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KORTFATTAD MOTIVERING

Klimatförändringar och miljöförstöring är storskaliga, globala problem som får allt större 
påverkan på våra samhällen. Miljöproblemen bryr sig inte om landsgränser. Att ta itu med 
miljöproblemen på ett ansvarsfullt och hållbart sätt kräver utökat samarbete på alla nivåer.

Programmet för miljö och klimatpolitik (Life) är EU:s huvudsakliga instrument för miljö- och 
klimatmålen och den enda EU-fonden som är avsedd enbart för dessa mål. Med tanke på 
omfattningen av de problem vi står inför är det väl motiverat att utöka programmets budget. 

Programmets finansieringsram bör fördubblas jämfört med dess finansieringsnivå under den 
nuvarande fleråriga budgetramen, vilket efterfrågades av Europaparlamentet i resolutionerna 
av den 14 mars1 och den 30 maj2 om nästa fleråriga budgetram.

Föredraganden stöder Europaparlamentets ståndpunkt att öka det övergripande utgiftsmålet 
i EU-budgeten till stöd för klimatmålen från 25 till 30 %, som ska nås så snart som möjligt 
och senast 2027. Tack vare EU:s klimatintegrationsmål kommer klimatrelaterade åtgärder 
dessutom också att få stöd från ett antal andra program i nästa fleråriga budgetram. 

Föredraganden anser att det är viktigt att säkerställa ökade medel för klimatåtgärder. Hon 
föreslår därför att det anslås mer medel till delprogrammen på miljöområdet inom 
Life-programmet.

Föredraganden är medveten om kommissionens goda arbete, särskilt när det gäller att belysa 
Life-finansieringens funktion som katalysator och dess komplementaritet med andra 
unionsinstrument. 

Föredraganden välkomnar också kommissionens förslag att öka och stärka användningen av 
strategiska integrerade projekt, som har haft positiv inverkan på innovationer på 
miljöområdet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Med tanke på betydelsen av att ta (24) Med tanke på betydelsen av att ta 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av 
parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (2017/2052(INI)).
2 Europaparlamentets resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

(2018/2714(RSP)).
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itu med klimatförändringar i linje med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling 
kommer detta program att bidra till att 
integrera klimatfrågor och till uppnåendet 
av det övergripande målet att 25 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimatmålen. Åtgärder inom detta program 
väntas bidra med 61 % av programmets 
totala finansieringsram för klimatmål. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under programmets utarbetande och 
genomförande och omprövas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner.

itu med klimatförändringar i linje med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling 
kommer detta program att bidra till att 
integrera klimatfrågor och till uppnåendet 
av det övergripande målet att 30 % 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

Europaparlamentet efterlyste i sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga 
budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 
2020 (2017/2052(INI)) ett mål som ska uppnås så snart som möjligt och senast 2027 om att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021–2027 ska vara 
5 450 000 000 EUR i löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021–2027 ska vara 6 442 000 
000 EUR 2018 års priser (7 272 000 000
EUR i löpande priser).

Or. en

Motivering

Det föreslås att finansieringsramen ändras i enlighet med Europaparlamentets resolutioner 
av den 14 mars och den 30 maj om nästa fleråriga budgetram.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 3 500 000 000 EUR för området 
Miljö, varav

(a) 70 %, vilket motsvarar 4 509 400 
000 EUR i 2018 års priser (5 090 400 000 
EUR i löpande priser), för området Miljö, 
varav

Or. en

Motivering

Life-programmet är EU:s enda fond som är avsedd enbart för miljö- och klimatmål. De 
klimatrelaterade åtgärderna för EU:s klimatintegrationsmål kommer visserligen också att 
finansieras av ett antal andra program i nästa fleråriga budgetram, men det är ändå 
avgörande att säkerställa ökade medel för klimatåtgärder. Det är därför motiverat att anslå 
mer medel till delprogrammen på miljöområdet inom Life-programmet (70 % istället för de 
64,2 % som kommissionen föreslagit).

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) 2 150 000 000 EUR för 
delprogrammet Natur och biologisk 
mångfald, och

(1) 61 %, vilket motsvarar 2 750 734 
000 EUR i 2018 års priser (3 105 144 000 
EUR i löpande priser), för delprogrammet 
Natur och biologisk mångfald, och

Or. en

Motivering

Life-programmet är EU:s enda fond som är avsedd enbart för miljö- och klimatmål. De 
klimatrelaterade åtgärderna för EU:s klimatintegrationsmål kommer visserligen också att 
finansieras av ett antal andra program i nästa fleråriga budgetram, men det är ändå 
avgörande att säkerställa ökade medel för klimatåtgärder. Det är därför motiverat att anslå 
mer medel till delprogrammen på miljöområdet inom Life-programmet (70 % istället för de 
64,2 % som kommissionen föreslagit).
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) 1 350 000 000 EUR för 
delprogrammet Cirkulär ekonomi och 
livskvalitet,

(2) 39 %, vilket motsvarar 1 758 666 
000 EUR i 2018 års priser (1 958 256 000 
EUR i löpande priser), för delprogrammet 
Cirkulär ekonomi och livskvalitet,

Or. en

Motivering

Life-programmet är EU:s enda fond som är avsedd enbart för miljö- och klimatmål. De 
klimatrelaterade åtgärderna för EU:s klimatintegrationsmål kommer visserligen också att 
finansieras av ett antal andra program i nästa fleråriga budgetram, men det är ändå 
avgörande att säkerställa ökade medel för klimatåtgärder. Det är därför motiverat att anslå 
mer medel till delprogrammen på miljöområdet inom Life-programmet (70 % istället för de 
64,2 % som kommissionen föreslagit).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 1 950 000 000 EUR för området 
Klimatpolitik, varav

(b) 30 %, vilket motsvarar 1 932 600 
000 EUR i 2018 års priser (2 182 000 000 
EUR i löpande priser), för området 
Klimatpolitik, varav

Or. en

Motivering

Life-programmet är EU:s enda fond som är avsedd enbart för miljö- och klimatmål. De 
klimatrelaterade åtgärderna för EU:s klimatintegrationsmål kommer visserligen också att 
finansieras av ett antal andra program i nästa fleråriga budgetram, men det är ändå 
avgörande att säkerställa ökade medel för klimatåtgärder. Det är därför motiverat att anslå 
mer medel till delprogrammen på miljöområdet inom Life-programmet (70 % istället för de 
64,2 % som kommissionen föreslagit).
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Ändringsförslag 7

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

(1) 49 %, vilket motsvarar 946 974 000 
EUR i 2018 års priser (1 069 180 000 
EUR i löpande priser), för delprogrammet 
Begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, och

Or. en

Motivering

Life-programmet är EU:s enda fond som är avsedd enbart för miljö- och klimatmål. De 
klimatrelaterade åtgärderna för EU:s klimatintegrationsmål kommer visserligen också att 
finansieras av ett antal andra program i nästa fleråriga budgetram, men det är ändå 
avgörande att säkerställa ökade medel för klimatåtgärder. Det är därför motiverat att anslå 
mer medel till delprogrammen på miljöområdet inom Life-programmet (70 % istället för de 
64,2 % som kommissionen föreslagit).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) 1 000 000 000 EUR för 
delprogrammet Övergång till ren energi.

(2) 51 %, vilket motsvarar 985 626 000 
EUR i 2018 års priser (1 112 820 000 
EUR i löpande priser), för delprogrammet 
Övergång till ren energi.

Or. en

Motivering

Life-programmet är EU:s enda fond som är avsedd enbart för miljö- och klimatmål. De 
klimatrelaterade åtgärderna för EU:s klimatintegrationsmål kommer visserligen också att 
finansieras av ett antal andra program i nästa fleråriga budgetram, men det är ändå 
avgörande att säkerställa ökade medel för klimatåtgärder. Det är därför motiverat att anslå 
mer medel till delprogrammen på miljöområdet inom Life-programmet (70 % istället för de 
64,2 % som kommissionen föreslagit).
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

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 klimat och biologisk mångfald, 
inklusive utgiftsbeloppet. Denna 
förordnings bidrag till målet att 30 % 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.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet efterlyste i sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga 
budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 
2020 (2017/2052(INI)) ett mål som ska uppnås så snart som möjligt och senast 2027 om att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen.


	1159763SV.docx

