 

Programmet skal også bidrage til bedre 

inddragelse af alle relevante interessenter 
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i miljø-, energi- og klimaforanstaltninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Beata Gosiewska 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmets overordnede målsætning er 

at bidrage til omstillingen til en ren, 

cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 

lavemissionsøkonomi, herunder via 

omstilling til ren energi, samt bidrage til 

beskyttelsen og forbedringen af 

miljøkvaliteten og til at standse og vende 

biodiversitetstab for derigennem at bidrage 

til bæredygtig udvikling. 

1. Programmets overordnede målsætning er 

at bidrage til omstillingen til en ren, 

cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 

lavemissionsøkonomi, herunder via 

omstilling til ren energi, samt bidrage til 

beskyttelsen og forbedringen af 

miljøkvaliteten og til at standse og vende 

biodiversitetstab, bl.a. ved støtte til Natura 

2000-netværket og bekæmpelse af 

forringelsen af økosystemer, for 

derigennem at bidrage til bæredygtig 

udvikling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  69 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmets overordnede målsætning er 

at bidrage til omstillingen til en ren, 

cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 

lavemissionsøkonomi, herunder via 

omstilling til ren energi, samt bidrage til 

beskyttelsen og forbedringen af 

miljøkvaliteten og til at standse og vende 

biodiversitetstab for derigennem at bidrage 

til bæredygtig udvikling. 

1. Programmets overordnede målsætning er 

at bidrage til omstillingen til en ren, 

cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 

lavemissionsøkonomi, herunder via 

omstilling til ren energi, samt sikre 

beskyttelsen og forbedringen af 

miljøkvaliteten og til at standse og vende 

biodiversitetstab for derigennem at bidrage 

til bæredygtig udvikling. 

Or. en 
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Ændringsforslag  70 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) innovative teknikker og tilgange 

udvikles, demonstreres og fremmes med 

henblik på at opfylde målsætningerne i 

Unionens lovgivning og politik vedrørende 

miljø- og klimaindsatsen, herunder 

omstillingen til ren energi, og bidrage til 

anvendelsen af bedste praksis i forbindelse 

med natur og biodiversitet 

(a) innovative teknikker og tilgange 

udvikles, demonstreres og fremmes med 

henblik på at opfylde målsætningerne i 

Unionens lovgivning og politik vedrørende 

miljø- og klimaindsatsen, herunder 

omstillingen til ren energi, og bidrage til 

anvendelsen af bedste praksis i forbindelse 

med natur og biodiversitet og bæredygtigt 

landbrug og bæredygtige 

fødevaresystemer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) innovative teknikker og tilgange 

udvikles, demonstreres og fremmes med 

henblik på at opfylde målsætningerne i 

Unionens lovgivning og politik vedrørende 

miljø- og klimaindsatsen, herunder 

omstillingen til ren energi, og bidrage til 

anvendelsen af bedste praksis i forbindelse 

med natur og biodiversitet 

(a) innovative teknikker og tilgange 

udvikles, demonstreres og fremmes med 

henblik på at opfylde målsætningerne i 

Unionens lovgivning og politik vedrørende 

miljø- og klimaindsatsen, herunder 

omstillingen til ren energi, og bidrage til og 

støtte anvendelsen af bedste praksis i 

forbindelse med natur og biodiversitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 3 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) udviklingen, gennemførelsen, 

overvågningen og håndhævelsen af 

relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 

herunder med bedre forvaltning gennem 

opbygning af kapaciteten hos offentlige og 

private aktører og civilsamfundets 

engagement 

(b) udviklingen, gennemførelsen, 

overvågningen og håndhævelsen af 

relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 

herunder med bedre forvaltning gennem 

opbygning af kapaciteten hos offentlige og 

private aktører, herunder inden for 

landbrug, havebrug, skovbrug og fiskeri, 

og civilsamfundets engagement 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Programmet må ikke undergrave 

målene i andre EU-retsakter og 

-politikker. 

Or. en 

Begrundelse 

Desværre har LIFE-projekter i visse medlemsstater givet anledning til offentlige kontroverser 

og konflikter i de seneste år på grund af eksproprieringen af familiebrug. Tilfælde, hvor 

anvendelsen af LIFE er i strid med andre EU-retsakter og -politikker, såsom den fælles 

landbrugspolitik og beskyttelse af unge landbrugere og familiebrug, skal undgås. 

Samarbejdet med f.eks. landbrugere og jordejere, men også små og mellemstore 

virksomheder og den private sektor, skal styrkes i forordningen om LIFE-fonden. 

 

Ændringsforslag  74 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (aa) bæredygtige landbrugsmetoder, 

herunder jord- og agro-biodiversitet, CO2-

opsamling, overvågning af jorden og 

beskyttelse af jord og vand 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) delprogrammet Modvirkning af og 

Tilpasning til Klimaændringer  

(a) delprogrammet Forvaltning, 

Modvirkning af og Tilpasning til 

Klimaændringer  

Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

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 

7 900 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 
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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 

7 900 000 000 EUR i løbende priser. 

Or. en 

Begrundelse 

I sin beslutning af 14. marts 2018, "Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til 

den flerårige finansielle ramme efter 2020", opfordrer Europa-Parlamentet til en fordobling 

af bevillingerne til LIFE-programmet. Bevillingsrammen for det nuværende LIFE-program 

(2014-2020) er på ca. 3,45 mia. EUR og bør fordobles til 6,9 mia. EUR. Midlerne til 

"Omstilling til Ren Energi" på 1 mia. EUR hidrører fra "Intelligent Energi i Europa" under 

Horisont 2020 og bør derfor betragtes som supplerende finansiering. 

 

Ændringsforslag  78 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) 3 500 000 000 EUR for området Miljø, 

heraf  

(a) 5 200 000 000 EUR for området Miljø, 

heraf  

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) 3 500 000 000 EUR for området Miljø, (a) 5 200 000 000 EUR for området Miljø, 
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heraf  heraf  

Or. en 

Begrundelse 

I sin beslutning af 14. marts 2018, "Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til 

den flerårige finansielle ramme efter 2020", opfordrer Europa-Parlamentet til en fordobling 

af bevillingerne til LIFE-programmet. I det nuværende LIFE-program (2014-2020) har 

delprogrammet "Miljø" et budget på 2,6 mia. EUR, som bør fordobles til 5,2 mia. EUR. 

 

Ændringsforslag  80 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a – nr. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) 2 150 000 000 EUR for delprogrammet 

Natur og Biodiversitet og 

(1) 3 200 000 000 EUR for delprogrammet 

Natur og Biodiversitet med en fortsat 

øremærkning af 60 % af midlerne til 

natur og biodiversitet  

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a – nr. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) 2 150 000 000 EUR for delprogrammet 

Natur og Biodiversitet og 

(1) 3 200 000 000 EUR for delprogrammet 

Natur og Biodiversitet og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 
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Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a – nr. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) 1 350 000 000 EUR for delprogrammet 

Cirkulær Økonomi og Livskvalitet 

(2) 2 000 000 000 EUR for delprogrammet 

Cirkulær Økonomi og Livskvalitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a – nr. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) 1 350 000 000 EUR for delprogrammet 

Cirkulær Økonomi og Livskvalitet 

(2) 2 000 000 000 EUR for delprogrammet 

Cirkulær Økonomi og Livskvalitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra b – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) 1 950 000 000 EUR for området 

Klimaindsats, heraf 

(b) 2 700 000 000 EUR for området 

Klimaindsats, heraf 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 



 

PE626.777v01-00 36/48 AM\1160530DA.docxx 

DA 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra b – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) 1 950 000 000 EUR for området 

Klimaindsats, heraf 

(b) 2 700 000 000 EUR for området 

Klimaindsats, heraf 

Or. en 

Begrundelse 

I sin beslutning af 14. marts 2018, "Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til 

den flerårige finansielle ramme efter 2020", opfordrer Europa-Parlamentet til en fordobling 

af bevillingerne til LIFE-programmet. I det nuværende LIFE-program (2014-2020) har 

delprogrammet "Klimaindsats" et budget på 860 mio. EUR, som omtrent bør fordobles til 

1,7 mia. EUR. 

 

Ændringsforslag  86 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra b – nr. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) 950 000 000 EUR for delprogrammet 

Modvirkning af og Tilpasning til 

Klimaændringer og 

(1) 1 700 000 000 EUR for delprogrammet 

Modvirkning af og Tilpasning til 

Klimaændringer og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra b – nr. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) 950 000 000 EUR for delprogrammet 

Modvirkning af og Tilpasning til 

Klimaændringer og 

(1) 1 700 000 000 EUR for delprogrammet 

Modvirkning af og Tilpasning til 

Klimaændringer og 
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Or. en 

Begrundelse 

I sin beslutning af 14. marts 2018, "Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til 

den flerårige finansielle ramme efter 2020", opfordrer Europa-Parlamentet til en fordobling 

af bevillingerne til LIFE-programmet. I det nuværende LIFE-program (2014-2020) har 

delprogrammet "Modvirkning af og Tilpasning til Klimaændringer" et budget på 

860 mio. EUR, som omtrent bør fordobles til 1,7 mia. EUR. 

 

Ændringsforslag  88 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra b – nr. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) 1 000 000 000 EUR for delprogrammet 

Omstilling til Ren Energi. 

(2) 2 028 000 000 EUR for delprogrammet 

Omstilling til Ren Energi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Mindst 61 % af de budgetmidler, der 

er afsat til projekter, som støttes gennem 

tilskud under delprogrammet Miljø, 

tildeles foranstaltninger til støtte for 

bevaring af natur og biodiversitet. 

Or. en 

Begrundelse 

Beskyttelse af natur og biodiversitet er et af LIFE-programmets primære mål. Det bør derfor 
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sikres, at der bevilges finansiering til disse områder. Det er i overensstemmelse med den 

nuværende LIFE-forordning. 

 

Ændringsforslag  90 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Programmet kan yde finansiering i 

enhver af de former, der er fastsat i 

finansforordningen, særlig tilskud, priser 

og udbud. Det kan også yde finansiering i 

form af finansielle instrumenter inden for 

blandingsoperationer. 

2. Programmet kan yde finansiering i 

enhver af de former, der er fastsat i 

finansforordningen, særlig tilskud, priser 

og udbud. Det kan også yde finansiering i 

form af finansielle instrumenter inden for 

blandingsoperationer op til et loft på højst 

20 % af den i artikel 5, stk. 1, nævnte 

finansieringsramme. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Højst 25 % af finansieringsrammen 

som omhandlet i artikel 5, stk. 1, tildeles 

strategiske integrerede projekter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  92 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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Tilskud under programmet tildeles og 

forvaltes i overensstemmelse med 

finansforordningens afsnit VIII. 

Tilskud under programmet tildeles og 

medfinansieres med 75 % og forvaltes i 

overensstemmelse med 

finansforordningens afsnit VIII. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra -a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-a) projekter finansieret af programmet 

skal yde et betydeligt bidrag til 

virkeliggørelsen af mindst én af LIFE-

programmets målsætninger som anført i 

artikel 3 

Or. en 

 

Ændringsforslag  94 

Nicola Caputo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) projekter, der finansieres via 

programmet, skal undgå at undergrave 

programmets målsætninger vedrørende 

miljø, klima eller relevant ren energi og 

skal om muligt fremme brugen af grønne 

offentlige indkøb. 

(a) projekter, der finansieres via 

programmet, skal bidrage til at opnå 

mindst én af programmets målsætninger 

vedrørende miljø, klima, overgang til en 

cirkulær økonomisk model eller 

vedrørende vedvarende energi uden at 

undergrave andre målsætninger, og skal 

om muligt fremme brugen af grønne 

offentlige indkøb. 

Or. it 
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Begrundelse 

LIFE-programmet bør ikke kun "undgå at undergrave" EU's målsætninger vedrørende miljø, 

klima og energi, men bør aktivt bidrage til deres gennemførelse. Desuden forekommer 

formuleringen "relevant ren energi" alt for vag. 

Ændringsforslag  95 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) projekter, der finansieres via 

programmet, skal undgå at undergrave 

programmets målsætninger vedrørende 

miljø, klima eller relevant ren energi og 

skal om muligt fremme brugen af grønne 

offentlige indkøb. 

(a) projekter, der finansieres via 

programmet, skal undgå at undergrave 

programmets målsætninger vedrørende 

miljø, klima eller relevant ren energi og 

skal så vidt muligt fremme brugen af 

grønne offentlige indkøb. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  96 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) projekter, der finansieres via 

programmet, skal undgå at undergrave 

programmets målsætninger vedrørende 

miljø, klima eller relevant ren energi og 

skal om muligt fremme brugen af grønne 

offentlige indkøb. 

(a) projekter, der finansieres via 

programmet, skal bidrage til programmets 

målsætninger vedrørende miljø, klima eller 

relevant ren energi og skal om muligt 

fremme brugen af grønne offentlige 

indkøb. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (aa) projekter, der finansieres af 

programmet, skal undgå at undergrave 

andre EU-retsakter og europæiske 

politiske prioriteter, navnlig 

ressourceeffektivitet og 

fødevareproduktion 

Or. en 

 

Ændringsforslag  98 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) projekter med det største potentiale til 

at blive udbredt og udnyttet af den 

offentlige eller private sektor eller til at 

mobilisere de største investeringer eller 

finansielle ressourcer 

(katalysatorpotentiale) gives forrang 

(c) projekter med det største potentiale til 

at blive udbredt og udnyttet af den 

offentlige eller private sektor gives forrang 

Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ca) projekter med det største potentiale til 

inddragelse af og intelligent samarbejde 

med civilsamfundet, jordejere samt 

landbrugs-, havebrugs- og 

skovbrugssektoren gives forrang 

Or. en 
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Begrundelse 

Inddragelse af og intelligent samarbejde med civilsamfundet, jordejere samt landbrugs-, 

havebrugs- og skovbrugssektoren om udvikling, demonstration og fremme af innovative 

teknikker og tilgange til at nå EU-lovgivningens og -politikkens mål for miljø og klimaindsats, 

herunder energiomstilling, og om bidrag til og støtte af anvendelsen af bedste praksis inden 

for natur og biodiversitet, er afgørende for vellykkede LIFE-projekter, som erfaringerne hidtil 

har vist. 

 

Ændringsforslag  100 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ea) Kommissionen skal sikre geografisk 

balance for projekter, som finansieres af 

programmet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  101 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) hvor det er hensigtsmæssigt, rettes der 

især opmærksomhed mod projekter i 

geografiske områder, som har særlige 

behov eller er særligt sårbare, såsom 

områder med særlige miljømæssige 

udfordringer eller naturbetingede 

begrænsninger, grænseområder eller 

regioner i den yderste periferi. 

(f) hvor det er hensigtsmæssigt, rettes der 

især opmærksomhed mod projekter i 

geografiske områder, som har særlige 

behov eller er særligt sårbare, såsom 

områder med særlige miljømæssige 

udfordringer eller naturbetingede 

begrænsninger, grænseområder eller 

regioner i den yderste periferi, forudsat at 

de pågældende projekter sikrer 

miljøfordele. 

Or. en 
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Ændringsforslag  102 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) købet af jord er den eneste eller den 

mest omkostningseffektive metode til at nå 

det ønskede bevaringsresultat 

(b) købet af jord er den eneste eller den 

mest omkostningseffektive metode til at nå 

det ønskede bevaringsresultat for det større 

område omkring projektet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  103 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) købet af jord er den eneste eller den 

mest omkostningseffektive metode til at nå 

det ønskede bevaringsresultat 

(b) købet af jord er den eneste metode til at 

nå det ønskede bevaringsresultat 

Or. en 

Begrundelse 

Tidligere er landbrugsgrunde blevet købt eller eksproprieret ved hjælp af LIFE-midler, 

hvilket har givet anledning til offentlige kontroverser. Køb af jord bør være den eneste metode 

til at nå det ønskede bevaringsresultat. Samarbejde med landbrugere om at nå bevaringsmål 

bør foretrækkes. 

 

Ændringsforslag  104 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Blandingsoperationer under dette program Blandingsoperationer under dette program 



 

PE626.777v01-00 44/48 AM\1160530DA.docxx 

DA 

gennemføres i overensstemmelse med 

[InvestEU-forordningen] og 

finansforordningens afsnit X. 

gennemføres i overensstemmelse med 

[InvestEU-forordningen] og 

finansforordningens afsnit X. 

Blandingsoperationer under dette 

program må højst bevilges 20 % af den i 

artikel 5, stk. 1, nævnte 

finansieringsramme. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  105 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmet gennemføres ved hjælp af 

mindst to flerårige arbejdsprogrammer som 

nævnt i finansforordningens artikel 110. 

Hvis det er relevant, angives det samlede 

beløb, der er afsat til 

blandingsoperationer, i 

arbejdsprogrammerne. 

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 21 for at supplere denne 

forordning med mindst to flerårige 

arbejdsprogrammer som nævnt i 

finansforordningens artikel 110. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  106 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Kommissionen vedtager ved 

gennemførelsesretsakter flerårige 

arbejdsprogrammer for LIFE-

programmet. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren som omhandlet 

i artikel 21a. 
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Or. en 

Begrundelse 

Denne procedure i LIFE-Udvalget er i overensstemmelse med den nuværende LIFE-

forordning. Medlemsstaterne bør deltage i udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne. 

 

Ændringsforslag  107 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen sikrer, at Europa-

Parlamentet og Rådet samt 

interessenterne høres på behørig vis i 

forbindelse med udarbejdelsen af 

arbejdsprogrammerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  108 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Midtvejsevalueringen af programmet 

foretages, når der foreligger tilstrækkelige 

oplysninger om programmets 

gennemførelse, dog senest fire år efter 

påbegyndelsen af programmets 

gennemførelse. 

2. Midtvejsevalueringen af programmet 

foretages, når der foreligger tilstrækkelige 

oplysninger om programmets 

gennemførelse, dog senest fire år efter 

påbegyndelsen af programmets 

gennemførelse. Midtvejsevalueringen 

ledsages om nødvendigt af et forslag til 

retsakt om ændring af denne forordning. 

Or. en 
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Begrundelse 

Eftersom LIFE-forordningen er tidsubegrænset, kan det være hensigtsmæssigt at tilpasse den 

til forhold i fremtiden. 

 

Ændringsforslag  109 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Midtvejsevalueringen af programmet 

foretages, når der foreligger tilstrækkelige 

oplysninger om programmets 

gennemførelse, dog senest fire år efter 

påbegyndelsen af programmets 

gennemførelse. 

2. Midtvejsevalueringen af programmet 

foretages, når der foreligger tilstrækkelige 

oplysninger om programmets 

gennemførelse, dog senest fire år efter 

påbegyndelsen af programmets 

gennemførelse, og omfatter vurderingen i 

henhold til artikel 18, stk. 5. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  110 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved afslutningen af programmets 

gennemførelse, dog senest fire år efter 

udløbet af den periode, der er omhandlet i 

artikel 1, andet afsnit, gennemfører 

Kommissionen en endelig evaluering af 

programmet. 

3. Ved afslutningen af programmets 

gennemførelse, dog senest fire år efter 

udløbet af den periode, der er omhandlet i 

artikel 1, andet afsnit, gennemfører 

Kommissionen en endelig evaluering af 

programmet, og omfatter vurderingen i 

henhold til artikel 18, stk. 5. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  111 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 
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Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen meddeler Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget resultaterne af 

evalueringerne og sine bemærkninger 

hertil. 

4. Kommissionen meddeler Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget resultaterne af 

evalueringerne og sine bemærkninger 

hertil. Kommissionen offentliggør 

resultaterne af evalueringerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  112 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 21a 

 Udvalgsprocedure 

 1. Kommissionen bistås af udvalget for 

LIFE-programmet for miljø- og 

klimaindsatsen. Dette udvalg er et udvalg 

som defineret i forordning (EU) 

nr. 182/2011. 

 2. Når der henvises til dette stykke, finder 

artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 

anvendelse. 

 Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, 

vedtager Kommissionen ikke udkastet til 

gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, 

tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 

182/2011 finder anvendelse. 

Or. en 
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Begrundelse 

Udvalgsproceduren er i overensstemmelse med reglerne for det nuværende LIFE-program. 

Kommissionens gode samarbejde med medlemsstaterne bør opretholdes. LIFE-Udvalget bør 

bevares. 

 


