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KORT BEGRUNDELSE 

LIFE-programmet skal fornys i 2020. Programmets midler er hidtil blevet brugt til at teste 

mindre projekter, der forventes at kunne forbedre miljøet. Som eksempler kan nævnes 

forvaltningsteknikker til forbedring af bestandene af vilde arter og vedligeholdelse af 

vådområder. Om sådanne nye tiltag er succesfulde lader sig kvantificere og bevise. Midlerne 

kommer direkte fra Bruxelles. 

 

Hvis projekterne er en succes, bliver de populære blandt landbrugere, som investerer i dem 

med hjælp fra søjle 2-tilskud fra deres medlemsstater. 

 

Tilføjelsen af ordene "klimaindsats" i den nuværende LIFE-ordning har medført en helt nyt 

forestilling om den måde, skatteydernes penge bør anvendes på. Dette udtryk indgår også i 

kommissær Hogans seneste forslag om reformen af den fælles landbrugspolitik. Tilføjelsen af 

udtrykket "klimaindsats" falder sammen med en forhøjelse af budgettet for LIFE-programmet 

på 60 %. Det er imidlertid slående, at der mangler definitioner af de påkrævede aktioner og 

ønskede resultater. 

 

Hvis ordet "klimaindsats" var blevet erstattet med ordet "forureningsindsats", ville det være 

muligt at måle luft-, jord- og vandforurening og virkningen af strategier til at afhjælpe disse 

problemer i forhold til et måltal for hvert af de tre elementer. En kamp for at mindske 

forureningen kan vindes gennem teknologi og lovgivning. En kamp mod det globale klima vil 

aldrig ende, fordi "sejren" ikke kan defineres.  

 

Ordføreren har mødt fire repræsentanter for Kommissionen, som hver især har bidraget til 

dette forslag på forskellige niveauer. Ordføreren spurgte dem, hvilke resultater af de 

finansielle investeringer der blev betragtet som ønskværdige. Svaret var "en reduktion i CO2-

udledninger".  
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Nedenstående diagram viser nedgangen i CO2 i atmosfæren over lang tid. Menneskelig 

aktivitet spillede ingen rolle overhovedet. Høje CO2-niveauer falder sammen med en istid. 

 
Baseret på professorerne Shavivs og Veisers og geolog Graham Orams arbejde. 

 

A Procentandel tør luft bestående af kuldioxid (rød), kvælstof (brun) og ilt (blå) i den 

tørre atmosfære. 

 Nb.: Procentandelen af methan- og NOx -gasser er for lille til at kunne ses på diagrammet. 

B Lufttrykket falder fra 100 atmosfærer til vor tids 1 atmosfære. 

C Proxydata for temperaturafvigelser (Jan Veiser). 

D Tid i milliarder år (Ga = giga-år) (blå) og millioner år (sort) 

E. Jorden begyndte i den tilstand, som planeten Venus stadig befinder sig i dag. 

F Hadal og arkæikum: CO2 "indsprøjtes" i baryt under højt tryk på >60 atmosfærer. 

G. Cyanobakterier omdanner CO2 til O2, som først får jordskorpen til at "ruste" og 

siden trænger ud i atmosfæren. 

H. "Sneboldjord" 

P/T = Perm-Trias-grænsen 

K/T = Kridt-Tertiær-grænsen - masseuddøen af dinosaurer 
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Ved at overtage den opfattelse, at en nedbringelse af CO2-niveauer vil kunne bidrage til at 

bekæmpe et ikke-tilfredsstillende klima, ser Kommissionen bort fra de faktorer, som faktisk 

ændrer klimaet.  

 

1. Galaksen: i form af udsving i de kosmiske stråler. Kan medføre ændringer på 10o C over 

millioner af år. 

2. Solsystemet: Gravitationskræfter kan medføre ændringer på 2-3o C. 

3. Solen: Variationer i dens bane og hældning kan sammen med dens fem dokumenterede 

cyklusser bevirke, at Jordens temperatur svinger med op til 5o C. 

4. Havstrømme. 

5. Drivhusgas: vanddamp i form af skydække. 

 

Indvirkningen på vores klima af de andre drivhusgasser, CO2, methan og dinitrogenoxid, er 

ubetydelig. CO2 er imidlertid uerstattelig som næring for planterne. Methan nedbrydes til CO2 

and H2O, mens NOx-gasser nedbrydes til nitrater. 

 
Ligesom CO2-niveauernes indvirkning på vores klima er ubetydelig, er indvirkningen af 

menneskelige aktiviteter på ændringen af disse CO2-niveauer også ubetydelig. 

 

De to verdenskort nedenfor viser dette tydeligt. 

 

 
Områder med beregnet høje CO2-koncentrationer som følge af menneskeskabte emissioner. 
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- Områder med faktisk højere CO2-koncentration.  

- Målinger udført af SCIAMACHY fra ENVISAT-satellitten (stemmer overens med Japans 

IBUKU-data). 

 
Eksperternes forudsigelser og satellitmålingerne er indbyrdes modstridende.  

 

Det fuldstændige fravær af områder over Europa med høj CO2-koncentration indikerer, at der 

ikke et noget problem for Kommissionen at løse. Eneste potentielle risiko for en alvorlig CO2-

hændelse i Europa består i et vulkanudbrud.  

 

De naturligt høje koncentrationer af CO2 over de naturlige regnskove skaber et interessant 

dilemma for dem, der nok ønsker det ene, men ikke det andet. Og det bliver ikke lettere, når 

man indser, at regnskove også er store udledere af methan og vanddamp.  

 

Lige siden ordføreren blev medlem af Parlamentet i 2009, har det været en trend blandt 

medlemmer af AGRI og ENVI at indflette udtrykket "bekæmpelse af klimaændringerne" i 

deres taler. Det lyder ansvarsfuldt og seriøst. Men det bygger på prognoser fra 1980'erne om 

hastigt stigende globale temperaturer og havniveauer, som aldrig fandt sted. Kommissionen 

har lyttet til denne snak i stedet for at iagttage virkeligheden. På et tidspunkt må en eller 

anden sige, at "det er ikke en usynlig dragt, kejseren har på, han har slet ikke noget på!". 

Ordføreren præsenterer sine kolleger for denne mulighed. 

 
Nogle medlemmer er blevet valgt alene på grund af deres modstand mod CO2. De vil ikke 

ændre synspunkt. 

 

Ordføreren opfordrer imidlertid andre kolleger til at tænke over den omstændighed, at der 

med udtrykket "klimaindsats" i LIFE-programmet dannes en præcedens, der baner vej for en 

"klimaindsats" i landbruget, hvor 40 % af de kommende budgetter vil blive afsat til at 

bekæmpe CO2, som ellers er en af landbrugets vigtigste venner. 
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Ordføreren har ændret forslaget ved at lade alle henvisninger til "ren energi" udgå, da dette 

implicerer "CO2-fri" energi, samt henvisninger til "modvirkning af klimaændringer", men 

indarbejdet udtrykket "tilpasning til klimaændringer" i teksten til det lovgivningsmæssige 

forslag. Der er en stor forskel. Vi er nødt til at forberede os på den næste Maunder Minimum 

eller miniistid - som vil kunne strække sig over 200-300 år. Nogle solfysikere mener, at denne 

cyklus teknisk set allerede er begyndt.  

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 

følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

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 

tilpasning til indvirkningerne af 

klimaændringer, en ren, cirkulær og 

energieffektiv 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 

Begrundelse 

Tilpasning til klimaændringer indebærer, at der træffes praktiske foranstaltninger til styring 

af risici som følge af klimapåvirkninger. Vi er nødt til at forberede os på den næste Maunder 

Minimum eller miniistid, som vil kunne strække sig over 200-300 år. Nogle fysikere mener, at 

de globale ændringer allerede er begyndt. Det betyder, at man bør prioritere tilpasning og 
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ikke forsøg for at mindske virkningerne, som er dømt til at mislykkes. I lyset af ovenstående 

indfører ordføreren udtrykket "tilpasning til klimaændringer" i udkastet til lovforslag. 

 

Ændringsforslag  2 

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, tilpasning til klimaændringer og 

andre relaterede områder, herunder FN's 

2030-dagsorden for bæredygtig udvikling8 

og konventionen om den biologiske 

mangfoldighed9. 

__________________ __________________ 

8Agenda 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 

Begrundelse 

For at være i overensstemmelse med ånden i ændringsforslag 1 og i lyset af den foreslåede 

ændring af LIFE-programmet i retning af tilpasning til klimaændringer er visse bestemmelser 

i Parisaftalen ikke længere relevante for det nye LIFE-program. At henvisningen til de 

internationale forpligtelser udgår, betyder naturligvis ikke, at deres status ændres eller 

undergraves. 
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Ændringsforslag  3 

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 

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) Programmet bør specifikt fokusere 

på de sektorer, der bidrager mest til de 

nuværende forureningsniveauer. 

Programmet bør også omfatte 

foranstaltninger, som bidrager til 

gennemførelsen af Unionens 

klimatilpasningspolitik for at mindske 

sårbarheden over for klimaændringernes 

negative virkninger, til forberedelse af en 

forestående "Maunder Minimum"-

periode. 

Or. en 

Begrundelse 

For at være i overensstemmelse med ånden i ændringsforslag 1 og i lyset af den foreslåede 

ændring af LIFE-programmet til tilpasning til klimaændringer er visse bestemmelser i 

Parisaftalen og andre EU-forpligtelser ikke længere relevante for det nye program for 

livsforsikring. At henvisningen til de internationale forpligtelser udgår, betyder naturligvis 

ikke, at deres status ændres eller undergraves. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Omstillingen til ren energi er et 

vigtigt bidrag til modvirkning af 

udgår 
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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. 

Or. en 

Begrundelse 

Ordføreren foreslår at samle delprogrammerne om modvirkning af og tilpasning til 

klimaforandringer og om omstilling til ren energi i et enkelt program under overskriften 

"Tilpasning til Klimaændringer". Dette gør betragtning 8 i Kommissionens forslag 

overflødigt. 

 

Ændringsforslag  5 

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 

udgår 
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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 

Begrundelse 

Ordføreren foreslår at samle delprogrammerne om modvirkning af og tilpasning til 

klimaforandringer og om omstilling til ren energi i et enkelt program under overskriften 

"Tilpasning til klimaændringer". Dette gør betragtning 9 i Kommissionens forslag 

overflødigt. 

 

Ændringsforslag  6 

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 

udgår 



 

PE623.976v01-00 12/24 PA\1157799DA.docx 

DA 

områderne miljø, klima eller omstilling til 

ren energi. Horisont Europas Europæiske 

Innovationsråd kan yde støtte til 

opskaleringen og kommercialisere nye 

banebrydende idéer, der kan opstå ved 

gennemførelsen af LIFE-projekter. 

Or. en 

Begrundelse 

Ordføreren foreslår at samle delprogrammerne om modvirkning af og tilpasning til 

klimaforandringer og om omstilling til ren energi i et enkelt program under overskriften 

"Tilpasning til Klimaændringer". Dette gør Horisont Europa og Kommissionens betragtning 

10 overflødige i den ændrede tekst til Kommissionens forslag. 

 

Ændringsforslag  7 

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. 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

__________________   

21 Meddelelse fra Kommissionen til   
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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 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Den frivillige ordning for 

biodiversitet og økosystemtjenester i de 

europæiske oversøiske territorier (BEST) 

fremmer bevarelsen af biodiversiteten, 

herunder havets biodiversitet, og 

bæredygtig brug af økosystemtjenester, 

heriblandt økosystembaserede tilgange til 

tilpasning til og modvirkning af 

klimaændringer, i områderne i Unionens 

yderste periferi og oversøiske lande og 

territorier. Den frivillige ordning har 

bidraget til at øge bevidstheden om de 

oversøiske lande og territoriers økologiske 

betydning for bevarelsen af den globale 

biodiversitet. De oversøiske lande og 

territorier har i deres ministererklæringer i 

2017 og 2018 udtrykt deres påskønnelse af 

denne ordning for små tilskud til 

biodiversitet. Det bør gøres muligt via 

programmet fortsat at finansiere små 

tilskud til biodiversitet i områderne i den 

yderste periferi og i de oversøiske lande og 

territorier. 

(15) Den frivillige ordning for 

biodiversitet og økosystemtjenester i de 

europæiske oversøiske territorier (BEST) 

fremmer bevarelsen af biodiversiteten, 

herunder havets biodiversitet, og 

bæredygtig brug af økosystemtjenester, 

heriblandt økosystembaserede tilgange til 

tilpasning til klimaændringer, i områderne i 

Unionens yderste periferi og oversøiske 

lande og territorier. Den frivillige ordning 

har bidraget til at øge bevidstheden om de 

oversøiske lande og territoriers økologiske 

betydning for bevarelsen af den globale 

biodiversitet. De oversøiske lande og 

territorier har i deres ministererklæringer i 

2017 og 2018 udtrykt deres påskønnelse af 

denne ordning for små tilskud til 

biodiversitet. Det bør gøres muligt via 

programmet fortsat at finansiere små 

tilskud til biodiversitet i områderne i den 

yderste periferi og i de oversøiske lande og 

territorier. 

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

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 og tilpasning til klimaændringer 

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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

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 og energieffektiv økonomi, der er 

tilpasset udfordringer ved 

klimaændringer, 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. en 
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Ændringsforslag  11 

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. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

At henvisninger til EU's tilsagn om at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig 

udvikling udgår, har ikke til formål at undergrave den eksisterende lovgivning og værdien af 

internationale aftaler. Men da ordføreren foreslår ændringer i LIFE-programmets struktur, 

er disse henvisninger ikke længere relevante for den nye struktur. 

 

Ændringsforslag  12 

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. 

(25) Ved gennemførelsen af programmet 

bør der tages behørigt hensyn til strategien 

for regionerne i den yderste periferi 30 med 

henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 

regioners særlige behov eller sårbarhed. 
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Unionens politikker, som ikke vedrører 

miljø, klima og relevant ren energi, bør 

også tages i betragtning. 

Unionens politikker, som ikke vedrører 

miljø eller tilpasning til klimaændringer, 

bør også tages i betragtning. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

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, skal denne forordning give EU-

medlemsstaterne tilstrækkelig frihed til at 

dække lokale eller specifikke behov. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre EU-medlemsstaternes ret og frihed til selv at 

træffe afgørelse om deres nationale prioriteter. 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "strategiske integrerede projekter": 

projekter, der regionalt, multiregionalt, 

nationalt eller tværnationalt gennemfører 

miljø- eller klimastrategier eller miljø- 

eller klimahandlingsplaner, som er 

udviklet af medlemsstaternes myndigheder, 

og som kræves i henhold til specifik EU-

lovgivning eller -politik vedrørende miljø, 

klima og relevant ren energi, med 

inddragelse af interessenter og med 

fremme af koordinering med og 

mobilisering af mindst en anden EU-

finansieringskilde eller national eller privat 

finansieringskilde 

2) "strategiske integrerede projekter": 

projekter, der regionalt, multiregionalt, 

nationalt eller tværnationalt gennemfører 

strategier eller handlingsplaner 

vedrørende miljø eller tilpasning til 

klimaændringer, som er udviklet af 

medlemsstaternes myndigheder, med 

inddragelse af interessenter og med 

fremme af koordinering med og 

mobilisering af mindst en anden EU-

finansieringskilde eller national eller privat 

finansieringskilde 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

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 tilpasning til 

klimaændringer. Det bidrager desuden til 

omstillingen til en ren, cirkulær og 

energieffektiv økonomi samt til 

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  16 

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 tilpasning til klimaændringer og 

bidrager til anvendelsen af bedste praksis i 

forbindelse med natur og biodiversitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) området Klimaindsats, der 

omfatter: 

2) området Tilpasning til 

Klimaændringer, der omfatter: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) delprogrammet Modvirkning af og 

Tilpasning til Klimaændringer 

a) programmet for Tilpasning til 

Klimaændringer 

Or. en 

Begrundelse 

For at forenkle programmets struktur og gøre det mere overskueligt slår dette 
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ændringsforslag to delprogrammer sammen til et, programmet "Tilpasning til 

Klimaændringer". 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) delprogrammet Omstilling til Ren 

Energi. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

For at forenkle programmets struktur og gøre det mere overskueligt slår dette 

ændringsforslag to delprogrammer sammen til et, programmet "Tilpasning til 

Klimaændringer". 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 5 - stk. 2 - litra b – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) 1 950 000 000 EUR for området 

Klimaindsats, heraf 

b) 1 950 000 000 EUR for området 

Tilpasning til Klimaændringer 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring er i overensstemmelse med ændringsforslag 18 og 19 og tjener samme formål. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 5– stk. 2– litra b – nr. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) 950 000 000 EUR for 

delprogrammet Modvirkning af og 

Tilpasning til Klimaændringer og 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring er i overensstemmelse med ændringsforslag 18 og 19 og tjener samme formål. 

 

Ændringsforslag  22 

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. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring er i overensstemmelse med ændringsforslag 18 og 19 og tjener samme formål. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 5 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Programmet kan finansiere 

aktiviteter, der gennemføres af 

Kommissionen til støtte for forberedelse, 

gennemførelse og mainstreaming af 

Unionens lovgivning og politikker 

vedrørende miljø, klima og relevant 

omstilling til ren energi med henblik på at 

opfylde de målsætninger, der er fastsat i 

artikel 3. Sådanne aktiviteter kan omfatte: 

5. Programmet kan finansiere 

aktiviteter, der gennemføres af 

Kommissionen til støtte for forberedelse og 

gennemførelse af Unionens lovgivning og 

politikker vedrørende miljø og tilpasning 

til klimaændringer med henblik på at 

opfylde de målsætninger, der er fastsat i 

artikel 3. Sådanne aktiviteter kan omfatte: 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 10– stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Tilskud kan finansiere aktiviteter 

uden for Unionen, forudsat at projekterne 

er nødvendige for at opfylde Unionens 

miljø- og klimamålsætninger og sikre 

effektiviteten af interventioner, der 

gennemføres på medlemsstaternes område. 

4. Tilskud kan finansiere aktiviteter 

uden for Unionen, forudsat at projekterne 

er nødvendige for at opfylde Unionens 

målsætninger for miljø og tilpasning til 

klimaændringer og sikre effektiviteten af 

interventioner, der gennemføres på 

medlemsstaternes område. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 10– stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Driftstilskud gives til driften af 

almennyttige foretagender, som deltager i 

udviklingen, gennemførelsen og 

håndhævelsen af EU-lovgivning og -

politik, og som primært beskæftiger sig 

med miljøområdet eller klimaindsatsen, 

herunder omstilling til ren energi. 

5. Driftstilskud gives til driften af 

almennyttige foretagender, som deltager i 

udviklingen, gennemførelsen og 

håndhævelsen af EU-lovgivning og -

politik, og som primært beskæftiger sig 

med miljøområdet eller 

forureningsindsatsen samt tilpasning til 

klimaændringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 13– stk. 1 – litra a 
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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 og tilpasning til klimaændringer og 

skal om muligt fremme brugen af lokale 

offentlige indkøb. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) købet bidrager til at forbedre, 

vedligeholde og retablere integriteten af det 

Natura 2000-net, der er oprettet ved artikel 

3 i direktiv 92/43/EØF, herunder ved 

forbedring af forbindelsesmuligheder ved 

oprettelsen af korridorer, trædesten eller 

andre elementer af grøn infrastruktur 

a) købet bidrager til at forbedre, 

vedligeholde og retablere integriteten af det 

Natura 2000-net, der er oprettet ved artikel 

3 i direktiv 92/43/EØF, herunder ved 

forbedring af forbindelsesmuligheder ved 

oprettelsen af korridorer, trædesten eller 

andre elementer af passende infrastruktur 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Performancerapporteringssystemet 

skal sikre, at data til overvågning af 

programmets gennemførelse og resultater 

indsamles effektivt og rettidigt. Til dette 

formål pålægges modtagere af EU-midler 

forholdsmæssigt afpassede 

rapporteringskrav, hvormed der åbnes 

mulighed for at indsamle aggregerbare 

output- og effektindikatorer på 

3. Performancerapporteringssystemet 

skal sikre, at data til overvågning af 

programmets gennemførelse og resultater 

indsamles effektivt og rettidigt. Til dette 

formål pålægges modtagere af EU-midler 

forholdsmæssigt afpassede 

rapporteringskrav, hvormed der åbnes 

mulighed for at indsamle aggregerbare 

output- og effektindikatorer på 
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projektniveau for alle relevante specifikke 

miljø- og klimapolitiske målsætninger, 

herunder i relation til Natura 2000, og for 

emissioner af visse luftforurenende stoffer, 

herunder CO2. 

projektniveau for alle relevante specifikke 

målsætninger for miljøpolitikken og 

politikken for tilpasning til 

klimaændringer, herunder i relation til 

Natura 2000, og for emissioner af visse 

luftforurenende stoffer, herunder 

ammoniak, nitrogendioxid og 

svovlforbindelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen overvåger og 

rapporterer regelmæssigt om 

mainstreaming af klima- og 

biodiversitetsmålsætninger, herunder 

udgiftsbeløbet. Denne forordnings bidrag 

til målet om, at mindst 25 % af Unionens 

samlede budgetudgifter bidrager til 

klimamålsætningerne, skal spores gennem 

Unionens klimamarkørsystem. 

Biodiversitetsrelaterede udgifter skal 

spores ved anvendelse af et særligt sæt af 

markører. Disse sporingsmetoder skal 

anvendes til at kvantificere de 

forpligtelsesbevillinger, der forventes at 

bidrage til henholdsvis klima- og 

biodiversitetsmålsætninger i den flerårige 

finansielle ramme for 2021-2027 på det 

relevante opdelingsniveau. Der redegøres 

for udgifterne hvert år i 

programerklæringen for budgettet. 

Programmets bidrag til opfyldelsen af 

Unionens klima- og 

biodiversitetsmålsætninger bør rapporteres 

regelmæssigt i forbindelse med 

evalueringer og i årsberetningen. 

4. Kommissionen overvåger og 

rapporterer regelmæssigt om målsætninger 

for tilpasning til klimaændringer og 

biodiversitetsmålsætninger, herunder 

udgiftsbeløbet. Målsætninger for 

tilpasning til klimaændringer skal spores 

gennem Unionens klimamarkørsystem. 

Biodiversitetsrelaterede udgifter skal 

spores ved anvendelse af et særligt sæt af 

markører. Disse sporingsmetoder skal 

anvendes til at kvantificere de 

forpligtelsesbevillinger, der forventes at 

bidrage til henholdsvis målsætninger for 

tilpasning til klimaændringer og 

biodiversitetsmålsætninger i den flerårige 

finansielle ramme for 2021-2027 på det 

relevante opdelingsniveau. Der redegøres 

for udgifterne hvert år i 

programerklæringen for budgettet. 

Programmets bidrag til opfyldelsen af 

Unionens målsætninger for tilpasning til 

klimaændringer og biodiversitet bør 

rapporteres regelmæssigt i forbindelse med 

evalueringer og i årsberetningen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Bilag II – punkt 2 – nr. 2.1 – led 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Modvirkning af og tilpasning til 

klimaforandringer 

– Tilpasning til klimaændringer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Bilag II – punkt 2 – nr. 2.1 – afsnit 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Omstilling til ren energi. udgår 

Or. en 

 

 

 

 

 

 


