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KORTFATTAD MOTIVERING 

Life-programmet ska förnyas 2020. Dess finansiering har hittills använts till att testa små 

projekt som förväntas förbättra miljön. Exempel på sådana projekt är förvaltningstekniker för 

att förbättra bestånden hos vilda arter eller underhåll av våtmarker. Det går att kvantifiera och 

påvisa framgången hos sådana innovationer. Finansieringen kommer direkt från Bryssel. 

 

Om sådana projekt lyckas blir de populära hos lantbrukare som sedan gör dessa investeringar 

med hjälp av pelare 2-bidragen från sina medlemsstater. 

 

Tillägget av ordet ”klimatåtgärder” i den nuvarande Life-ordningen har skapat ett helt nytt 

koncept för hur skattebetalarnas pengar ska användas. Ordet förekom också i det senaste 

förslaget från kommissionär Hogan om en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Tillägget av ordet ”klimatåtgärder” sammanfaller med en ökning av Life-programmets budget 

med 60 %. Det som uppenbart saknas är definitioner av vilka åtgärder som krävs och de 

önskade resultaten. 

 

Om ordet ”klimatåtgärder” hade ersatts med ”föroreningsåtgärder” skulle det vara möjligt att 

mäta luft-, jord- och vattenföroreningar, och mäta effektiviteten hos strategierna för att 

avhjälpa dessa problem, mot en målnivå för vart och ett av de tre elementen. Ett krig för att 

minska föroreningarna kan vinnas med teknologi och lagstiftning som vapen. Ett krig mot 

jordens väder kommer aldrig att ta slut, eftersom det inte går att definiera vad som utgör 

en seger.  

 

Föredraganden har träffat kommissionens grupp på fyra personer, som alla har påverkat 

förslaget i olika utsträckning. Föredraganden frågade dem vilka resultat av finansiella 

investeringar som ansågs önskvärda. Svaret var – ”minskade koldioxidutsläpp”. 
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Grafen nedan visar den långsiktiga minskningen av koldioxid i atmosfären. Den mänskliga 

aktiviteten har inte haft någon betydelse alls. Höga koldioxidnivåer sammanföll med en istid. 

 
Baserad på arbetet av professorerna Shaviv och Veiser och geologen Graham Oram 

 

A Procentandel torr luft som består av koldioxid (röd), kväve (brun) och syre (blå) i 

torr atmosfär 

 Obs: Procentandelarna för metan och kväveoxider är alldeles för små för att synas på grafen 

B Atmosfärtrycket som sjunker från 100 atmosfärer till nuvarande 1 atmosfär 

C Proxydata för temperaturavvikelser (professor Jan Veiser) 

D Förfluten tid i miljardtal år (Ga=giga-annum) (blå) och miljontal år (svart) 

E I början var jorden så som planeten Venus är än i dag 

F Hadeikum och arkeikum. Fältspater som ”injicerats” med högtryckskoldioxid >60 

atmosfärer 

G Cyanobakterier omvandlar koldioxid till syre. Först ”rostar” jordskorpan, sedan 

når de atmosfären. 

H ”Snöbollsjorden” 

P/T=gränsen mellan perm och trias 

K/T=gränsen mellan krita och trias – massutdöende av dinosaurier 

 



 

PA\1157799SV.docx 5/24 PE623.976v01-00 

 SV 

Genom att ta upp konceptet att en minskning av koldioxidnivåerna tjänar till att bekämpa 

klimatproblemet, ignorerar kommissionen de faktorer som faktiskt förändrar vårt klimat. 

 

1. Galaxen, i form av variationer i kosmisk strålning. Kan orsaka förändringar på 10 oC på 

miljontals år. 

2. Solsystemet. Planeternas gravitation kan orsaka förändringar på 2-3 oC. 

3. Solen, vars variationer i omloppsbana och lutning, i kombination med dess fem olika 

dokumenterade cykler, kan orsaka variationer i jordens temperatur på upp till 5 oC. 

4. Havsströmmar. 

5. ”Växthusgasen” vattenånga, i form av molntäcket. 

 

De andra växthusgaserna, koldioxid, metan och dikväveoxid, har en försumbar påverkan på 

vårt klimat. Koldioxid är dock ett oersättligt näringsämne för växter. Metan bryts ned till 

koldioxid och vatten, och kväveoxider förvandlas så småningom till nitrater. 

 
Om koldioxidnivåerna har en försumbar effekt på vårt klimat, har mänskliga verksamheter för 

att förändra koldioxidnivåerna också en försumbar effekt. 

 

Detta illustreras tydligt av de två världskartorna nedan. 

 

 
Områden med beräknad högre koncentration av koldioxid på grund av mänskliga utsläpp 
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– Områden med faktisk högre koncentration av koldioxid 

– Observationer från Sciamachy på Envisat-satelliten (överensstämmer med Japans 

Ibuku-data) 

 
Experternas prognoser och satelliternas mätningar motsäger varandra.  

 

Den totala avsaknaden av fläckar med höga koldioxidnivåer över Europa antyder att det inte 

finns något problem för kommissionen att lösa. Den enda potentiella risken för en större 

koldioxidhändelse i Europa är ett vulkanutbrott. 

 

Den naturligt höga koncentrationen av koldioxid ovanför våra regnskogar skapar ett intressant 

dilemma för de som vill ha det ena men inte det andra. Detta blir inte lättare av insikten att 

regnskogar även släpper ut stora mängder metan och vattenånga.  

 

Ända sedan föredraganden anslöt sig till parlamentet 2009 har det varit trendigt för 

parlamentsledamöterna i AGRI- och ENVI-utskotten att få in frasen ”kampen mot 

klimatförändringarna” i sina tal. Det låter hedervärt och rättskaffens. Det baseras på prognoser 

om snabbt stigande globala temperaturer och havsnivåer som gjordes på 1980-talet, och som 

sedan aldrig skedde. Kommissionen har lyssnat på dessa tal, snarare än att iaktta verkligheten. 

Vid något tillfälle måste någon säga ”Kejsaren bär inte någon osynlig dräkt, han har bara inte 

några kläder på sig!” Föredraganden ger nu denna chans till sina kollegor. 

 
Vissa parlamentsledamöter har valts enbart på grund av sin motvilja mot koldioxid. De 

kommer inte att ändra sina åsikter. 

 

Föredraganden uppmanar dock sina övriga kollegor att betänka att ”klimatåtgärderna” 

i Life-programmet kommer att ligga till grund för ”klimatåtgärder” inom jordbruket, där 40 % 

av framtida budgetar då kommer att gå till att bekämpa koldioxid, som är en av jordbrukets 

främsta vänner. 
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Föredraganden har ändrat förslaget för att ta bort alla hänvisningar till ”ren energi”, eftersom 

det antyder ”koldioxidfri energi”, liksom hänvisningarna till ”begränsning av 

klimatförändringar”, men har fört in termen ”anpassning till klimatförändringar” 

i lagförslagstexten. Det är stor skillnad. Vi måste förbereda oss inför nästa 

”Maunderminimum” eller lilla istid – som kan vara i 200–300 år. Vissa solfysiker tror att 

denna cykel tekniskt sett redan har börjat.  

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 

och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I strävan efter att nå unionens mål 

som fastställs i lagstiftning, strategier, 

planer och internationella åtaganden för 

miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 

programmet bidra till övergången till en 

ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål 

och klimattålig ekonomi, till skydd och 

förbättring av miljön och till att stoppa och 

vända förlusten av biologisk mångfald, 

antingen genom direkta insatser eller 

genom att stödja integrering av dessa mål i 

andra politikområden. 

(3) I strävan efter att nå unionens mål 

som fastställs i lagstiftning, strategier, 

planer och internationella åtaganden för 

miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 

programmet bidra till anpassningen till 

klimatförändringarnas påverkan och till 

övergången till en ren, cirkulär, 

energieffektiv ekonomi, till skydd och 

förbättring av miljön och till att stoppa och 

vända förlusten av biologisk mångfald, 

antingen genom direkta insatser eller 

genom att stödja integrering av dessa mål i 

andra politikområden. 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till klimatförändringar omfattar vidtagandet av praktiska åtgärder för att hantera 

riskerna från klimateffekterna. Vi måste förbereda oss inför nästa ”Maunderminimum” eller 

lilla istid – som kan vara i 200–300 år. Vissa fysiker tror att globala förändringar redan har 

inletts. Det innebär att man bör prioritera anpassning snarare än att försöka begränsa 

problemet, vilket är dömt att misslyckas. Mot bakgrund av ovanstående inför föredraganden 

termen ”anpassningen till klimatförändringarna” i utkastet till lagstiftningsförslaget. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Programmet bör bidra till hållbar 

utveckling och till uppnåendet av målen för 

unionens lagstiftning, strategier, planer och 

internationella åtaganden för miljö, klimat 

och i relevanta delar för ren energi, 

inbegripet Förenta nationernas Agenda 

2030 för hållbar utveckling89, 

konventionen om biologisk mångfald9 och 

Parisavtalet som antagits inom ramen för 

Förenta nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar10 (nedan kallat 

Parisavtalet om klimatförändringar). 

(5) Programmet bör bidra till hållbar 

utveckling och till uppnåendet av målen för 

unionens relevanta lagstiftning, strategier, 

planer och internationella åtaganden för 

miljö och anpassning till 

klimatförändringar, inbegripet Förenta 

nationernas Agenda 2030 för hållbar 

utveckling8 och konventionen om 

biologisk mångfald9. 

__________________ __________________ 

8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s 

generalförsamling den 25 september 2015. 

8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s 

generalförsamling den 25 september 2015. 

9 Rådets beslut av den 25 oktober 1993 om 

ingående av konventionen om biologisk 

mångfald (EGT L 309, 13.12.1993, s. 1). 

9 Rådets beslut av den 25 oktober 1993 om 

ingående av konventionen om biologisk 

mångfald (EGT L 309, 13.12.1993, s. 1). 

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

Or. en 

Motivering 

Vissa bestämmelser i Parisavtalet är inte längre relevanta för det nya Life-programmet, för 

att det ska vara förenligt med andemeningen i ändringsförslag 1 och mot bakgrund av den 

föreslagna övergången i Life-programmet mot anpassning till klimatförändringar. Att ta bort 

hänvisningar till dessa internationella åtaganden förändrar eller undergräver självklart inte 

deras status. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) För att uppfylla unionens 

åtaganden enligt Parisavtalet om 

(7) Programmet bör särskilt inriktas 

på de sektorer som bidrar mest till 
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klimatförändringar krävs att unionen 

omvandlas till ett energieffektivt, 

koldioxidsnålt och klimattåligt samhälle. 

Detta kräver i sin tur åtgärder som är 
särskilt inriktade på sektorer som bidrar 

mest till nuvarande koldioxidutsläpp och 

föroreningar, och som bidrar till 

genomförandet av ramen för energi- och 

klimatpolitiken fram till 2030 och till 

medlemsstaternas integrerade nationella 

energi- och klimatplaner. Dessutom 

behövs förberedelser för unionens 

långsiktiga klimat- och energistrategi 

fram till mitten av det här århundradet. 

Programmet bör också omfatta åtgärder 

som bidrar till genomförandet av unionens 

politik för klimatanpassning för att minska 

sårbarheten för klimatförändringens 

negativa effekter. 

nuvarande föroreningar. Programmet bör 

också omfatta åtgärder som bidrar till 

genomförandet av unionens politik för 

klimatanpassning för att minska 

sårbarheten för klimatförändringens 

negativa effekter, i förberedelse för en 

kommande ”Maunderminimum”-period. 

Or. en 

Motivering 

Vissa bestämmelser i Parisavtalet och andra EU-åtaganden är inte längre relevanta för det 

nya Life-programmet, för att det ska vara förenligt med andemeningen i ändringsförslag 1 

och mot bakgrund av den föreslagna övergången i Life-programmet mot anpassning till 

klimatförändringar. Att ta bort hänvisningar till dessa internationella åtaganden förändrar 

eller undergräver självklart inte deras status. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Övergången till ren energi är ett 

viktigt bidrag till begränsningen av 

klimatförändring och ger också 

sidovinster för miljön. Åtgärder för 

kapacitetsuppbyggnad som stöder 

övergången till ren energi, som fram till 

2020 finansieras inom ramen för 

Horisont 2020, bör integreras i 

programmet, eftersom deras syfte inte är 

att finansiera spetskompetens och skapa 

utgår 
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innovation, utan att underlätta införandet 

av redan tillgänglig teknik som kommer 

att bidra till begränsning av 

klimatförändringen. Införandet av dessa 

åtgärder för kapacitetsuppbyggnad i 

programmet ger potential för 

synergieffekter mellan delprogrammen 

och gör unionsfinansieringen generellt 

sett mer sammanhängande. Därför bör 

data om utnyttjandet av befintliga 

forskningsresultat och innovativa 

lösningar i Life-projekten samlas in och 

spridas, inbegripet från Horisont Europa 

och dess föregångare. 

Or. en 

Motivering 

Föredraganden föreslår en sammanslagning av delprogrammen ”Begränsning av och 

anpassning till klimatförändringar” och ”Övergång till ren energi” till ett enda program 

under rubriken ”Anpassning till klimatförändringar”. Detta gör att skäl 8 i kommissionens 

förslag blir irrelevant. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) I konsekvensbedömningarna av 

lagstiftningen om ren energi bedöms att 

det kommer att krävas ytterligare 

investeringar på 177 miljarder EUR per 

år under perioden 2021–2030 för att nå 

unionens energimål för 2030. De största 

bristerna rör investeringar för minskning 

av koldioxidutsläpp från byggnader 

(energieffektivitet och småskalig förnybar 

energi), där kapital måste inriktas på 

projekt med en mycket decentraliserad 

karaktär. Ett av målen för delprogrammet 

Övergång till ren energi är att bygga upp 

kapacitet för utveckling och aggregering 

av projekt, för att därigenom bidra till att 

absorbera medel från de europeiska 

utgår 
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struktur- och investeringsfonderna och 

fungera som katalysator för investeringar 

i ren energi, även med hjälp av 

finansieringsinstrumenten inom 

InvestEU. 

Or. en 

Motivering 

Föredraganden föreslår en sammanslagning av delprogrammen ”Begränsning av och 

anpassning till klimatförändringar” och ”Övergång till ren energi” till ett enda program 

under rubriken ”Anpassning till klimatförändringar”. Detta gör att skäl 9 i kommissionens 

förslag blir irrelevant. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Synergieffekter med Horisont 

Europa bör säkerställa att behoven av 

forskning och innovation för att hantera 

miljö-, klimat- och energiutmaningar 

inom EU identifieras och fastställs i 

planeringsprocessen för strategisk 

forskning och innovation inom Horisont 

Europa. Life bör fortsätta att fungera som 

en katalysator för genomförandet av EU:s 

politik och lagstiftning för miljö, klimat 

och ren energi, inbegripet genom att ta 

upp och tillämpa forsknings- och 

innovationsresultat från Horisont Europa 

och bidra till att utnyttja dem i större 

skala där detta kan vara till hjälp i frågor 

som rör miljö, klimat eller övergången till 

ren energi. Det europeiska 

innovationsrådet inom Horisont Europa 

kan ge stöd för att skala upp och 

kommersialisera nya banbrytande idéer 

som eventuellt framkommer vid 

genomförandet av Life-projekt. 

utgår 

Or. en 
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Motivering 

Föredraganden föreslår en sammanslagning av delprogrammen ”Begränsning av och 

anpassning till klimatförändringar” och ”Övergång till ren energi” till ett enda program 

under rubriken ”Anpassning till klimatförändringar”. Detta gör att Horisont Europa och 

kommissionens skäl 10 blir irrelevanta för den ändrade texten i kommissionens förslag. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Unionens senaste paket för 

granskning av genomförandet av 

miljöpolitiken21 visar att betydande 

framsteg krävs för att påskynda 

genomförandet av unionens 

miljölagstiftning och öka integreringen av 

miljö- och klimatmål i andra 

politikområden. Programmet bör därför 

fungera som en katalysator för att 

åstadkomma de nödvändiga framstegen 

genom att utveckla, prova och reproducera 

nya metoder, stödja utveckling, 

övervakning och översyn av politik, öka de 

berörda parternas delaktighet, mobilisera 

investeringar från unionens 

investeringsprogram eller andra finansiella 

källor och stödja åtgärder för att övervinna 

de olika hindren för ett effektivt 

genomförande av viktiga planer som krävs 

enligt miljölagstiftningen. 

(12) Unionens senaste paket för 

granskning av genomförandet av 

miljöpolitiken21 visar att betydande 

framsteg krävs för att påskynda 

genomförandet av unionens 

miljölagstiftning och öka integreringen av 

miljömål och mål för anpassning till 

klimatförändring i andra politikområden. 

Programmet bör därför fungera som en 

katalysator för att åstadkomma de 

nödvändiga framstegen genom att utveckla, 

prova och reproducera nya metoder, stödja 

utveckling, övervakning och översyn av 

politik, öka de berörda parternas 

delaktighet, mobilisera investeringar från 

unionens investeringsprogram eller andra 

finansiella källor och stödja åtgärder för att 

övervinna de olika hindren för ett effektivt 

genomförande av viktiga planer som krävs 

enligt miljölagstiftningen. 

__________________ __________________ 

21 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén – Granskningen av 

genomförandet av EU:s miljöpolitik: 

Gemensamma utmaningar och hur vi kan 

samarbeta för att nå bättre resultat 

(COM(2017) 63 final). 

21 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén – Granskningen av 

genomförandet av EU:s miljöpolitik: 

Gemensamma utmaningar och hur vi kan 

samarbeta för att nå bättre resultat 

(COM(2017) 63 final). 

Or. en 
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Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Det frivilliga systemet för biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster i 

utomeuropeiska territorier (Best) främjar 

bevarande av biologisk mångfald, inklusive 

marin biologisk mångfald, och hållbar 

användning av ekosystemtjänster, 

däribland ekosystembaserade strategier för 

anpassning till och begränsning av 

klimatförändringar i EU:s yttersta 

randområden och de utomeuropeiska 

länderna och territorierna. Best har bidragit 

till att öka medvetenheten om den 

ekologiska betydelsen av de yttersta 

randområdena och de utomeuropeiska 

länderna och territorierna för att bevara den 

biologiska mångfalden på global nivå. I 

sina ministerförklaringar från 2017 och 

2018 har de utomeuropeiska länderna och 

territorierna uttryckt sin uppskattning för 

detta system med små bidrag för biologisk 

mångfald. Det är lämpligt att programmet 

får fortsätta finansiera små bidrag för den 

biologiska mångfalden i de yttersta 

randområdena och de utomeuropeiska 

länderna och territorierna. 

(15) Det frivilliga systemet för biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster i 

utomeuropeiska territorier (Best) främjar 

bevarande av biologisk mångfald, inklusive 

marin biologisk mångfald, och hållbar 

användning av ekosystemtjänster, 

däribland ekosystembaserade strategier för 

anpassning till klimatförändringar i EU:s 

yttersta randområden och de 

utomeuropeiska länderna och territorierna. 

Best har bidragit till att öka medvetenheten 

om den ekologiska betydelsen av de 

yttersta randområdena och de 

utomeuropeiska länderna och territorierna 

för att bevara den biologiska mångfalden 

på global nivå. I sina ministerförklaringar 

från 2017 och 2018 har de utomeuropeiska 

länderna och territorierna uttryckt sin 

uppskattning för detta system med små 

bidrag för biologisk mångfald. Det är 

lämpligt att programmet får fortsätta 

finansiera små bidrag för den biologiska 

mångfalden i de yttersta randområdena och 

de utomeuropeiska länderna och 

territorierna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) För att få en bättre styrning i frågor 

som rör miljö, klimat och relaterad 

övergång till ren energi krävs att det civila 

(20) För att få en bättre styrning i frågor 

som rör miljö och anpassning till 

klimatförändringar krävs att det civila 
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samhället medverkar genom att höja 

allmänhetens medvetenhet och öka 

konsumenternas engagemang samt ett 

bredare deltagande från berörda parter, 

inbegripet icke-statliga organisationer, i 

samråd om och genomförande av politiken. 

samhället medverkar genom att höja 

allmänhetens medvetenhet och öka 

konsumenternas engagemang samt ett 

bredare deltagande från berörda parter, 

inbegripet icke-statliga organisationer, i 

samråd om och genomförande av politiken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Programmet bör förbereda 

marknadsaktörerna för och stödja dem i 

övergången till en ren, cirkulär, 

energieffektiv, koldioxidsnål och 

klimattålig ekonomi genom att prova nya 

affärsmöjligheter, förbättra 

yrkeskunskaper, underlätta 

konsumenternas tillgång till hållbara 

produkter och tjänster, engagera och stärka 

opinionsbildare och prova nya metoder för 

att anpassa befintliga processer och 

affärslandskapet. För att stödja en bredare 

marknadsspridning av hållbara lösningar 

bör allmänhetens acceptans och 

konsumenternas engagemang främjas. 

(22) Programmet bör förbereda 

marknadsaktörerna för och stödja dem i 

övergången till en ren, cirkulär och 

energieffektiv ekonomi, som är anpassad 

till de utmaningar som 

klimatförändringarna utgör, genom att 

prova nya affärsmöjligheter, förbättra 

yrkeskunskaper, underlätta 

konsumenternas tillgång till hållbara 

produkter och tjänster, engagera och stärka 

opinionsbildare och prova nya metoder för 

att anpassa befintliga processer och 

affärslandskapet. För att stödja en bredare 

marknadsspridning av hållbara lösningar 

bör allmänhetens acceptans och 

konsumenternas engagemang främjas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Med tanke på betydelsen av att ta 

itu med klimatförändringar i linje med 

unionens åtaganden att genomföra 

utgår 
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Parisavtalet och uppfylla Förenta 

nationernas mål för hållbar utveckling 

kommer detta program att bidra till att 

integrera klimatfrågor och till uppnåendet 

av det övergripande målet att 25 % av 

utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 

klimatmålen. Åtgärder inom detta 

program väntas bidra med 61 % av 

programmets totala finansieringsram för 

klimatmål. De berörda åtgärderna 

kommer att identifieras under 

programmets utarbetande och 

genomförande och omprövas i samband 

med relevanta utvärderingar och 

översyner. 

Or. en 

Motivering 

Att ta bort hänvisningarna till EU:s åtagande att genomföra Parisavtalet och FN:s mål för 

hållbar utveckling syftar inte till att undergräva den befintliga lagstiftningen och värdet av 

internationella avtal. Men eftersom föredraganden föreslår förändringar i Life-programmets 

struktur, är dessa hänvisningar inte längre relevanta för den nya strukturen. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Vid genomförandet av programmet 

bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 

de yttersta randområdena30 med beaktande 

av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 

områdens särskilda behov och sårbarhet. 

Unionens politik på andra områden än 

politik för miljö, klimat och i relevanta 

delar för övergång till ren energi bör 

också beaktas. 

(25) Vid genomförandet av programmet 

bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 

de yttersta randområdena30 med beaktande 

av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 

områdens särskilda behov och sårbarhet. 

Unionens politik på andra områden än 

politik för miljö eller anpassning till 

klimatförändringar bör också beaktas. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 
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Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 38 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(38) Eftersom målen för denna 

förordning, nämligen att bidra till hållbar 

utveckling och till uppnåendet av målen 

för unionens lagstiftning, strategier, 

planer eller internationella åtaganden för 

miljö, klimat och i relevanta delar för ren 

energi, inte i tillräcklig utsträckning kan 

uppnås av medlemsstaterna och därför, 

på grund av denna förordnings 

omfattning och verkningar, bättre kan 

uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte 

utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå dessa mål. 

(38) I enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen och 

proportionalitetsprincipen i samma artikel, 

måste denna förordning ge EU:s 

medlemsstater tillräcklig frihet för att 

kunna möta lokala eller särskilda behov. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att skydda EU:s medlemsstaters rättigheter och frihet att 

själva fatta beslut gällande deras nationella prioriteringar. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) strategiska integrerade projekt: 

projekt som på regional, multiregional, 

nationell eller transnationell nivå genomför 

strategier eller handlingsplaner för miljö 

eller klimat som utarbetats av 

medlemsstaternas myndigheter och som 

(2) strategiska integrerade projekt: 

projekt som på regional, multiregional, 

nationell eller transnationell nivå genomför 

strategier eller handlingsplaner för miljö 

eller anpassning till klimatförändringar 

som utarbetats av medlemsstaternas 
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krävs enligt särskild unionslagstiftning 

eller unionspolitik för miljö, klimat eller i 

relevanta delar för ren energi, samtidigt 

som de säkerställer berörda parters 

medverkan och främjar samordning med 

och mobilisering av minst en annan 

nationell eller privat finansieringskälla 

eller unionsmedel. 

myndigheter, samtidigt som de säkerställer 

berörda parters medverkan och främjar 

samordning med och mobilisering av minst 

en annan nationell eller privat 

finansieringskälla eller unionsmedel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Programmets allmänna mål är att 

bidra till övergången till en ren, cirkulär, 

energieffektiv, koldioxidsnål och 

klimattålig ekonomi, inbegripet genom 

övergången till ren energi, samt att bidra 

till skydd och förbättring av miljön och till 

att stoppa och vända förlusten av biologisk 

mångfald, för att därigenom bidra till en 

hållbar utveckling. 

1. Programmets allmänna mål är att 

bidra till anpassning till 

klimatförändringar. Det bidrar också till 

övergången till en ren, cirkulär och 

energieffektiv ekonomi, samt till skydd och 

förbättring av miljön och till att stoppa och 

vända förlusten av biologisk mångfald, för 

att därigenom bidra till en hållbar 

utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Utveckla, demonstrera och främja 

innovativa tekniker och metoder för att 

uppnå målen för unionens lagstiftning och 

politik på miljö- och klimatområdet, 

inbegripet övergången till ren energi, och 

bidra till tillämpningen av bästa praxis för 

natur och biologisk mångfald. 

(a) Utveckla, demonstrera och främja 

innovativa tekniker och metoder för att 

uppnå målen för unionens lagstiftning och 

politik på miljö- och 

klimatanpassningsområdet, och bidra till 

tillämpningen av bästa praxis för natur och 

biologisk mångfald. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Området Klimatpolitik, som 

omfattar 

(2) Området 

Klimatanpassningspolitik, som omfattar 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) delprogrammet Begränsning av 

och anpassning till klimatförändringar, 

(a) programmet Anpassning till 

klimatförändringar 

Or. en 

Motivering 

För att förenkla programmets struktur och göra det mer tillgängligt sammanslår detta 

ändringsförslag två delprogram i ett enda, ”Anpassning till klimatförändringar”. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) delprogrammet Övergång till ren 

energi. 

utgår 

Or. en 
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Motivering 

För att förenkla programmets struktur och göra det mer tillgängligt sammanslår detta 

ändringsförslag två delprogram i ett enda, ”Anpassning till klimatförändringar”. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led b – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) 1 950 000 000 EUR för området 

Klimatpolitik, varav 

(b) 1 950 000 000 EUR för området 

Klimatanpassningspolitik, varav 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslag 18 och 19, och tjänar samma 

syfte. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led b – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) 950 000 000 EUR för 

delprogrammet Begränsning av och 

anpassning till klimatförändringar, och 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslag 18 och 19, och tjänar samma 

syfte. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led b – led 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) 1 000 000 000 EUR för 

delprogrammet Övergång till ren energi. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslag 18 och 19, och tjänar samma 

syfte. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 5 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Programmet får finansiera 

verksamhet som genomförs av 

kommissionen för att stödja utarbetandet, 

genomförandet och integreringen av 

unionens lagstiftning och politik för miljö, 

klimat eller i relevanta delar för 

övergången till ren energi i syfte att uppnå 

de allmänna målen i artikel 3. Sådan 

verksamhet kan innefatta följande: 

5. Programmet får finansiera 

verksamhet som genomförs av 

kommissionen för att stödja utarbetandet 

och genomförandet av unionens 

lagstiftning och politik för miljö och 

anpassning till klimatförändringar i syfte 

att uppnå de allmänna målen i artikel 3. 

Sådan verksamhet kan innefatta följande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Bidrag får finansiera verksamhet 

utanför unionen under förutsättning att 

projektet eftersträvar unionens miljö- och 

klimatmål och att verksamhet utanför 

unionen är nödvändig för att säkerställa 

effektiviteten hos insatser som genomförs i 

4. Bidrag får finansiera verksamhet 

utanför unionen under förutsättning att 

projektet eftersträvar unionens mål för 

miljö och anpassning till 

klimatförändringar och att verksamhet 

utanför unionen är nödvändig för att 

säkerställa effektiviteten hos insatser som 
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medlemsstatsterritorier. genomförs i medlemsstatsterritorier. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Driftsbidrag ska stödja ideella 

organisationer som deltar i utarbetande, 

genomförande och kontroll av 

efterlevnaden av unionens lagstiftning och 

politik och som främst är verksamma inom 

området miljö eller klimatpolitik, 

inbegripet övergången till ren energi. 

5. Driftsbidrag ska stödja ideella 

organisationer som deltar i utarbetande, 

genomförande och kontroll av 

efterlevnaden av unionens lagstiftning och 

politik och som främst är verksamma inom 

området miljö eller föroreningspolitik, 

samt inom anpassning till 

klimatförändringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Projekt som finansieras genom 

programmet ska undvika att äventyra 

programmets mål för miljö och klimat eller 

i relevanta delar för ren energi och ska, 

där så är möjligt, främja användning av 

miljöanpassad offentlig upphandling. 

(a) Projekt som finansieras genom 

programmet ska undvika att äventyra 

programmets mål för miljö och anpassning 

till klimatförändringar och ska, där så är 

möjligt, främja användning av lokal 

offentlig upphandling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Köpet kommer att bidra till att 

förbättra, bevara och återställa integriteten 

hos det Natura 2000-nätverk som 

upprättats i enlighet med artikel 3 i direktiv 

92/43/EEG, däribland genom att förbättra 

konnektiviteten genom skapande av 

korridorer eller förbindelsefunktioner eller 

genom att förbättra andra aspekter av grön 

infrastruktur. 

(a) Köpet kommer att bidra till att 

förbättra, bevara och återställa integriteten 

hos det Natura 2000-nätverk som 

upprättats i enlighet med artikel 3 i direktiv 

92/43/EEG, däribland genom att förbättra 

konnektiviteten genom skapande av 

korridorer eller förbindelsefunktioner eller 

genom att förbättra andra aspekter av 

lämplig infrastruktur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Rapporteringssystemet ska 

säkerställa att uppgifter för övervakning av 

programmets genomförande och resultat 

samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt 

och rättidigt. I detta syfte ska 

proportionella rapporteringskrav ställas på 

mottagarna av unionens medel för att 

möjliggöra insamling av aggregerbara 

output- och effektindikatorer på 

projektnivå för alla relevanta särskilda 

miljö- och klimatpolitiska mål, inbegripet i 

anslutning till Natura 2000 och utsläpp av 

vissa luftföroreningar, däribland koldioxid. 

3. Rapporteringssystemet ska 

säkerställa att uppgifter för övervakning av 

programmets genomförande och resultat 

samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt 

och rättidigt. I detta syfte ska 

proportionella rapporteringskrav ställas på 

mottagarna av unionens medel för att 

möjliggöra insamling av aggregerbara 

output- och effektindikatorer på 

projektnivå för alla relevanta särskilda 

miljö- och klimatanpassningspolitiska 

mål, inbegripet i anslutning till Natura 

2000 och utsläpp av vissa luftföroreningar, 

däribland ammoniak, kvävedioxid och 

svavelföreningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska regelbundet 

övervaka och rapportera om integrering av 

mål för klimat och biologisk mångfald, 

inklusive utgiftsbeloppet. Denna 

förordnings bidrag till målet att 25 % av 

utgifterna i budgeten ska bidra till 

klimatmålen ska spåras genom unionens 

system för klimatmarkörer. Utgifter som 

rör biologisk mångfald ska spåras med 

hjälp av en särskild uppsättning markörer. 

Dessa spårningsmetoder ska användas för 

att kvantifiera de åtagandebemyndiganden 

som väntas bidra till mål för klimat och 

biologisk mångfald under den fleråriga 

budgetramen för 2021–2027 på lämplig 

uppdelningsnivå. Utgifterna ska redovisas 

varje år i programförklaringen för 

budgeten. Programmets bidrag till 

unionens mål för klimat och biologisk 

mångfald ska rapporteras regelbundet inom 

ramen för utvärderingar och den årliga 

rapporten. 

4. Kommissionen ska regelbundet 

övervaka och rapportera om integrering av 

mål för anpassning till 

klimatförändringar och för biologisk 

mångfald, inklusive utgiftsbeloppet. Målen 

för anpassning till klimatförändringar ska 

spåras genom unionens system för 

klimatmarkörer. Utgifter som rör biologisk 

mångfald ska spåras med hjälp av en 

särskild uppsättning markörer. Dessa 

spårningsmetoder ska användas för att 

kvantifiera de åtagandebemyndiganden 

som väntas bidra till mål för anpassning 

till klimatförändringar och biologisk 

mångfald under den fleråriga budgetramen 

för 2021–2027 på lämplig 

uppdelningsnivå. Utgifterna ska redovisas 

varje år i programförklaringen för 

budgeten. Programmets bidrag till 

unionens mål för anpassning till 

klimatförändringar och biologisk 

mångfald ska rapporteras regelbundet inom 

ramen för utvärderingar och den årliga 

rapporten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 2.1 – strecksats 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Begränsning av och anpassning 
till klimatförändringar. 

– Anpassning till klimatförändringar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 2.1 – strecksats 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Övergång till ren energi. utgår 

Or. en 

 


