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KORT BEGRUNDELSE

Klimaændringer og miljøforringelse er store globale problemer, som har en stadig større 
indvirkning på vores samfund. Miljømæssige udfordringer er ikke bundet af grænser. 
Håndtering af miljømæssige udfordringer på en ansvarlig og bæredygtig måde kræver øget 
samarbejde på alle niveauer.

Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) er det vigtigste EU-instrument og den eneste 
EU-fond, der udelukkende er rettet mod miljø- og klimamål. I betragtning af omfanget af de 
problemer, vi står over for, er det berettiget at styrke programmets budget. 

Som Parlamentet indtrængende opfordrede til i sine beslutninger af 14. marts[1] og 30. maj[2]

om den næste FFR, bør programmets finansieringsramme fordobles i forhold til 
finansieringsniveauet under den nuværende FFR.

Ordføreren støtter Parlamentets holdning om så hurtigt som muligt og senest i 2027 at øge 
målet for EU's samlede budgetudgifter til støtte for klimamål fra 25 til 30 %. Derudover vil de 
klimarelaterede indsatser som følge af EU's mål for klimamainstreaming også modtage 
finansiering fra en række andre programmer under den næste FFR. 

Ordføreren mener, at det er vigtigt at sikre en finansiel styrkelse af de miljømæssige indsatser. 
Hun foreslår derfor, at der afsættes flere midler til delprogrammerne for miljø under LIFE-
programmet.

Ordføreren anerkender det gode arbejde, som Kommissionen har udført, og fremhæver 
navnlig den befordrende rolle, som LIFE-finansieringen spiller, og dens komplementaritet 
med andre EU-instrumenter. 

Ordføreren glæder sig endvidere over Kommissionens forslag om at udvide og styrke 
anvendelsen af strategiske integrerede projekter, som har haft en positiv indvirkning på 
innovation på miljøområdet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

                                               
[1] Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2018 om den næste FFR: Forberedelse af Parlamentets holdning 
til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (2017/2052(INI)).

[2] Europa-Parlamentets beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne 
indtægter (2018/2714(RSP)).
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Ændringsforslag 1

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) 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 30 % 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

Begrundelse

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste FFR: 
Forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 
(2017/2052(INI)) til, at der snarest muligt og senest i 2027 nås et mål på 30 % med hensyn til 
de udgifter i EU's budget, der afsættes til finansiering af støtte til klimamål.

Ændringsforslag 2

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 
6 442 000 000 EUR i 2018-priser 
(7 272 000 000 EUR i løbende priser).
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Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at finansieringsrammen ændres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
beslutninger af 14. marts og 30. maj om den næste FFR.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) 70 %, hvilket svarer til 
4 509 400 000 EUR i 2018-priser 
(5 090 400 000 EUR i løbende priser) for 
området Miljø, heraf

Or. en

Begrundelse

LIFE-programmet er som den eneste EU-fond udelukkende rettet mod miljø- og klimamål. 
Selv om de klimarelaterede indsatser under EU's mål for klimamainstreaming også vil blive 
finansieret via en række andre programmer i den næste FFR, er det afgørende at sikre en 
finansiel styrkelse af de miljømæssige indsatser. Det er derfor berettiget at afsætte flere 
midler til delprogrammerne for miljø under LIFE-programmet (70 % i stedet for de 64,2 %, 
som Kommissionen har foreslået).

Ændringsforslag 4

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) 61 %, hvilket svarer til 
2 750 734 000 EUR i 2018-priser 
(3 105 144 000 EUR i løbende priser) for 
delprogrammet Natur og Biodiversitet og

Or. en
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Begrundelse

LIFE-programmet er som den eneste EU-fond udelukkende rettet mod miljø- og klimamål. 
Selv om de klimarelaterede indsatser under EU's mål for klimamainstreaming også vil blive 
finansieret via en række andre programmer i den næste FFR, er det afgørende at sikre en 
finansiel styrkelse af de miljømæssige indsatser. Det er derfor berettiget at afsætte flere 
midler til delprogrammerne for miljø under LIFE-programmet (70 % i stedet for de 64,2 %, 
som Kommissionen har foreslået).

Ændringsforslag 5

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) 39 %, hvilket svarer til 
1 758 666 000 EUR i 2018-priser 
(1 958 256 000 EUR i løbende priser) for 
delprogrammet Cirkulær Økonomi og 
Livskvalitet

Or. en

Begrundelse

LIFE-programmet er som den eneste EU-fond udelukkende rettet mod miljø- og klimamål. 
Selv om de klimarelaterede indsatser under EU's mål for klimamainstreaming også vil blive 
finansieret via en række andre programmer i den næste FFR, er det afgørende at sikre en 
finansiel styrkelse af de miljømæssige indsatser. Det er derfor berettiget at afsætte flere 
midler til delprogrammerne for miljø under LIFE-programmet (70 % i stedet for de 64,2 %, 
som Kommissionen har foreslået).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 1 950 000 000 EUR for området 
Klimaindsats, heraf

b) 30 %, hvilket svarer til 
1 932 600 000 EUR i 2018-priser 
(2 182 000 000 EUR i løbende priser) for 
området Klimaindsats, heraf

Or. en
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Begrundelse

LIFE-programmet er som den eneste EU-fond udelukkende rettet mod miljø- og klimamål. 
Selv om de klimarelaterede indsatser under EU's mål for klimamainstreaming også vil blive 
finansieret via en række andre programmer i den næste FFR, er det afgørende at sikre en 
finansiel styrkelse af de miljømæssige indsatser. Det er derfor berettiget at afsætte flere 
midler til delprogrammerne for miljø under LIFE-programmet (70 % i stedet for de 64,2 %, 
som Kommissionen har foreslået).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) 950 000 000 EUR for delprogrammet 
Modvirkning af og Tilpasning til 
Klimaændringer og

1) 49 %, hvilket svarer til 
946 974 000 EUR i 2018-priser 
(1 069 180 000 EUR i løbende priser) for 
delprogrammet Modvirkning af og 
Tilpasning til Klimaændringer og

Or. en

Begrundelse

LIFE-programmet er som den eneste EU-fond udelukkende rettet mod miljø- og klimamål. 
Selv om de klimarelaterede indsatser under EU's mål for klimamainstreaming også vil blive 
finansieret via en række andre programmer i den næste FFR, er det afgørende at sikre en 
finansiel styrkelse af de miljømæssige indsatser. Det er derfor berettiget at afsætte flere 
midler til delprogrammerne for miljø under LIFE-programmet (70 % i stedet for de 64,2 %, 
som Kommissionen har foreslået).

Ændringsforslag 8

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) 51 %, hvilket svarer til 
985 626 000 EUR i 2018-priser 
(1 112 820 000 EUR i løbende priser) for 
delprogrammet Omstilling til Ren Energi.

Or. en
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Begrundelse

LIFE-programmet er som den eneste EU-fond udelukkende rettet mod miljø- og klimamål. 
Selv om de klimarelaterede indsatser under EU's mål for klimamainstreaming også vil blive 
finansieret via en række andre programmer i den næste FFR, er det afgørende at sikre en 
finansiel styrkelse af de miljømæssige indsatser. Det er derfor berettiget at afsætte flere 
midler til delprogrammerne for miljø under LIFE-programmet (70 % i stedet for de 64,2 %, 
som Kommissionen har foreslået).

Ændringsforslag 9

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 mainstreaming af klima-
og biodiversitetsmålsætninger, herunder 
udgiftsbeløbet. Denne forordnings bidrag 
til målet om, at mindst 30 % 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.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige 
finansielle ramme: Forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 
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efter 2020 (2017/2052(INI)) til, at der snarest muligt og senest i 2027 nås et mål på 30 % med 
hensyn til de udgifter i EU's budget, der afsættes til finansiering af støtte til klimamål.
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