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Ændringsforslag 63
György Hölvényi

Forslag til forordning
Henvisning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet skal fortsat fokusere på at 
opretholde den geografiske balance 
mellem medlemsstaterne med hensyn til 
fordeling af midlerne. Forordningen skal 
som minimum henvise til geografisk 
balance, som kan defineres nærmere i de 
flerårige arbejdsprogrammer.

Or. hu

Ændringsforslag 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionens politikker og lovgivning 
inden for miljø, klima og relevant ren 
energi har sikret betydelige 
miljøforbedringer. Der er dog stadig store 
miljø- og klimaudfordringer, som vil få 
alvorlige negative konsekvenser for 
Unionen og for borgernes velbefindende, 
hvis de ikke imødegås.

(1) Unionens politikker og lovgivning 
inden for miljø, klima og relevant ren 
energi har sikret betydelige 
miljøforbedringer. Den gradvise 
integration af miljø- og 
klimaforanstaltninger i andre offentlige 
europæiske politikker såsom landbrug og 
energi bidrager ligeledes til denne 
forbedring. Der er dog stadig store miljø-
og klimaudfordringer, som vil få alvorlige 
negative konsekvenser for Unionen og for 
borgernes velbefindende, hvis de ikke 
imødegås.

Or. fr

Ændringsforslag 65
Luke Ming Flanagan
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionens politikker og lovgivning 
inden for miljø, klima og relevant ren 
energi har sikret betydelige 
miljøforbedringer. Der er dog stadig store 
miljø- og klimaudfordringer, som vil få 
alvorlige negative konsekvenser for 
Unionen og for borgernes velbefindende, 
hvis de ikke imødegås.

(1) Unionens politikker og lovgivning 
inden for miljø, klima og relevant ren 
energi har sikret betydelige 
miljøforbedringer. Det står dog klart, at 
det ikke er nok, og der er stadig store 
miljø- og klimaudfordringer, som vil få 
alvorlige negative konsekvenser for 
Unionen og for borgernes velbefindende, 
hvis de ikke imødegås.

Or. en

Ændringsforslag 66
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionens politikker og lovgivning 
inden for miljø, klima og relevant ren 
energi har sikret betydelige 
miljøforbedringer. Der er dog stadig store 
miljø- og klimaudfordringer, som vil få 
alvorlige negative konsekvenser for 
Unionen og for borgernes velbefindende, 
hvis de ikke imødegås.

(1) Unionens politikker og lovgivning 
inden for miljø, klima og relevant ren 
energi har ikke gjort det muligt at nå 
målene på disse områder. Der er stadig 
store miljø- og klimaudfordringer, som vil 
få alvorlige negative konsekvenser for 
Unionen og for borgernes velbefindende, 
hvis de ikke imødegås.

Or. fr

Ændringsforslag 67
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Programmet for miljø- og 
klimaindsatsen (LIFE), som blev oprettet 

(2) Programmet for miljø- og 
klimaindsatsen (LIFE), som blev oprettet 
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ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1293/20136 for 
perioden 2014-2020, er det seneste i en 
række EU-programmer, der i de seneste 
25 år har støttet gennemførelsen af miljø-
og klimapolitik og politiske prioriteter. Det
fik en positiv vurdering i en nylig 
midtvejsevaluering7, hvor det blev 
beskrevet som værende på rette vej til at 
blive effektivt, virkningsfuldt og relevant. 
LIFE-programmet for 2014-2020 bør 
derfor videreføres med visse ændringer 
som påpeget i midtvejsevalueringen og de 
efterfølgende vurderinger. Et program for 
miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
("programmet") bør derfor oprettes for en 
periode, som indledes i 2021.

ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1293/20136 for 
perioden 2014-2020, er det seneste i en 
række EU-programmer, der i de seneste 
25 år har støttet gennemførelsen af miljø-
og klimapolitik og politiske prioriteter, og 
som alle helt klart har haltet med hensyn 
til omfang, ambitioner og gennemførelse.
Dette program fik en positiv vurdering i en 
nylig midtvejsevaluering7, hvor det blev 
beskrevet som værende på rette vej til at 
blive effektivt, virkningsfuldt og relevant. 
LIFE-programmet for 2014-2020 bør 
derfor videreføres med visse ændringer 
som påpeget i midtvejsevalueringen og de 
efterfølgende vurderinger. Et program for 
miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
("programmet") bør derfor oprettes for en 
periode, som indledes i 2021.

_________________ _________________

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af et program 
for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af et program 
for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).

7 Rapport om midtvejsevalueringen af 
programmet for miljø- og klimaindsatsen
(LIFE) (SWD(2017) 355 final).

7 Rapport om midtvejsevalueringen af 
programmet for miljø- og klimaindsatsen
(LIFE) (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Ændringsforslag 68
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Programmet for miljø- og 
klimaindsatsen (LIFE), som blev oprettet 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1293/20136 for 
perioden 2014-2020, er det seneste i en 

(2) Programmet for miljø- og 
klimaindsatsen (LIFE), som blev oprettet 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1293/20136 for 
perioden 2014-2020, er det seneste i en 
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række EU-programmer, der i de seneste 
25 år har støttet gennemførelsen af miljø-
og klimapolitik og politiske prioriteter. Det 
fik en positiv vurdering i en nylig 
midtvejsevaluering7, hvor det blev 
beskrevet som værende på rette vej til at 
blive effektivt, virkningsfuldt og relevant. 
LIFE-programmet for 2014-2020 bør 
derfor videreføres med visse ændringer 
som påpeget i midtvejsevalueringen og de 
efterfølgende vurderinger. Et program for 
miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
("programmet") bør derfor oprettes for en 
periode, som indledes i 2021.

række EU-programmer, der i de seneste 
25 år har støttet gennemførelsen af miljø-
og klimapolitik og politiske prioriteter. Det 
fik en positiv vurdering i en nylig 
midtvejsevaluering7, hvor det blev 
beskrevet som værende meget 
omkostningseffektivt og på rette vej til at 
blive effektivt, virkningsfuldt og relevant. 
LIFE-programmet for 2014-2020 bør 
derfor videreføres med visse ændringer 
som påpeget i midtvejsevalueringen og de 
efterfølgende vurderinger. Et program for 
miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
("programmet") bør derfor oprettes for en 
periode, som indledes i 2021.

_________________ _________________

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af et program 
for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af et program 
for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).

7 Rapport om midtvejsevalueringen af 
programmet for miljø- og klimaindsatsen
(LIFE) (SWD(2017) 355 final).

7 Rapport om midtvejsevalueringen af 
programmet for miljø- og klimaindsatsen
(LIFE) (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Ændringsforslag 69
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Som følge af dets karakter og 
størrelse kan LIFE-programmet ikke løse 
alle miljø- og klimaproblemer. Formålet 
bør i stedet være at fungere som 
katalysator for ændringer i udviklingen 
og gennemførelsen af politikker ved at 
integrere relevante natur- og 
biodiversitetsspørgsmål i andre EU-
politikker og -finansieringsprogrammer, 
ved at udvikle og formidle løsninger og 
bedste praksis for at opfylde miljø- og 
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klimamål samt ved at fremme innovative 
naturbaserede miljø- og 
klimaændringsløsninger mod et 
kulstofneutralt europæisk samfund. 
LIFE-programmet bør i den forbindelse 
støtte gennemførelsen af de igangværende 
og fremtidige generelle EU-
miljøhandlingsprogrammer, der skal 
oprettes i henhold til artikel 192, stk. 3, i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 70
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I bestræbelserne på at opfylde 
Unionens målsætninger og mål, som er 
fastsat i lovgivning, politikker, planer og 
internationale forpligtelser på områderne 
miljø, klima og relateret ren energi, bør 
programmet bidrage til omstillingen til en 
ren, cirkulær, energieffektiv og 
klimaresistent lavemissionsøkonomi, til 
beskyttelsen og forbedringen af 
miljøkvaliteten og til at standse og vende 
biodiversitetstab, enten ved hjælp af 
direkte interventioner eller ved at integrere 
disse målsætninger i andre politikker.

(3) I bestræbelserne på at opfylde 
Unionens målsætninger og mål, som er 
fastsat i lovgivning, politikker, planer og 
internationale forpligtelser på områderne 
miljø, klima og relateret ren energi, bør 
programmet bidrage til omstillingen til en 
ren, cirkulær, energieffektiv 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. Et 
problem, som Kommissionen skal 
anerkende, hvis ikke tage hånd om, er den 
meget reelle negative indvirkning på 
miljøet af de store handelsaftaler som 
TTIP, CETA, Mercosur osv., som den i 
øjeblikket er ved at forhandle om/indgå, 
samt den øgede globale transport af varer, 
som disse aftaler uundgåeligt vil medføre. 
Denne potentielle indvirkning skal 
specifikt undersøges og kvantificeres og 
derefter opvejes i forhold til de forventede 
fordele ved disse handelsaftaler.
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Or. en

Ændringsforslag 71
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I bestræbelserne på at opfylde 
Unionens målsætninger og mål, som er 
fastsat i lovgivning, politikker, planer og 
internationale forpligtelser på områderne 
miljø, klima og relateret ren energi, bør 
programmet bidrage til omstillingen til en
ren, cirkulær, energieffektiv og 
klimaresistent lavemissionsøkonomi, til 
beskyttelsen og forbedringen af
miljøkvaliteten og til at standse og vende 
biodiversitetstab, enten ved hjælp af 
direkte interventioner eller ved at integrere 
disse målsætninger i andre politikker.

(3) I bestræbelserne på at opfylde 
Unionens målsætninger og mål, som er 
fastsat i lovgivning, politikker, planer og 
internationale forpligtelser på områderne 
miljø, klima og relateret ren energi, bør 
programmet bidrage til omstillingen til en
bæredygtig, cirkulær, ressource- og
energieffektiv, kulstofneutral og 
klimaresistent økonomi, til beskyttelsen og 
forbedringen af miljøet samt af 
menneskers sundhed og trivsel og til at 
standse og vende biodiversitetstab,
herunder ved at støtte Natura 2000-nettet 
og afhjælpe forringelsen af 
økosystemerne og deres tjenester, enten 
ved hjælp af direkte interventioner eller 
ved at integrere disse målsætninger i andre 
politikker.

Or. en

Ændringsforslag 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 

(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 
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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.

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 og samtidig sikre en 
hensigtsmæssig forvaltning af fauna og 
flora i Unionen, enten ved hjælp af direkte 
interventioner eller ved at integrere disse 
målsætninger i andre politikker.

Or. fr

Ændringsforslag 73
Mireille D'Ornano

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, sigter
programmet mod at bidrage til 
omstillingen til en ren, cirkulær, 
energieffektiv og klimaresistent 
lavemissionsøkonomi, til beskyttelsen og 
forbedringen af miljøkvaliteten og til at 
standse og vende biodiversitetstab, enten 
ved hjælp af direkte interventioner eller 
ved at integrere disse målsætninger i andre 
politikker.

Or. fr

Ændringsforslag 74
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I bestræbelserne på at opfylde 
Unionens målsætninger og mål, som er 
fastsat i lovgivning, politikker, planer og 
internationale forpligtelser på områderne 
miljø, klima og relateret ren energi, bør 
programmet bidrage til omstillingen til en 
ren, cirkulær, energieffektiv og 
klimaresistent lavemissionsøkonomi, til 
beskyttelsen og forbedringen af
miljøkvaliteten og til at standse og vende 
biodiversitetstab, enten ved hjælp af 
direkte interventioner eller ved at integrere 
disse målsætninger i andre politikker.

(3) I bestræbelserne på at opfylde 
Unionens målsætninger og mål, som er 
fastsat i lovgivning, politikker, planer og 
internationale forpligtelser på områderne 
miljø, klima og relateret ren energi, bør 
programmet bidrage til omstillingen til en 
ren, cirkulær, energieffektiv og 
klimaresistent lavemissionsøkonomi, til 
beskyttelsen og forbedringen af miljøet og
sundheden og til at standse og vende 
biodiversitetstab, enten ved hjælp af 
direkte interventioner eller ved at integrere 
disse målsætninger i andre politikker.

Or. fr

Ændringsforslag 75
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I betragtning af LIFE-programmets 
karakter og størrelse kan det ikke løse alle 
miljø- og klimaproblemer. Det bør snarere 
fokusere på de mest presserende 
problemer og tjene som katalysator i 
udformningen og gennemførelsen af 
politikker ved at foreslå og udbrede 
optimale løsninger og metoder til at nå 
miljø- og klimamålene og fremme 
innovative teknologier i tilknytning til 
miljø og klimaændringer. Således bør 
LIFE-programmet støtte gennemførelsen 
af EU's overordnede handlingsprogram 
på miljøområdet.

Or. fr

Ændringsforslag 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye
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Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Siden 1992 har LIFE-programmer 
spillet en afgørende rolle for en bedre 
solidaritet og ansvarsdeling, som kan 
bidrage til at bevare det fælles gode, som 
Unionens miljø og klima udgør.
Miljøaktiver er ujævnt fordelt mellem 
medlemsstaterne, men deres fordele 
vedrører og berører Unionen som helhed. 
Unionens forpligtelse til at bevare disse 
aktiver kræver konsekvent anvendelse af 
princippet om solidaritet og 
ansvarsdeling.

Or. en

Ændringsforslag 77
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) De integrerede projekters succes 
afhænger af et tæt samarbejde mellem 
nationale, regionale og lokale 
myndigheder og de ikke-statslige aktører, 
der er omfattet af LIFE-programmets 
målsætninger. Principperne om 
gennemsigtighed og offentliggørelse af 
afgørelser om udformning, 
implementering, evaluering og 
overvågning af projekter bør følgelig 
overholdes.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Unionen er part i FN/ECE-
konventionen om adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse 
på miljøområdet (Århuskonventionen).
Indsatsen fra NGO'erne og netværket af 
almennyttige foretagender, der arbejder 
for almenvellet i EU, bør derfor støttes, da 
den fremmer Århuskonventionens mål 
effektivt, forsvarer EU-borgernes 
interesser og synspunkter i 
politikudviklingsprocessen, støtter 
gennemførelsen heraf og øger 
bevidstheden om miljø- og 
klimarelaterede problemer. LIFE-
programmet bør støtte et bredt udvalg af 
NGO'er samt netværk af almennyttige 
foretagender, der arbejder for almenvellet 
i EU, og som primært er aktive på miljø-
eller klimaområdet, gennem 
konkurrencebaseret og gennemsigtig 
ydelse af driftstilskud, som kan hjælpe 
dem til at bidrage effektivt til Unionens 
politik, fremme og styrke gennemførelsen 
og håndhævelsen af Unionens miljø- og 
klimamål samt opbygge deres kapacitet til 
at blive mere effektive partnere.

Or. fr

Ændringsforslag 79
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Unionen er fast besluttet på at udvikle 
en helhedstilgang til målene for bæredygtig 
udvikling under De Forenede Nationers 
2030-dagsorden, som fremhæver den tætte 
forbindelse mellem forvaltning af 

(4) Unionen er fast besluttet på at udvikle 
en helhedstilgang til målene for bæredygtig 
udvikling under De Forenede Nationers 
2030-dagsorden, som fremhæver den tætte 
forbindelse mellem forvaltning af 
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naturressourcer, der skal sikre, at de er 
tilgængelige i lang tid fremover, 
økosystemtjenester, deres sammenhæng 
med folkesundheden samt bæredygtig og 
socialt inklusiv økonomisk vækst. 
Programmet bør i denne ånd yde et 
væsentligt bidrag til både den økonomiske 
udvikling og den sociale samhørighed.

naturressourcer, der skal sikre, at de er 
tilgængelige i lang tid fremover, 
økosystemtjenester, deres sammenhæng 
med folkesundheden samt bæredygtig og 
socialt inklusiv økonomisk udvikling. 
Programmet bør i denne ånd bane vejen 
for et højt niveau af solidaritet og ansvar 
og yde et væsentligt bidrag til både den 
økonomiske udvikling og den sociale 
samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 80
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at fremme den bæredygtige 
udvikling bør miljø- og 
klimabeskyttelseskrav indgå i 
udformningen og gennemførelsen af alle 
Unionens politikker og aktiviteter.
Synergier og komplementaritet med andre 
af Unionens finansieringsprogrammer 
bør derfor fremmes, herunder ved at lette 
adgangen til finansiering for aktiviteter, 
der supplerer strategiske integrerede 
projekter og strategiske naturprojekter og 
støtter udnyttelsen og udbredelsen af de 
løsninger, der udvikles under 
programmet. Der kræves koordinering for 
at forhindre dobbelt finansiering. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
tage skridt til at undgå overlapning og en 
større administrativ byrde for 
projektstøttemodtagere i form af 
rapporteringskrav under forskellige 
finansielle instrumenter.

Or. en
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Ændringsforslag 81
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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 de 
internationale forpligtelser knyttet til
Unionens målsætninger og mål, som er 
fastsat i lovgivning, strategier, planer på 
områderne miljø, klima og relateret ren 
energi, herunder FN's 2030-dagsorden for 
bæredygtig udvikling8 og målene for 
bæredygtig udvikling deri, konventionen 
om den biologiske mangfoldighed9,
Parisaftalen, som blev vedtaget inden for 
rammerne af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer10

("Parisaftalen om klimaændringer), 
FN/ECE-konventionen om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet ("Århuskonventionen"), 
konvention om grænseoverskridende 
luftforurening over store afstande og 
FN's Basel-, Rotterdam- og 
Stockholmkonvention.

_________________ _________________

8 Agenda 2030, resolution vedtaget af FN's 
Generalforsamling den 25.9.2015..

8 Agenda 2030, resolution vedtaget af FN's 
Generalforsamling den 25.9.2015..

9 93/626/EØF: Rådets afgørelse af 25. 
oktober 1993 om indgåelse af 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (EFT L 309 af 13.12.1993, 
s. 1).

9 93/626/EØF: Rådets afgørelse af 25. 
oktober 1993 om indgåelse af 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (EFT L 309 af 13.12.1993, 
s. 1).

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

Or. en

Ændringsforslag 82
Luke Ming Flanagan
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Programmet bør bidrage til bæredygtig 
udvikling og til at opfylde Unionens 
målsætninger og mål, som er fastsat i 
lovgivning, strategier, planer og 
internationale forpligtelser på områderne 
miljø, klima og relateret ren energi, 
herunder FN's 2030-dagsorden for 
bæredygtig udvikling8, konventionen om 
den biologiske mangfoldighed9 og 
Parisaftalen, som blev vedtaget inden for 
rammerne af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer10

("Parisaftalen om klimaændringer).

(5) Programmet bør bidrage til bæredygtig 
udvikling og til at opfylde Unionens 
målsætninger og mål, som er fastsat i 
lovgivning, strategier, planer og 
internationale forpligtelser på områderne 
miljø, klima og relateret ren energi, 
herunder 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). Med 
dette for øje skal der iværksættes 
omfattende uafhængige undersøgelser af 
indvirkningen på miljøet af 
"frakturering" med henblik på at 
vurdere, om det i lyset af de negative 
virkninger er en relevant metode i 
henhold til Parisaftalen.

_________________ _________________

8 Agenda 2030, resolution vedtaget af FN's 
Generalforsamling den 25.9.2015..

8 Agenda 2030, resolution vedtaget af FN's 
Generalforsamling den 25.9.2015..

9 93/626/EØF: Rådets afgørelse af 25. 
oktober 1993 om indgåelse af 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (EFT L 309 af 13.12.1993, 
s. 1).

9 93/626/EØF: Rådets afgørelse af 25. 
oktober 1993 om indgåelse af 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (EFT L 309 af 13.12.1993, 
s. 1).

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

Or. en

Ændringsforslag 83
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Programmet bør bidrage til bæredygtig (5) Programmet bør bidrage til bæredygtig 



PE629.443v01-00 16/108 AM\1166178DA.docxDA

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).

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,
Parisaftalen, som blev vedtaget inden for 
rammerne af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer10

("Parisaftalen om klimaændringer), 
Baselkonventionen, 
Rotterdamkonventionen og 
Stockholmkonventionen, REACH-
direktivet, Seveso III-direktivet og 
konventionen om grænseoverskridende 
luftforurening over store afstande.

_________________ _________________

8 Agenda 2030, resolution vedtaget af FN's 
Generalforsamling den 25.9.2015..

8 Agenda 2030, resolution vedtaget af FN's 
Generalforsamling den 25.9.2015..

9 93/626/EØF: Rådets afgørelse af 25. 
oktober 1993 om indgåelse af 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (EFT L 309 af 13.12.1993, 
s. 1).

9 93/626/EØF: Rådets afgørelse af 25. 
oktober 1993 om indgåelse af 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (EFT L 309 af 13.12.1993, 
s. 1).

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

Or. fr

Ændringsforslag 84
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gennemførelsen af pakken om cirkulær 
økonomi11, 2030-rammen for klima- og 
energipolitikken12, 13, 14, Unionens
naturlovgivning15, og tilknyttede 
politikker16, 17, 18, 19, 20 har særlig stor 
betydning for at opnå de overordnede 
målsætninger.

6. Den fulde gennemførelse af det 
igangværende og fremtidige 
miljøhandlingsprogram10a, som omfatter 
alle de prioriterede områders temaer,
pakken om cirkulær økonomi11, 2030-
rammen for klima- og energipolitikken12, 13, 

14, EU's biodiversitetsstrategi14a, fugle-14b

og habitatdirektiverne14c samt den dermed 
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forbundne handlingsplan for naturen15 og 
enhver anden tilknyttet naturlovgivning
fra Unionen, og tilknyttede politikker16, 17,

18, 19, 20 har særlig stor betydning for at opnå 
de overordnede målsætninger.

_________________ _________________

10a Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. 
november 2013 om et generelt EU-
miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et 
godt liv i en ressourcebegrænset verden" 
(EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171).

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

12 2030-rammen for klima- og 
energipolitikken, COM(2014) 15 af 
22.1.2014.

12 2030-rammen for klima- og 
energipolitikken, COM(2014) 15 af 
22.1.2014.

13 EU-strategi for tilpasning til 
klimaændringer, COM(2013) 216 final af 
16.4.2013.

13 EU-strategi for tilpasning til 
klimaændringer, COM(2013) 216 final af 
16.4.2013.

14 Pakken om ren energi til alle europæere, 
COM(2016) 860 af 30.11.2016.

14 Pakken om ren energi til alle europæere, 
COM(2016) 860 af 30.11.2016.

14a Vores livsgaranti, vores naturkapital: 
EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020, 
COM(2011)0244.

14b Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/147/EF af 30. november 
2009 om beskyttelse af vilde fugle.

14c Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter.

15 Handlingsplan for naturen, mennesket og 
økonomien, COM(2017) 198 final af 
27.4.2017.

15 Handlingsplan for naturen, mennesket og 
økonomien, COM(2017) 198 final af 
27.4.2017.

16 Programmet ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

16 Programmet ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 
af 22.12.2000, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 
af 22.12.2000, s. 1).

18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 
COM(2006) 231.

18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 
COM(2006) 231.

19 En strategi for lavemissionsmobilitet, 19 En strategi for lavemissionsmobilitet, 
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COM(2016) 501 final. COM(2016) 501 final.

20 Handlingsplan om infrastruktur for 
alternative brændstoffer i henhold til artikel 
10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 
8.11.2017.

20 Handlingsplan om infrastruktur for 
alternative brændstoffer i henhold til artikel 
10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 
8.11.2017.

Or. en

Ændringsforslag 85
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gennemførelsen af pakken om cirkulær 
økonomi11, 2030-rammen for klima- og 
energipolitikken12, 13, 14, Unionens 
naturlovgivning15, og tilknyttede 
politikker16, 17, 18, 19, 20 har særlig stor 
betydning for at opnå de overordnede 
målsætninger.

6. Gennemførelsen af pakken om cirkulær 
økonomi11, 2030-rammen for klima- og 
energipolitikken12, 13, 14, Unionens 
naturlovgivning15, og tilknyttede 
politikker16, 17, 18, 19, 20, 20a har særlig stor 
betydning for at opnå de overordnede 
målsætninger.

_________________ _________________

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

12 2030-rammen for klima- og 
energipolitikken, COM(2014) 15 af 
22.1.2014.

12 2030-rammen for klima- og 
energipolitikken, COM(2014) 15 af 
22.1.2014.

13 EU-strategi for tilpasning til 
klimaændringer, COM(2013) 216 final af 
16.4.2013.

13 EU-strategi for tilpasning til 
klimaændringer, COM(2013) 216 final af 
16.4.2013.

14 Pakken om ren energi til alle europæere, 
COM(2016) 860 af 30.11.2016.

14 Pakken om ren energi til alle europæere, 
COM(2016) 860 af 30.11.2016.

15 Handlingsplan for naturen, mennesket og 
økonomien, COM(2017) 198 final af 
27.4.2017.

15 Handlingsplan for naturen, mennesket og 
økonomien, COM(2017) 198 final af 
27.4.2017.

16 Programmet ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

16 Programmet ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 
af 22.12.2000, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 
af 22.12.2000, s. 1).
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18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 
COM(2006) 231.

18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 
COM(2006) 231.

19 En strategi for lavemissionsmobilitet, 
COM(2016) 501 final.

19 En strategi for lavemissionsmobilitet, 
COM(2016) 501 final.

20 Handlingsplan om infrastruktur for 
alternative brændstoffer i henhold til artikel 
10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 
8.11.2017.

20 Handlingsplan om infrastruktur for 
alternative brændstoffer i henhold til artikel 
10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 
8.11.2017.

20a Forordning (EU) om mindstekrav til 
genbrug af vand.

Or. fr

Ændringsforslag 86
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gennemførelsen af pakken om cirkulær 
økonomi11, 2030-rammen for klima- og 
energipolitikken12, 13, 14, Unionens 
naturlovgivning15, og tilknyttede 
politikker16, 17, 18, 19, 20 har særlig stor 
betydning for at opnå de overordnede 
målsætninger.

6. Gennemførelsen af pakken om cirkulær 
økonomi11, 2030-rammen for klima- og 
energipolitikken12, 13, 14, Unionens 
naturlovgivning15, og tilknyttede 
politikker16, 17, 18, 19, 20 samt REACH-, 
pesticid- og biocidforordningerne har 
særlig stor betydning for at opnå de 
overordnede målsætninger.

_________________ _________________

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

12 2030-rammen for klima- og 
energipolitikken, COM(2014) 15 af 
22.1.2014.

12 2030-rammen for klima- og 
energipolitikken, COM(2014) 15 af 
22.1.2014.

13 EU-strategi for tilpasning til 
klimaændringer, COM(2013) 216 final af 
16.4.2013.

13 EU-strategi for tilpasning til 
klimaændringer, COM(2013) 216 final af 
16.4.2013.

14 Pakken om ren energi til alle europæere, 
COM(2016) 860 af 30.11.2016.

14 Pakken om ren energi til alle europæere, 
COM(2016) 860 af 30.11.2016.

15 Handlingsplan for naturen, mennesket og 
økonomien, COM(2017) 198 final af 
27.4.2017.

15 Handlingsplan for naturen, mennesket og 
økonomien, COM(2017) 198 final af 
27.4.2017.

16 Programmet ren luft i Europa, 16 Programmet ren luft i Europa, 
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COM(2013) 918. COM(2013) 918.

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 
af 22.12.2000, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 
af 22.12.2000, s. 1).

18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 
COM(2006) 231.

18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 
COM(2006) 231.

19 En strategi for lavemissionsmobilitet, 
COM(2016) 501 final.

19 En strategi for lavemissionsmobilitet, 
COM(2016) 501 final.

20 Handlingsplan om infrastruktur for 
alternative brændstoffer i henhold til artikel 
10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 
8.11.2017.

20 Handlingsplan om infrastruktur for 
alternative brændstoffer i henhold til artikel 
10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 
8.11.2017.

Or. fr

Ændringsforslag 87
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den Europæiske Union lægger stor 
vægt på den langsigtede bæredygtighed af 
resultaterne af LIFE-projekter og dermed 
på kapacitet til at sikre og opretholde dem 
efter projektets gennemførelse, bl.a. ved 
hjælp af fortsættelse, udbredelse og/eller 
overførsel. Dette indebærer særlige krav 
til ansøgerne samt et behov for garantier 
på EU-plan for at sikre, at andre EU-
finansierede projekter ikke underminerer 
resultaterne af nogen gennemførte LIFE-
projekter.

Or. en

Ændringsforslag 88
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen



AM\1166178DA.docx 21/108 PE629.443v01-00

DA

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) Hvis Unionen skal opfylde sine 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen om 
klimaændringer og styrke sin indsats for at 
opfylde målene for bæredygtig udvikling, 
kræver det, at Unionen omstiller sig til et
energi- og ressourceeffektivt,
kulstofneutralt og klimarobust samfund. 
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
og gennemførelse af Unionens langsigtede
dekarboniseringsstrategi frem til midten af 
århundredet. Mange af disse 
foranstaltninger vil give EU's borgere 
væsentlige sundheds- og trivselsfordele.
Programmet bør også omfatte 
foranstaltninger, som bidrager til 
gennemførelsen af Unionens 
klimatilpasningspolitik for at mindske 
sårbarheden over for klimaændringernes 
negative virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 89
Younous Omarjee

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 

(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 
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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.

forudsætter foranstaltninger med særlig 
fokus på de sektorer, der bidrager mest til 
de aktuelle niveauer for CO2-udledning og 
forurening, samt foranstaltninger til 
nedbringelse og afvikling af udvinding og 
anvendelse af samt tilskud til fossile 
brændstoffer, 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.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Mireille D'Ornano

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 

(7) Hvis Unionen skal opfylde sine 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen om 
klimaændringer, kræver det, at Unionen 
omstiller sig til et energieffektivt, 
klimarobust lavemissionssamfund. Denne 
omstilling er lang fra afsluttet, sådan som 
det bl.a. kan ses af stigningen i CO2-
udledninger i EU i 2016 et 2017. 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 
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sårbarheden over for klimaændringernes 
negative virkninger.

foranstaltninger, som bidrager til 
gennemførelsen af Unionens 
klimatilpasningspolitik for at mindske 
sårbarheden over for klimaændringernes 
negative virkninger.

Or. fr

Ændringsforslag 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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) Hvis Unionen skal opfylde sine 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen om 
klimaændringer, kræver det, at Unionen 
omstiller sig til et cirkulært,
energieffektivt, klimarobust 
lavemissionssamfund baseret på 
vedvarende energi. Dette forudsætter 
foranstaltninger med særlig fokus på de 
sektorer, der bidrager mest til de aktuelle 
niveauer for drivhusgasudledning og 
forurening, for derigennem at bidrage til 
gennemførelsen af EU's 2030-mål, som er 
fastsat i klima- og energilovgivningen, og 
medlemsstaternes integrerede nationale 
energi- og klimaplaner samt
gennemførelse af Unionens langsigtede 
klima- og energistrategi frem til midten af 
århundredet i overensstemmelse med 
Parisaftalens 
dekarboniseringsmålsætninger. 
Programmet bør også omfatte 
foranstaltninger, som bidrager til 
gennemførelsen af Unionens 
klimatilpasningspolitik for at mindske 
sårbarheden over for klimaændringernes 
negative virkninger.

Or. en
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Ændringsforslag 92
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til ren energi er et vigtigt 
bidrag til modvirkning af 
klimaændringerne, der har miljømæssige 
sidegevinster. Foranstaltninger for 
kapacitetsopbygning, som støtter 
omstillingen til ren energi, og som er 
finansieret under Horisont 2020 indtil 
2020, bør integreres i programmet, 
eftersom målsætningen hermed ikke er at 
yde støtte til topkvalitet og generere 
innovation, men at fremme udnyttelsen af 
allerede tilgængelig teknologi, der bidrager 
til modvirkning af klimaforandringer. 
Medtagelsen af disse 
kapacitetsopbyggende aktiviteter i 
programmet åbner mulighed for synergier 
mellem delprogrammerne og øger den 
overordnede sammenhæng i EU-
finansieringen. Derfor bør data indsamles 
og formidles om udnyttelsen af 
eksisterende forsknings- og 
innovationsløsninger i LIFE-projekter, bl.a. 
fra Horisont Europa-programmet og dets 
forgængere.

(8) Omstillingen til et meget 
energieffektivt energisystem, som 
udelukkende er baseret på vedvarende 
energikilder, er et vigtigt bidrag til 
modvirkning af klimaændringerne, der har 
miljømæssige sidegevinster. 
Foranstaltninger for kapacitetsopbygning, 
som støtter omstillingen til et meget 
energieffektivt energisystem baseret på 
vedvarende energikilder, 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 med 
faldende omkostninger, navnlig med 
hensyn til forbedringer af 
energieffektiviteten, 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

Ændringsforslag 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til ren energi er et vigtigt 
bidrag til modvirkning af 
klimaændringerne, der har miljømæssige 
sidegevinster. Foranstaltninger for 
kapacitetsopbygning, som støtter 
omstillingen til ren energi, og som er 
finansieret under Horisont 2020 indtil 
2020, bør integreres i programmet, 
eftersom målsætningen hermed ikke er at 
yde støtte til topkvalitet og generere 
innovation, men at fremme udnyttelsen af 
allerede tilgængelig teknologi, der bidrager 
til modvirkning af klimaforandringer. 
Medtagelsen af disse 
kapacitetsopbyggende aktiviteter i 
programmet åbner mulighed for synergier 
mellem delprogrammerne og øger den 
overordnede sammenhæng i EU-
finansieringen. Derfor bør data indsamles 
og formidles om udnyttelsen af 
eksisterende forsknings- og 
innovationsløsninger i LIFE-projekter, bl.a. 
fra Horisont Europa-programmet og dets 
forgængere.

(8) Omstillingen til ren energi er et vigtigt 
bidrag til modvirkning af 
klimaændringerne, der har miljømæssige 
sidegevinster. Foranstaltninger for 
kapacitetsopbygning, som støtter 
omstillingen til ren energi, og som er 
finansieret under Horisont 2020 indtil 
2020, bør integreres i programmet, 
eftersom målsætningen hermed ikke er at 
yde støtte til topkvalitet og generere 
innovation, men at fremme udnyttelsen af 
allerede tilgængelig teknologi, der bidrager 
til modvirkning af klimaforandringer.
Programmet bør omfatte alle sektorer, der 
er involveret i omstillingen til ren energi, 
herunder elproducenter, bygninger, 
industri, transport og landbrug.
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

Ændringsforslag 94
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Omstillingen til ren energi er et vigtigt 
bidrag til modvirkning af 
klimaændringerne, der har miljømæssige 
sidegevinster. Foranstaltninger for 
kapacitetsopbygning, som støtter 

(8) Omstillingen til ren energi, herunder 
gennem indenlandsk produktion og 
anvendelse, er et vigtigt bidrag til 
modvirkning af klimaændringerne, der har 
miljømæssige sidegevinster. 
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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.

Foranstaltninger for kapacitetsopbygning, 
som støtter omstillingen til ren energi, og 
som er finansieret under Horisont 2020 
indtil 2020, og som omfatter ovenstående 
indenlandske energiproduktion med 
sol/vind osv., 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

Ændringsforslag 95
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I konsekvensanalyserne vedrørende 
lovgivningen om ren energi vurderes det, at 
opfyldelse af Unionens energimål for 2030 
vil kræve yderligere investeringer på 
177 mia. EUR årligt i perioden 2021-2030. 
De største mangler vedrører investeringer i 
dekarbonisering af bygninger
(energieffektivitet og vedvarende 
energikilder i lille målestok), hvor der er 
behov for at tilføre kapital til projekter af 
meget decentral karakter. En af 
målsætningerne i delprogrammet
Omstilling til Ren Energi går ud på at 
opbygge kapacitet til projektudvikling og -
aggregering for derved også at øge 

(9) I konsekvensanalyserne vedrørende 
lovgivningen om ren energi vurderes det, at 
opfyldelse af Unionens energimål for 2030 
vil kræve yderligere investeringer på 
177 mia. EUR årligt i perioden 2021-2030. 
De største mangler vedrører investeringer i 
dekarbonisering af bygninger
(energieffektivitet og vedvarende 
energikilder i lille målestok), hvor der er 
behov for at tilføre kapital til projekter af 
meget decentral karakter. En af 
målsætningerne i delprogrammet
Vedvarende Energi, Energieffektivitet og 
Bæredygtige Energisamfund går ud på at 
opbygge kapacitet til projektudvikling og -
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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.

aggregering for derved også at øge 
absorberingen af midler fra de europæiske 
struktur- og investeringsfonde og 
katalysere investeringer i vedvarende
energi og energieffektivitet, idet der også 
trækkes på de finansielle instrumenter, som 
tilvejebringes inden for rammerne af 
InvestEu.

Or. en

Ændringsforslag 96
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I konsekvensanalyserne vedrørende 
lovgivningen om ren energi vurderes det, at 
opfyldelse af Unionens energimål for 2030 
vil kræve yderligere investeringer på 
177 mia. EUR årligt i perioden 2021-2030. 
De største mangler vedrører investeringer i 
dekarbonisering af bygninger 
(energieffektivitet og vedvarende 
energikilder i lille målestok), hvor der er 
behov for at tilføre kapital til projekter af 
meget decentral karakter. En af 
målsætningerne i delprogrammet 
Omstilling til Ren Energi går ud på at 
opbygge kapacitet til projektudvikling og -
aggregering for derved også at øge 
absorberingen af midler fra de europæiske 
struktur- og investeringsfonde og 
katalysere investeringer i ren energi, idet 
der også trækkes på de finansielle 
instrumenter, som tilvejebringes inden for 
rammerne af InvestEu.

(9) I konsekvensanalyserne vedrørende 
lovgivningen om ren energi vurderes det, at 
opfyldelse af Unionens energimål for 2030 
vil kræve yderligere investeringer på 
177 mia. EUR årligt i perioden 2021-2030. 
De største mangler vedrører investeringer i 
dekarbonisering af bygninger 
(energieffektivitet og vedvarende 
energikilder i lille målestok), hvor der er 
behov for at tilføre kapital til projekter af 
en meget decentral karakter. En af 
målsætningerne i delprogrammet 
Omstilling til Ren Energi går ud på at 
opbygge kapacitet til projektudvikling og -
aggregering for derved også at øge 
absorberingen af midler fra de europæiske 
struktur- og investeringsfonde og 
katalysere investeringer i ren energi, idet 
der også trækkes på de finansielle 
instrumenter, som tilvejebringes inden for 
rammerne af InvestEu.

Or. en

Ændringsforslag 97
Benedek Jávor
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) LIFE-programmet har et stort 
potentiale for at støtte projekter, som 
omfatter pilotprojekter eller 
demonstration af miljøinnovation og 
naturbaserede løsninger, der bringer 
naturen og naturlige elementer og 
processer ind i byområder, landskaber og 
havlandskaber, samtidig med at det 
skaber sociale og økonomiske fordele. I 
denne henseende er det af central 
betydning at sikre sammenhæng med 
forsknings- og innovationsprogrammer, 
herunder Horisont Europa, samt fremme 
en høj grad af udnyttelse af NCFF, som 
baner vejen for løsninger for 
naturbevaring, udvikling af grøn 
infrastruktur, bæredygtig arealudnyttelse, 
landbrug, skov-, jord- og vandforvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 98
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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 lovgivning på 
områderne miljø, klima og ren energi og 
dekarboniseringspolitik, bl.a. ved at 
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forsknings- og innovationsresultater fra 
Horisont Europa og bidrage til, at de tages i 
brug i større skala, hvor dette kan medvirke 
til at imødegå problemer på områderne 
miljø, klima eller omstilling til ren energi. 
Horisont Europas Europæiske 
Innovationsråd kan yde støtte til 
opskaleringen og kommercialisere nye 
banebrydende idéer, der kan opstå ved 
gennemførelsen af LIFE-projekter.

udnytte og anvende forsknings- og 
innovationsresultater fra Horisont Europa, 
bl.a. på områderne for integreret 
byplanlægning og tværfaglig 
landskabsarkitektur, og bidrage til, at de 
tages i brug i større skala, hvor dette kan 
medvirke til at imødegå problemer på 
områderne miljø, klima, bæredygtigt 
forbrug og bæredygtig produktion, 
fødevaresikkerhed 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

Ændringsforslag 99
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionens seneste pakke om revision 
af gennemførelsen af miljøreglerne21 viser, 
at der er brug for betydelige fremskridt for 
at fremme gennemførelsen af Unionens 
gældende miljølovgivning og i højere grad 
integrere miljø- og klimamålsætninger i 
andre politikker. Programmet bør derfor 
fungere som katalysator med henblik på at 
virkeliggøre de fornødne fremskridt 
gennem udvikling, afprøvning og 
udbredelse af nye tilgange, idet det støtter 
udviklingen af politikker, overvågning og 
revision, øger interessenternes
engagement, mobiliserer investeringer på 
tværs af Unionens investeringsprogrammer 
eller andre finansieringskilder og støtter 
foranstaltninger, der har til formål at 
overvinde de forskellige forhindringer for 
en effektiv gennemførelse af centrale 
planer fastsat i miljølovgivningen.

(12) Unionens seneste pakke om revision 
af gennemførelsen af miljøreglerne21 viser, 
at der er brug for betydelige fremskridt for 
at fremme gennemførelsen af Unionens 
gældende miljølovgivning og i højere grad 
integrere og integrere miljø-, 
biodiversitets- og klimamålsætninger i 
andre politikker. Programmet bør derfor 
fungere som katalysator med henblik på at
tackle horisontale, systemiske 
udfordringer samt de grundlæggende 
årsager til de gennemførselsproblemer,
der er identificeret i revisionen af 
gennemførelsen af miljøreglerne, samt at
virkeliggøre de fornødne fremskridt 
gennem kapacitetsopbygning, udvikling, 
afprøvning og udbredelse af nye tilgange, 
idet det støtter udviklingen af kompatible
politikker, overvågning og revision, god 
forvaltningsskik, oplysning og større
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engagement fra interessenterne, herunder 
regionale og lokale myndigheder, 
NGO'er, forskningsverdenen og 
erhvervslivet, 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 den 
eksisterende miljølovgivning.

_________________ _________________

21 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget – EU's 
revision af gennemførelsen af 
miljøreglerne: Fælles udfordringer og en 
samlet indsats for at levere bedre resultater
(COM(2017) 63 final).

21 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget – EU's 
revision af gennemførelsen af 
miljøreglerne: Fælles udfordringer og en 
samlet indsats for at levere bedre resultater
(COM(2017) 63 final).

Or. en

Ændringsforslag 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

(12) Unionens seneste pakke om revision 
af gennemførelsen af miljøreglerne21 viser, 
at der er brug for betydelige fremskridt for 
at fremme gennemførelsen af Unionens 
gældende miljølovgivning og i højere grad 
integrere miljø- og klimamålsætninger i 
andre politikker. Programmet bør derfor 
fungere som katalysator med henblik på at 
virkeliggøre de fornødne fremskridt 
gennem udvikling, afprøvning og 
udbredelse af nye tilgange, idet det støtter 
udviklingen af politikker, overvågning og 
revision, fremmer øget bevidsthed og 
kommunikation, udvikler god 
forvaltningsskik, øger interessenternes 
engagement, mobiliserer investeringer på 
tværs af Unionens investeringsprogrammer 
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overvinde de forskellige forhindringer for 
en effektiv gennemførelse af centrale 
planer fastsat i miljølovgivningen.

eller andre finansieringskilder og støtter 
foranstaltninger, der har til formål at 
overvinde de forskellige forhindringer for 
en effektiv gennemførelse af centrale 
planer fastsat i miljølovgivningen.

_________________ _________________

21 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget – EU's 
revision af gennemførelsen af 
miljøreglerne: Fælles udfordringer og en 
samlet indsats for at levere bedre resultater
(COM(2017) 63 final).

21 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget – EU's 
revision af gennemførelsen af 
miljøreglerne: Fælles udfordringer og en 
samlet indsats for at levere bedre resultater
(COM(2017) 63 final).

Or. en

Ændringsforslag 101
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvis biodiversitetstabet, herunder i 
havets økosystemer, skal standses og 
vendes, kræver det støtte til udvikling, 
gennemførelse, håndhævelse og vurdering
af relevant EU-lovgivning og -politik, bl.a. 
Unionens biodiversitetsstrategi frem til 
202022, Rådets direktiv 92/43/EØF23 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF24 samt Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 1143/201425, 
navnlig ved at udvikle videnbasen for 
politikudvikling og -gennemførelse og ved 
at udvikle, teste, demonstrere og anvende 
bedste praksis og løsninger i lille målestok, 
eller som er tilpasset særlige lokale, 
regionale eller nationale forhold, heriblandt 
integrerede tilgange til gennemførelse af de 
prioriterede aktionsplaner, der er opstillet 
på grundlag af direktiv 92/43/EØF. 
Unionen bør spore sine

(13) Hvis biodiversitetstabet og 
nedbrydningen af naturkapitalen og 
økosystemtjenesterne skal standses og 
vendes, herunder i hav- og 
ferskvandsøkosystemer, kræver det støtte
til udvikling, gennemførelse, håndhævelse 
og vurdering af relevant EU-lovgivning og 
-politik, bl.a. Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 202022, 
Rådets direktiv 92/43/EØF23 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF24 samt Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 1143/201425, 
navnlig ved at udvikle videnbasen for 
politikudvikling og -gennemførelse og ved 
at udvikle, teste, demonstrere og anvende 
bedste praksis og løsninger i lille målestok, 
eller som er tilpasset særlige lokale, 
regionale eller nationale forhold, heriblandt 
integrerede tilgange til gennemførelse af de 
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biodiversitetsrelaterede udgifter for at 
opfylde sine rapporteringsforpligtelser i 
henhold til konventionen om den 
biologiske mangfoldighed. Krav om 
sporing i anden relevant EU-lovgivning bør 
også opfyldes.

prioriterede aktionsplaner, der er opstillet 
på grundlag af direktiv 92/43/EØF. 
Unionen og medlemsstaterne bør
systematisk spore deres
biodiversitetsrelaterede udgifter for alle 
finansielle instrumenter, både 
forudgående og efterfølgende og ved 
hjælp af en kombination af top-down- og 
bottom-up-metoder, bl.a. for at opfylde
deres rapporteringsforpligtelser i henhold 
til konventionen om den biologiske 
mangfoldighed. Krav om sporing i anden 
relevant EU-lovgivning bør også opfyldes.

_________________ _________________

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

23 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

23 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7)

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7)

25 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. 
oktober 2014 om forebyggelse og 
håndtering af introduktion og spredning af 
invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 
317 af 4.11.2014, s. 35).

25 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. 
oktober 2014 om forebyggelse og 
håndtering af introduktion og spredning af 
invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 
317 af 4.11.2014, s. 35).

Or. en

Ændringsforslag 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvis biodiversitetstabet, herunder i 
havets økosystemer, skal standses og 
vendes, kræver det støtte til udvikling, 
gennemførelse, håndhævelse og vurdering 
af relevant EU-lovgivning og -politik, bl.a. 

(13) Hvis biodiversitetstabet, herunder i 
havets økosystemer, skal standses og 
vendes og fauna og flora forvaltes 
hensigtsmæssigt, herunder af visse arter, 
hvor bestandene er for store såsom de 
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Unionens biodiversitetsstrategi frem til 
202022, Rådets direktiv 92/43/EØF23 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF24 samt Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 1143/201425, 
navnlig ved at udvikle videnbasen for 
politikudvikling og -gennemførelse og ved 
at udvikle, teste, demonstrere og anvende 
bedste praksis og løsninger i lille målestok, 
eller som er tilpasset særlige lokale, 
regionale eller nationale forhold, heriblandt 
integrerede tilgange til gennemførelse af de 
prioriterede aktionsplaner, der er opstillet 
på grundlag af direktiv 92/43/EØF. 
Unionen bør spore sine 
biodiversitetsrelaterede udgifter for at 
opfylde sine rapporteringsforpligtelser i 
henhold til konventionen om den 
biologiske mangfoldighed. Krav om 
sporing i anden relevant EU-lovgivning bør 
også opfyldes.

store rovdyr, kræver det støtte til 
udvikling, gennemførelse, håndhævelse og 
vurdering af relevant EU-lovgivning og -
politik, bl.a. Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 202022, 
Rådets direktiv 92/43/EØF23 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF24 samt Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 1143/201425, 
navnlig ved at udvikle videnbasen for 
politikudvikling og -gennemførelse og ved 
at udvikle, teste, demonstrere og anvende 
bedste praksis og løsninger i lille målestok, 
eller som er tilpasset særlige lokale, 
regionale eller nationale forhold, heriblandt 
integrerede tilgange til gennemførelse af de 
prioriterede aktionsplaner, der er opstillet 
på grundlag af direktiv 92/43/EØF. 
Unionen bør spore sine 
biodiversitetsrelaterede udgifter for at 
opfylde sine rapporteringsforpligtelser i 
henhold til konventionen om den 
biologiske mangfoldighed. Krav om 
sporing i anden relevant EU-lovgivning bør 
også opfyldes.

_________________ _________________

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

23 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

23 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7)

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7)

25 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. 
oktober 2014 om forebyggelse og 
håndtering af introduktion og spredning af 
invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 
317 af 4.11.2014, s. 35).

25 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. 
oktober 2014 om forebyggelse og 
håndtering af introduktion og spredning af 
invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 
317 af 4.11.2014, s. 35).

Or. fr

Ændringsforslag 103
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Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvis biodiversitetstabet, herunder i 
havets økosystemer, skal standses og 
vendes, kræver det støtte til udvikling, 
gennemførelse, håndhævelse og vurdering 
af relevant EU-lovgivning og -politik, bl.a. 
Unionens biodiversitetsstrategi frem til 
202022, Rådets direktiv 92/43/EØF23 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF24 samt Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 1143/201425, 
navnlig ved at udvikle videnbasen for 
politikudvikling og -gennemførelse og ved 
at udvikle, teste, demonstrere og anvende 
bedste praksis og løsninger i lille målestok, 
eller som er tilpasset særlige lokale, 
regionale eller nationale forhold, heriblandt 
integrerede tilgange til gennemførelse af de 
prioriterede aktionsplaner, der er opstillet 
på grundlag af direktiv 92/43/EØF. 
Unionen bør spore sine 
biodiversitetsrelaterede udgifter for at 
opfylde sine rapporteringsforpligtelser i 
henhold til konventionen om den 
biologiske mangfoldighed. Krav om 
sporing i anden relevant EU-lovgivning bør 
også opfyldes.

(13) Hvis biodiversitetstabet, herunder i 
havets økosystemer, skal standses og 
vendes, kræver det støtte til udvikling, 
gennemførelse, håndhævelse og vurdering 
af relevant EU-lovgivning og -politik, bl.a. 
Unionens biodiversitetsstrategi frem til 
202022, Rådets direktiv 92/43/EØF23 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF24 samt Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 1143/201425, 
navnlig ved at udvikle videnbasen for 
politikudvikling og -gennemførelse og ved 
at udvikle, teste, demonstrere og anvende 
bedste praksis og løsninger for mindre 
virksomheder, eller som er tilpasset 
særlige lokale, regionale eller nationale 
forhold, heriblandt integrerede tilgange til 
gennemførelse af de prioriterede 
aktionsplaner, der er opstillet på grundlag 
af direktiv 92/43/EØF. Unionen bør spore 
sine biodiversitetsrelaterede udgifter for at 
opfylde sine rapporteringsforpligtelser i 
henhold til konventionen om den 
biologiske mangfoldighed. Krav om 
sporing i anden relevant EU-lovgivning bør 
også opfyldes.

_________________ _________________

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

23 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

23 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7)

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7)

25 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. 
oktober 2014 om forebyggelse og 
håndtering af introduktion og spredning af 
invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 

25 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. 
oktober 2014 om forebyggelse og 
håndtering af introduktion og spredning af 
invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 
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317 af 4.11.2014, s. 35). 317 af 4.11.2014, s. 35).

Or. en

Ændringsforslag 104
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det fremgår af nylige evalueringer og 
vurderinger, herunder 
midtvejsevalueringen af Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 og 
kvalitetskontrollen af naturlovgivningen, at 
en af de væsentligste underliggende årsager 
til en mangelfuld gennemførelse af 
Unionens naturlovgivning og 
biodiversitetsstrategien er utilstrækkelig 
finansiering. Unionens primære finansielle 
instrumenter, herunder [Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond], kan yde et betydeligt 
bidrag til at opfylde disse behov. 
Programmet kan bidrage yderligere til at 
forbedre effektiviteten af denne 
mainstreaming gennem strategiske 
naturprojekter, som har til formål at 
katalysere gennemførelsen af Unionens 
lovgivning og politik om natur og 
biodiversitet, herunder de foranstaltninger, 
der er fastsat i de prioriterede 
aktionsplaner, der er udviklet i 
overensstemmelse med direktiv 
92/43/EØF. De strategiske naturprojekter 
bør støtte programmer af foranstaltninger i 
medlemsstaterne med henblik på 
mainstreaming af relevante natur- og 
biodiversitetsmålsætninger i andre 
politikker og finansieringsprogrammer for 
derigennem at sikre, at tilstrækkelige 
midler mobiliseres til gennemførelsen af 

(14) Det fremgår af nylige evalueringer og 
vurderinger, herunder 
midtvejsevalueringen af Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 og 
kvalitetskontrollen af naturlovgivningen, at 
en af de væsentligste underliggende årsager 
til en mangelfuld gennemførelse af 
Unionens naturlovgivning og 
biodiversitetsstrategien er utilstrækkelig
finansiering. Unionens primære finansielle 
instrumenter, herunder [Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond], kan yde et betydeligt 
bidrag til at opfylde disse behov. 
Programmet kan bidrage til effektiviteten 
af denne mainstreaming gennem 
strategiske naturprojekter, som har til 
formål at katalysere gennemførelsen af 
Unionens lovgivning og politik om natur 
og biodiversitet, herunder de 
foranstaltninger, der er fastsat i de 
prioriterede aktionsplaner, der er udviklet i 
overensstemmelse med direktiv 
92/43/EØF. De strategiske naturprojekter 
bør støtte programmer af foranstaltninger i 
medlemsstaterne med henblik på 
mainstreaming af relevante natur- og 
biodiversitetsmålsætninger i andre 
politikker og finansieringsprogrammer for 
derigennem at sikre, at tilstrækkelige 
midler mobiliseres til gennemførelsen af 
disse politikker. Medlemsstaterne kan 
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disse politikker. Medlemsstaterne kan 
vælge inden for deres strategiske plan for 
den fælles landbrugspolitik at anvende en 
vis andel af tildelingen til Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne til at fungere som 
løftestang for foranstaltninger, der 
supplerer de strategiske naturprojekter, 
som er defineret i denne forordning.

vælge inden for deres strategiske plan for 
den fælles landbrugspolitik at anvende en 
vis andel af tildelingen til Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne til at fungere som 
løftestang for foranstaltninger, der 
supplerer de strategiske naturprojekter, 
som er defineret i denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det fremgår af nylige evalueringer og 
vurderinger, herunder 
midtvejsevalueringen af Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 og 
kvalitetskontrollen af naturlovgivningen, at 
en af de væsentligste underliggende årsager 
til en mangelfuld gennemførelse af 
Unionens naturlovgivning og 
biodiversitetsstrategien er utilstrækkelig 
finansiering. Unionens primære finansielle 
instrumenter, herunder [Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond], kan yde et betydeligt 
bidrag til at opfylde disse behov. 
Programmet kan bidrage yderligere til at 
forbedre effektiviteten af denne 
mainstreaming gennem strategiske 
naturprojekter, som har til formål at 
katalysere gennemførelsen af Unionens 
lovgivning og politik om natur og 
biodiversitet, herunder de foranstaltninger, 
der er fastsat i de prioriterede 
aktionsplaner, der er udviklet i 
overensstemmelse med direktiv 
92/43/EØF. De strategiske naturprojekter 

(14) Det fremgår af nylige evalueringer og 
vurderinger, herunder 
midtvejsevalueringen af Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 og 
kvalitetskontrollen af naturlovgivningen, at 
en af de væsentligste underliggende årsager 
til en mangelfuld gennemførelse af 
Unionens naturlovgivning og 
biodiversitetsstrategien er utilstrækkelig 
finansiering. Unionens primære finansielle 
instrumenter, herunder [Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond], kan yde et betydeligt 
bidrag til at opfylde disse behov under 
hensyn til de sektorpolitiske mål og 
kriterierne for støtteberettigelse for hver 
enkelt fond, som er fastlagt af EU, 
samtidig med at der sikres 
komplementaritet mellem midlerne. 
Programmet kan bidrage yderligere til at 
forbedre effektiviteten af denne 
mainstreaming gennem strategiske 
naturprojekter, som har til formål at 
katalysere gennemførelsen af Unionens 
lovgivning og politik om natur og 
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bør støtte programmer af foranstaltninger i 
medlemsstaterne med henblik på 
mainstreaming af relevante natur- og 
biodiversitetsmålsætninger i andre 
politikker og finansieringsprogrammer for 
derigennem at sikre, at tilstrækkelige 
midler mobiliseres til gennemførelsen af 
disse politikker. Medlemsstaterne kan 
vælge inden for deres strategiske plan for
den fælles landbrugspolitik at anvende en 
vis andel af tildelingen til Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne til at fungere som 
løftestang for foranstaltninger, der 
supplerer de strategiske naturprojekter, 
som er defineret i denne forordning.

biodiversitet, herunder de foranstaltninger,
der er fastsat i de prioriterede 
aktionsplaner, der er udviklet i 
overensstemmelse med direktiv 
92/43/EØF. De strategiske naturprojekter 
bør støtte programmer af foranstaltninger i 
medlemsstaterne med henblik på 
mainstreaming af relevante natur- og 
biodiversitetsmålsætninger i andre 
politikker og finansieringsprogrammer for 
derigennem at sikre, at tilstrækkelige 
midler mobiliseres til gennemførelsen af 
disse politikker. Medlemsstaterne kan 
vælge inden for deres strategiske plan
under den fælles landbrugspolitik at 
anvende en vis andel af tildelingen til Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne til at fungere som 
løftestang for foranstaltninger, der 
supplerer de strategiske naturprojekter, 
som er defineret i denne forordning, 
forudsat at kriterierne for 
støtteberettigelse som defineret i 
forordning (EU) nr. …/… [forordning om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik] og suppleret med de 
nationale strategiske planer under den 
fælles landbrugspolitik er opfyldt.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det fremgår af nylige evalueringer og 
vurderinger, herunder 
midtvejsevalueringen af Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 og 
kvalitetskontrollen af naturlovgivningen, at 
en af de væsentligste underliggende årsager 
til en mangelfuld gennemførelse af 

(14) Det fremgår af nylige evalueringer og 
vurderinger, herunder 
midtvejsevalueringen af Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 og 
kvalitetskontrollen af naturlovgivningen, at 
en af de væsentligste underliggende årsager 
til en mangelfuld gennemførelse af 
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Unionens naturlovgivning og 
biodiversitetsstrategien er utilstrækkelig 
finansiering. Unionens primære finansielle 
instrumenter, herunder [Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond], kan yde et betydeligt 
bidrag til at opfylde disse behov. 
Programmet kan bidrage yderligere til at 
forbedre effektiviteten af denne 
mainstreaming gennem strategiske 
naturprojekter, som har til formål at 
katalysere gennemførelsen af Unionens 
lovgivning og politik om natur og 
biodiversitet, herunder de foranstaltninger, 
der er fastsat i de prioriterede 
aktionsplaner, der er udviklet i 
overensstemmelse med direktiv 
92/43/EØF. De strategiske naturprojekter 
bør støtte programmer af foranstaltninger i 
medlemsstaterne med henblik på 
mainstreaming af relevante natur- og 
biodiversitetsmålsætninger i andre 
politikker og finansieringsprogrammer for 
derigennem at sikre, at tilstrækkelige 
midler mobiliseres til gennemførelsen af 
disse politikker. Medlemsstaterne kan 
vælge inden for deres strategiske plan for 
den fælles landbrugspolitik at anvende en 
vis andel af tildelingen til Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne til at fungere som 
løftestang for foranstaltninger, der 
supplerer de strategiske naturprojekter, 
som er defineret i denne forordning.

Unionens naturlovgivning og 
biodiversitetsstrategien er utilstrækkelig 
finansiering. Unionens primære finansielle 
instrumenter, herunder [Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske
Garantifond for Landbruget, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond], kan yde et betydeligt 
bidrag til at opfylde disse behov, forudsat 
at der til alle disse 
finansieringsinstrumenter knyttes 
passende foranstaltninger til beskyttelse 
af bæredygtigheden, og at de i 
tilstrækkelig grad tager højde for de 
primære årsager til miljøforringelse og 
klimaændringer. Programmet kan bidrage 
yderligere til at forbedre effektiviteten af 
denne mainstreaming gennem strategiske 
naturprojekter, som har til formål at 
katalysere gennemførelsen af Unionens 
lovgivning og politik om natur og 
biodiversitet, herunder de foranstaltninger, 
der er fastsat i de prioriterede 
aktionsplaner, der er udviklet i 
overensstemmelse med direktiv 
92/43/EØF. De strategiske naturprojekter 
bør støtte programmer af foranstaltninger i 
medlemsstaterne med henblik på 
mainstreaming af relevante natur- og 
biodiversitetsmålsætninger i andre 
politikker og finansieringsprogrammer for 
derigennem at sikre, at tilstrækkelige 
midler mobiliseres til gennemførelsen af 
disse politikker. Medlemsstaterne kan 
vælge inden for deres strategiske plan for 
den fælles landbrugspolitik at anvende en 
vis andel af tildelingen til Den Europæiske
Garantifond for Landbruget og Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne til at fungere som 
løftestang for foranstaltninger, der 
supplerer de strategiske naturprojekter, 
som er defineret i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 107
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Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) EU's regioner i den yderste periferi 
udgør en betragtelig del af verdens 
biodiversitet (ca. 20 % verdens koralrev og 
laguner) og skal i højere grad end alle 
andre EU-regioner tackle de katastrofale 
og uoprettelige følger af den globale 
opvarmning og tabet af biodiversitet. Det 
er derfor nødvendigt at tildele regionerne 
i den yderste periferi et specifikt 
mindstebudget, og det gælder især de 
franske regioner i den yderste periferi, 
som EU ubegrundet har udelukket fra 
fugledirektivet og habitatdirektivet, og 
som derfor ikke er omfattet af bindende 
regler for beskyttelse af arter og levesteder 
eller har adgang til Natura 2000-midler til 
trods for, at de alle er centrale for verdens 
biodiversitet, og at nogle er klassificeret 
eller er ved at blive klassificeret på 
UNESCO's verdensarvsliste. De franske 
regioner i den yderste periferi er udsat for 
særlig forskelsbehandling i tildelingen af 
forskellige EU-fonde til beskyttelse og 
finansiering af beskyttelsen af 
biodiversiteten i disse områder. Mindst 
2 % af LIFE-programmets midler skal 
derfor afsættes til regionerne i den yderste 
periferi for at beskytte deres umådelige 
biodiversitet og mindst 1 % til de franske 
regioner i den yderste periferi for at 
opveje de spildte år.

Or. fr

Ændringsforslag 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Betragtning 15
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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 budraget 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
økosystembaseret tilgang til tilpasning til 
og modvirkning af klimaændringer, i 
områderne i Unionens yderste periferi og 
oversøiske lande og territorier. Med den
forberedende foranstaltning, som blev 
vedtaget i 2011, og BEST 2.0 og BEST 
vedrørende regioner i den yderste periferi, 
som fulgte efter, har den frivillige ordning
bidraget til at øge bevidstheden om de 
oversøiske lande og territoriers økologiske 
betydning og centrale rolle for bevarelsen 
af den globale biodiversitet. I kraft af 
denne støtte er der gennemført 
90 projekter, som har givet EU mulighed 
for at understøtte lokale aktører direkte. 
80 % af EU's biodiversitet befinder sig i 
EU's oversøiske områder, og 
Kommissionens konsekvensanalyse 
vurderer behovet for finansiel støtte til 
konkrete foranstaltninger i disse områder 
til 8 mio. EUR om året. De oversøiske 
lande og territorier har i deres 
ministererklæringer i 2017 og 2018 udtrykt 
deres påskønnelse af denne ordning for 
små tilskud til biodiversitet. Derfor bør 
BEST-initiativet integreres i dette 
program, herunder kapacitetsopbygning 
og kapitalisering af de finansierede 
foranstaltninger i områderne i den yderste 
periferi og i de oversøiske lande og 
territorier.

Or. fr

Ændringsforslag 109
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 15



AM\1166178DA.docx 41/108 PE629.443v01-00

DA

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 budraget 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.

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, men har 
bidraget for lidt og kun marginalt til at 
beskytte biodiversiteten. Den er langt fra 
tilstrækkelig til at bekæmpe tabet af
biodiversitet i disse regioner. Den bør 
derfor gøres varig ved integrering i LIFE-
programmet og forhøjelse af det 
tilhørende budget. Den træder imidlertid 
ikke i stedet for de øvrige tildelinger under 
LIFE-programmet til områderne i den 
yderste periferi.

Or. fr

Ændringsforslag 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) LIFE-programmet skal, ligesom alle 
disponible midler i EU, tage hensyn til 
områdernes økarakter, som er mere 
omfattende end blot tilhørsforholdet til 
EU's oversøiske territorier, samt de 
problemer, som dette kan medføre. 
Forskellige undersøgelser viser, at 
klimaændringer særlig vil påvirke 
øområderne, navnlig som følge af 
stigningen i havniveauerne, ligesom 
Middelhavsområdet ud over 
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udfordringerne med stigningen i 
havniveauet også står over for 
udfordringer med hensyn til forsuring 
som følge af kulstofbinding i atmosfæren.

Or. es

Ændringsforslag 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) I løbet af sommeren 2018 har man i 
Middelhavsområdet oplevet ekstreme 
atmosfæriske fænomener, der minder om 
stærke tropiske storme. De skader, der er 
forårsaget, er yderst alvorlige, og de har 
endda medført tab af menneskeliv. Ud
over at tildele ekstraordinære midler i 
forbindelse med katastrofer er det vigtigt 
at have en holistisk tilgang inden for 
rammerne af EU-strategien, når det 
gælder tilpasning til klimaændringer.

Or. es

Ændringsforslag 112
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fremme af den cirkulære økonomi 
kræver en mentalitetsændring i den måde, 
hvorpå materialer og produkter, herunder 
plast, designes, produceres, forbruges og 
bortskaffes. Programmet bør bidrage til 
omstillingen til en cirkulær økonomimodel 
gennem finansiel støtte, som er målrettet en 
bred vifte af aktører (virksomheder, 
offentlige myndigheder og forbrugere), 
navnlig ved at anvende, udvikle og udbrede 

(16) Fremme af den cirkulære økonomi 
kræver en mentalitetsændring i den måde, 
hvorpå materialer og produkter, herunder 
plast, designes, produceres, forbruges og 
bortskaffes. Programmet bør bidrage til 
omstillingen til en cirkulær økonomimodel 
gennem finansiel støtte, som er målrettet en 
bred vifte af aktører (virksomheder, 
offentlige myndigheder og forbrugere), 
navnlig ved at anvende, udvikle og udbrede 



AM\1166178DA.docx 43/108 PE629.443v01-00

DA

den bedste teknologi, praksis og de bedste 
løsninger, som er tilpasset særlige lokale, 
regionale eller nationale forhold, herunder 
via integrerede tilgange til gennemførelsen 
af planer for affaldshåndtering og -
forebyggelse. Ved at støtte gennemførelsen 
af plaststrategien kan der navnlig træffes 
foranstaltninger til at imødegå problemet 
med havaffald.

den bedste teknologi, praksis og de bedste 
løsninger, som er tilpasset særlige lokale, 
regionale eller nationale forhold, herunder 
via integrerede tilgange til gennemførelsen 
af planer for affaldshåndtering og -
forebyggelse. Ved at støtte gennemførelsen 
af plaststrategien kan der navnlig træffes 
foranstaltninger til at øge andelen af 
genanvendt plastaffald og imødegå 
problemet med havaffald, som i dag er en
alvorlig miljøtrussel.

Or. fr

Ændringsforslag 113
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fremme af den cirkulære økonomi 
kræver en mentalitetsændring i den måde, 
hvorpå materialer og produkter, herunder 
plast, designes, produceres, forbruges og 
bortskaffes. Programmet bør bidrage til 
omstillingen til en cirkulær økonomimodel 
gennem finansiel støtte, som er målrettet en 
bred vifte af aktører (virksomheder, 
offentlige myndigheder og forbrugere), 
navnlig ved at anvende, udvikle og udbrede 
den bedste teknologi, praksis og de bedste 
løsninger, som er tilpasset særlige lokale, 
regionale eller nationale forhold, herunder 
via integrerede tilgange til gennemførelsen 
af planer for affaldshåndtering og -
forebyggelse. Ved at støtte gennemførelsen 
af plaststrategien kan der navnlig træffes 
foranstaltninger til at imødegå problemet 
med havaffald.

(16) Fremme af en ressourceeffektiv og 
cirkulær økonomi kræver en 
mentalitetsændring i den måde, hvorpå 
materialer og produkter, herunder plast, 
designes, produceres, forbruges og 
bortskaffes. Programmet bør bidrage til 
omstillingen til en ressourceeffektiv og
cirkulær økonomimodel gennem finansiel 
støtte, som er målrettet en bred vifte af 
aktører (virksomheder,
civilsamfundsorganisationer, offentlige 
myndigheder og forbrugere), navnlig ved 
at anvende, udvikle og udbrede den bedste 
teknologi, praksis og de bedste løsninger, 
som er tilpasset særlige lokale, regionale 
eller nationale forhold, herunder via 
integrerede tilgange til anvendelsen af 
affaldshierarkiet og gennemførelsen af
affaldshierarkiet samt bæredygtige planer 
for affaldshåndtering og -forebyggelse. 
Ved at støtte gennemførelsen af
plaststrategien kan der navnlig træffes 
foranstaltninger til at imødegå problemet 
med hav- og ferskvandsaffald.
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Or. en

Ændringsforslag 114
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Et højt miljøbeskyttelsesniveau er 
afgørende for EU's borgeres sundhed og 
trivsel. Programmet bør støtte Unionens 
mål om at producere og anvende 
kemikalier på en måde, der minimerer de 
væsentlige negative indvirkninger på 
menneskers sundhed og miljøet, og at 
udarbejde en EU-strategi for et ugiftigt 
miljø. Programmet bør også støtte 
aktiviteter, der fremmer gennemførelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv nr. 2002/49/EF (støjdirektivet) 
med henblik på at opnå støjniveauer, som 
ikke giver anledning til væsentlige 
negative indvirkninger på og risici for 
mennesker.

Or. en

Ændringsforslag 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Unionens langsigtede målsætning for 
politikken om ren luft er at opnå 
luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører 
væsentlige negative virkninger på og risici 
for den menneskelige sundhed. 
Offentligheden er meget opmærksom på 
luftforureningen, og borgerne forventer 
handling fra myndighedernes side. I 

(17) Unionens langsigtede målsætning for 
politikken om ren luft er at opnå 
luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører 
væsentlige negative virkninger på og risici 
for den menneskelige sundhed. 
Offentligheden er meget opmærksom på 
luftforureningen, og borgerne forventer 
handling fra myndighedernes side. I 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/228426 understreges den rolle, 
som EU-finansieringen kan spille i 
bestræbelserne på at opfyldt 
målsætningerne for ren luft. Programmet 
bør derfor støtte projekter, herunder 
strategiske integrerede projekter, som har 
potentiale til at mobilisere offentlige og 
private midler samt fungere som eksempler 
på god praksis og katalysator for 
gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og 
lovgivning på lokalt, regionalt, 
multiregionalt, nationalt og tværnationalt 
niveau.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/228426 understreges den rolle, 
som EU-finansieringen kan spille i 
bestræbelserne på at opfyldt 
målsætningerne for ren luft. Programmet 
bør derfor støtte projekter, herunder 
strategiske integrerede projekter, som har 
potentiale til at mobilisere offentlige og 
private midler samt fungere som eksempler 
på god praksis og katalysator for 
gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og 
lovgivning på lokalt, regionalt, 
multiregionalt, nationalt og tværnationalt 
niveau. Disse bestræbelser på at forbedre 
luftkvaliteten bør være i 
overensstemmelse med kravene til 
reduktion af drivhusgasser og det 
langsigtede behov for at dekarbonisere 
den europæiske økonomi ved gradvist at 
erstatte fossilbaseret energiinfrastruktur 
med infrastruktur baseret på vedvarende 
energikilder, når det er teknisk muligt.

_________________ _________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 116
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Unionens langsigtede målsætning for 
politikken om ren luft er at opnå 
luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører 
væsentlige negative virkninger på og risici 
for den menneskelige sundhed. 

(17) Unionens langsigtede målsætning for 
politikken om ren luft er at opnå 
luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører 
væsentlige negative virkninger på og risici 
for den menneskelige sundhed. 
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Offentligheden er meget opmærksom på 
luftforureningen, og borgerne forventer 
handling fra myndighedernes side. I 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/228426 understreges den rolle, 
som EU-finansieringen kan spille i 
bestræbelserne på at opfyldt 
målsætningerne for ren luft. Programmet 
bør derfor støtte projekter, herunder 
strategiske integrerede projekter, som har 
potentiale til at mobilisere offentlige og 
private midler samt fungere som eksempler 
på god praksis og katalysator for 
gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og 
lovgivning på lokalt, regionalt, 
multiregionalt, nationalt og tværnationalt 
niveau.

Offentligheden er meget opmærksom på 
luftforureningen, og borgerne forventer 
handling fra myndighedernes side, især 
fordi undersøgelser i større byområder 
ofte viser en stagnation eller tilmed en
forøgelse af luftforureningen. I Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/228426 understreges den rolle, som 
EU-finansieringen kan spille i 
bestræbelserne på at opfyldt 
målsætningerne for ren luft. Programmet 
bør derfor støtte projekter, herunder 
strategiske integrerede projekter, som har 
potentiale til at mobilisere offentlige og 
private midler samt fungere som eksempler 
på god praksis og katalysator for 
gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og 
lovgivning på lokalt, regionalt, 
multiregionalt, nationalt og tværnationalt 
niveau.

_________________ _________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 117
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Unionens langsigtede målsætning for 
politikken om ren luft er at opnå 
luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører 
væsentlige negative virkninger på og risici 
for den menneskelige sundhed. 
Offentligheden er meget opmærksom på 
luftforureningen, og borgerne forventer 
handling fra myndighedernes side. I 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

(17) Unionens langsigtede målsætning for 
politikken om ren luft er at opnå 
luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører 
væsentlige negative virkninger på og risici 
for den menneskelige sundhed. 
Offentligheden er meget opmærksom på 
luftforureningen, og borgerne forventer 
handling fra myndighedernes side. I 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
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(EU) 2016/228426 understreges den rolle, 
som EU-finansieringen kan spille i 
bestræbelserne på at opfyldt 
målsætningerne for ren luft. Programmet 
bør derfor støtte projekter, herunder 
strategiske integrerede projekter, som har 
potentiale til at mobilisere offentlige og 
private midler samt fungere som eksempler 
på god praksis og katalysator for 
gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og 
lovgivning på lokalt, regionalt, 
multiregionalt, nationalt og tværnationalt 
niveau.

(EU) 2016/228426 understreges den rolle, 
som EU-finansieringen kan spille i 
bestræbelserne på at opfyldt 
målsætningerne for ren luft. Programmet 
bør derfor støtte projekter, herunder 
strategiske integrerede projekter, som har 
potentiale til at mobilisere offentlige og 
private midler samt fungere som eksempler 
på god praksis og katalysator for 
gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og 
lovgivning på lokalt, regionalt, 
multiregionalt, nationalt og tværnationalt 
niveau. Programmet bør fortrinsvis 
finansiere foranstaltninger til gavn for 
såvel bekæmpelsen af klimaændringer 
som luftkvaliteten.

_________________ _________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 118
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Unionens langsigtede målsætning for 
politikken om ren luft er at opnå 
luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører 
væsentlige negative virkninger på og risici
for den menneskelige sundhed. 
Offentligheden er meget opmærksom på 
luftforureningen, og borgerne forventer 
handling fra myndighedernes side. I 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/228426 understreges den rolle, 

(17) Unionens langsigtede målsætning for 
politikken om ren luft er at opnå 
luftkvalitetsniveauer, som ikke medfører
væsentlige negative virkninger på og risici 
for den menneskelige sundhed, miljøet og 
biodiversiteten. Offentligheden er meget 
opmærksom på luftforureningen, og 
borgerne forventer handling fra 
myndighedernes side. I Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
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som EU-finansieringen kan spille i 
bestræbelserne på at opfyldt 
målsætningerne for ren luft. Programmet 
bør derfor støtte projekter, herunder 
strategiske integrerede projekter, som har 
potentiale til at mobilisere offentlige og 
private midler samt fungere som eksempler 
på god praksis og katalysator for 
gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og 
lovgivning på lokalt, regionalt, 
multiregionalt, nationalt og tværnationalt 
niveau.

2016/228426 understreges den rolle, som 
EU-finansieringen kan spille i 
bestræbelserne på at opfyldt 
målsætningerne for ren luft. Programmet 
bør derfor støtte projekter, herunder 
strategiske integrerede projekter, som har 
potentiale til at mobilisere offentlige og 
private midler samt fungere som eksempler 
på god praksis og katalysator for 
gennemførelsen af luftkvalitetsplaner og 
lovgivning på lokalt, regionalt, 
multiregionalt, nationalt og tværnationalt 
niveau.

_________________ _________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Der bør lægges særlig vægt på at 
fremme nedlæggelse af 
luftforureningskilder, især instrumenter 
til boligopvarmning og kraftværker 
baseret på fossil brændsel. For at tackle 
problemet med luftforurening bør 
indsatsen fokuseres på en overgang til 
vedvarende energikilder i et langsigtet 
perspektiv.

Or. en

Begrundelse

I EU er kulbaseret boligopvarmning en væsentlig kilde til luftforurening og har skadelige 
virkninger for borgernes sundhed. Når det er teknisk muligt, bør overgangen til vedvarende 
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energikilder fremmes i overensstemmelse med dekarboniseringsmålene for byggesektoren, 
som fastsat i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 120
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ved direktiv 2000/60/EF blev der 
fastsat en ramme for beskyttelse af 
Unionens vandløb og søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand. 
Direktivets målsætninger støttes af planen 
for at beskytte Europas vandressourcer27, 
hvori der opfordres til bedre gennemførelse 
og øget integrering af målsætningerne for 
vandpolitik i andre politikker. Programmet 
bør derfor støtte projekter, som bidrager til 
en effektiv gennemførelse af direktiv 
2000/60/EF og anden EU-lovgivning om 
vand, der medvirker til at opnå god tilstand 
i Unionens vandområder gennem 
anvendelse, udvikling og udbredelse af 
bedste praksis såvel som gennem 
mobilisering af supplerende 
foranstaltninger under andre EU-
programmer eller -finansieringskilder.

(18) Ved direktiv 2000/60/EF blev der 
fastsat en ramme for beskyttelse af 
Unionens vandløb og søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand.
I denne henseende er der behov for en 
omfattende og uafhængig undersøgelse 
for at bestemme indvirkningen på disse 
vandområder af "frakturering" efter
olie. Direktivets målsætninger støttes af 
planen for at beskytte Europas 
vandressourcer27, hvori der opfordres til 
bedre gennemførelse og øget integrering af 
målsætningerne for vandpolitik i andre 
politikker. Programmet bør derfor støtte 
projekter, som bidrager til en effektiv 
gennemførelse af direktiv 2000/60/EF og 
anden EU-lovgivning om vand, der 
medvirker til at opnå god tilstand i 
Unionens vandområder gennem 
anvendelse, udvikling og udbredelse af 
bedste praksis såvel som gennem 
mobilisering af supplerende 
foranstaltninger under andre EU-
programmer eller -finansieringskilder.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Ændringsforslag 121
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ved direktiv 2000/60/EF blev der 
fastsat en ramme for beskyttelse af 
Unionens vandløb og søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand. 
Direktivets målsætninger støttes af planen 
for at beskytte Europas vandressourcer27, 
hvori der opfordres til bedre gennemførelse 
og øget integrering af målsætningerne for 
vandpolitik i andre politikker. Programmet 
bør derfor støtte projekter, som bidrager til 
en effektiv gennemførelse af direktiv 
2000/60/EF og anden EU-lovgivning om 
vand, der medvirker til at opnå god tilstand 
i Unionens vandområder gennem 
anvendelse, udvikling og udbredelse af 
bedste praksis såvel som gennem 
mobilisering af supplerende 
foranstaltninger under andre EU-
programmer eller -finansieringskilder.

(18) Ved direktiv 2000/60/EF blev der 
fastsat en ramme for beskyttelse af 
Unionens vandløb og søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand. 
Direktivets målsætninger støttes af planen 
for at beskytte Europas vandressourcer27, 
hvori der opfordres til bedre gennemførelse 
og øget integrering af målsætningerne for 
vandpolitik i andre politikker. Programmet 
bør derfor støtte projekter, som forbedrer 
vandressourcernes integritet og bidrager 
til en effektiv gennemførelse af direktiv 
2000/60/EF og anden EU-lovgivning om 
vand, der medvirker til at opnå god tilstand 
i Unionens vandområder gennem 
anvendelse, udvikling og udbredelse af 
bedste praksis såvel som gennem 
mobilisering af supplerende 
foranstaltninger under andre EU-
programmer eller -finansieringskilder.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Ændringsforslag 122
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Den fælles landbrugspolitik spiller 
en afgørende rolle i opfyldelsen af 
Unionens mål for miljø, biodiversitet, 
klima og bæredygtighed. Kommissionen 
har ikke foretaget en systemisk 
evaluering, en "kvalitetskontrol", af den 
fælles landbrugspolitik på trods af 
kraftige opfordringer dertil fra de vigtigste 
interessenter, herunder REFIT-
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platformen. Ikke desto mindre viser en 
nylig evidensbaseret undersøgelse28a

udført i overensstemmelse med 
Kommissionens regler for bedre 
regulering klart, at de miljømæssige 
hensyn i den fælles landbrugspolitik ikke 
er tilstrækkelige til at standse nedgangen i 
biodiversiteten eller miljøforringelser. 
Den fælles landbrugspolitik har heller 
ikke et tilstrækkeligt fokus på opfyldelsen 
af målene for bæredygtig udvikling. Den 
fælles landbrugspolitik vil i sin 
nuværende form ikke bidrage til 
tilstrækkelige økosystemtjenester i EU og 
vil ikke løse de udfordringer, der er 
forbundet med klimaændringerne. 
Synergier med den fælles landbrugspolitik 
skal sikre, at den fælles landbrugspolitik 
efter en omfattende reform tackler de 
aktuelle udfordringer bedre, at 
ressourcerne flyttes væk fra direkte 
betalinger, som ikke er effektive eller 
berettigede, og at landmænd, som 
anvender bæredygtige landbrugsmetoder 
og bidrager aktivt til målene for 
biodiversitet og miljø, bl.a. via forvaltning 
af Natura 2000-områder, økoordninger og 
økologisk landbrug, belønnes bedre.

_________________

28a G.Pe'er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira, C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J. 
Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.
Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer 
og Y. Zinngrebe (2017). "Is the CAP Fit 
for purpose? An evidence based fitness-
check assessment". Leipzig, German 
Centre for Integrative Biodiversity 
Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.

Or. en

Ændringsforslag 123
Benedek Jávor
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Den aktuelle bevaringsstatus for 
Natura 2000-områder på landbrugsjord er 
meget dårlig, hvilket viser, at disse 
områder stadig skal beskyttes.

Betalingerne under den fælles 
landbrugspolitik til Natura 2000-områder 
er i øjeblikket den mest effektive metode 
til at beskytte biodiversiteten i 
landbrugsområder28a. Disse betalinger er 
imidlertid utilstrækkelige, ligesom de ikke 
afspejler deres store værdi for samfundet. 
For at skabe incitamenter til at sikre 
miljøbeskyttelse af disse områder bør 
betalingerne under den fælles 
landbrugspolitik til Natura 2000-områder 
derfor hæves.

_________________

28a G.Pe'er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira, C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J. 
Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.
Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer 
og Y. Zinngrebe (2017). "Is the CAP Fit 
for purpose? An evidence based fitness-
check assessment". Leipzig, German 
Centre for Integrative Biodiversity 
Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig. 

Or. en

Ændringsforslag 124
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(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, 
biodiversitet, klimaændringer og omstilling 
til et kulstofneutralt samfund kræver en 
tilgang på flere niveauer med robuste og 
evidensbaserede processer og et bredere 
engagement, herunder fra lokale og 
regionale myndigheder og civilsamfundet, 
i forberedelse og gennemførelse af 
relaterede politikker samt til at skabe 
offentlig bevidsthed om emnet. Arbejde 
foretaget af ikke-statslige organisationer 
(NGO'er) og netværk af almennyttige 
foretagender, der arbejder for 
virkeliggørelsen af et mål af almen EU-
interesse og primært er aktive på miljø- og 
klimaområdet, bør derfor modtage øget 
støtte fra dette program. Standard 
indsatsprojekter i denne forbindelse er 
særligt vigtige, hvorfor de tekniske 
detaljer, herunder projekternes samlede 
mindstebeløb, skal fastsættes på en måde, 
som tillader god NGO-deltagelse i 
programmet.

Or. en

Ændringsforslag 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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.

Forbedret forvaltning inden for miljø, 
klimaændringer og relateret omstilling til 
ren energi kræver deltagelse fra 
civilsamfundet, hvilket kan ske med 
opmærksomhedsskabende foranstaltninger,
bl.a. ved brug af en
kommunikationsstrategi, der tager højde 
for de nye medier og sociale netværk, og 
som øger engagementet fra 
interessenternes side, herunder ikke-
statslige organisationer, igennem høringer 
om og gennemførelse af relaterede 
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politikker.

Or. en

Begrundelse

Det anses for vigtigt at fremhæve behovet for moderne kommunikation.

Ændringsforslag 126
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Forbedret forvaltning inden for miljø, 
klimaændringer og relateret omstilling til 
ren energi kræver deltagelse fra 
civilsamfundet, hvilket kan ske med 
opmærksomhedsskabende foranstaltninger,
forbrugerengagement og inddragelse af 
interessenterne, herunder ikke-statslige 
organisationer, igennem høringer om og 
gennemførelse af relaterede politikker.

(20) Forbedret forvaltning inden for miljø, 
klimaændringer og relateret omstilling til 
ren energi vil ikke kunne opnås uden 
opbakning og fuldstændig deltagelse fra 
civilsamfundet. Dette kan ske med 
opmærksomhedsskabende foranstaltninger, 
inddragelse af interessenterne, herunder 
ikke-statslige organisationer, igennem 
høringer om og gennemførelse af 
relaterede politikker.

Or. en

Ændringsforslag 127
György Hölvényi

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Forbedret forvaltning inden for miljø, 
klimaændringer og relateret omstilling til 
ren energi kræver deltagelse fra 
civilsamfundet, hvilket kan ske med 
opmærksomhedsskabende foranstaltninger, 
forbrugerengagement og inddragelse af 
interessenterne, herunder ikke-statslige 
organisationer, igennem høringer om og 
gennemførelse af relaterede politikker.

(20) Forbedret forvaltning inden for miljø, 
klimaændringer og relateret omstilling til 
ren energi kræver deltagelse fra 
civilsamfundet, hvilket kan ske med 
opmærksomhedsskabende foranstaltninger, 
forbrugerengagement og inddragelse af 
interessenterne, herunder ikke-statslige 
organisationer, kirker og trossamfund
igennem høringer om og gennemførelse af 
relaterede politikker.
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Or. hu

Ændringsforslag 128
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Forbedret forvaltning inden for miljø, 
klimaændringer og relateret omstilling til 
ren energi kræver deltagelse fra 
civilsamfundet, hvilket kan ske med
opmærksomhedsskabende foranstaltninger, 
forbrugerengagement og inddragelse af 
interessenterne, herunder ikke-statslige 
organisationer, igennem høringer om og 
gennemførelse af relaterede politikker.

(20) Forbedret forvaltning inden for miljø, 
klimaændringer og relateret omstilling til 
ren energi kræver 
opmærksomhedsskabende foranstaltninger, 
forbrugerengagement og inddragelse af 
interessenterne, navnlig 
civilsamfundsorganisationer, kirker og 
religiøse sammenslutninger eller samfund
igennem høringer om og gennemførelse og 
vurdering af relaterede politikker.

Or. it

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at anerkende den nøglerolle, kirker og religiøse 
sammenslutninger eller samfund spiller i miljøpolitisk sammenhæng. Ændringen tjener 
desuden til at implementere artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
i henhold til hvilken der skal sondres mellem sådanne institutioner og civilsamfundsbaserede 
organisationer.

Ændringsforslag 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 

(20) Forbedret forvaltning inden for miljø, 
klimaændringer og relateret omstilling til 
ren energi kræver deltagelse fra og 
inddragelse af civilsamfundet,
erhvervsaktører, lokale partner og 
folkevalgte politikere, hvilket kan ske med 
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interessenterne, herunder ikke-statslige 
organisationer, igennem høringer om og 
gennemførelse af relaterede politikker.

opmærksomhedsskabende foranstaltninger, 
forbrugerengagement og inddragelse af 
interessenterne.

Or. fr

Ændringsforslag 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Programmet bør bistå aktører og 
territorier med at forstærke deres 
modstandsdygtighed og støtte udvikling og 
gennemførelse af lokale og regionale 
strategier for at tilpasse kystområderne til 
klimaændringerne.

Or. fr

Ændringsforslag 131
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Om end bedre forvaltning på alle 
niveauer bør være en tværgående 
målsætning for alle programmets 
delprogrammer, bør programmet støtte 
udvikling og gennemførelse af horisontal 
lovgivning vedrørende miljøforvaltning, 
herunder lovgivning til gennemførelse af 
De Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europas (UNECE's)
konvention om adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse 
på miljøområdet29.

(21) Om end bedre forvaltning på alle 
niveauer bør være en tværgående 
målsætning for alle programmets 
delprogrammer, bør programmet støtte 
udvikling og gennemførelse samt effektiv 
overholdelse og håndhævelse af miljø- og 
klimalovgivningen, navnlig af horisontal 
lovgivning vedrørende miljøforvaltning, 
herunder lovgivning til gennemførelse af 
De Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europas (UNECE's) 
konvention om adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse 
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på miljøområdet29 29a, også med hensyn til 
tilsynsudvalget for Århuskonventionen.
Programmet bør især støtte udviklingen af 
samarbejdsplatforme og udvekslingen af 
bedste praksis for at sikre mere effektiv 
overholdelse og håndhævelse af miljø- og 
klimapolitikken og -lovgivningen, 
herunder uddannelse for dommere og 
offentlige anklagere vedrørende adgang 
til information samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljø- og 
klimaområdet.

_________________ _________________

29 EUT L 124 af 17.5.2005, s. 4. 29 EUT L 124 af 17.5.2005, s. 4.

29a EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13-19.

Or. en

Ændringsforslag 132
Soledad Cabezón Ruiz

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) LIFE-programmet bør forberede og 
lette markedsaktørernes omstilling til en 
ren, cirkulær, energieffektiv, klimarobust 
lavemissionsøkonomi baseret på 
vedvarende energi 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. I 
delprogrammet Omstilling til Ren Energi 
bør de endelige forbrugssektorer, som 
omfatter energieffektivitet, såsom 
bygninger, tjenester, industri og transport, 
være omfattet, ligesom vedvarende energi 
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bør integreres i disse sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 133
Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Programmet bør forberede og lette 
markedsaktørernes omstilling til en ren, 
cirkulær, energieffektiv, klimarobust 
lavemissionsøkonomi ved at afprøve nye 
forretningsmuligheder, opgradere faglige 
kvalifikationer, lette forbrugernes adgang 
til bæredygtige produkter og tjenester, 
involvere og styrke aktører med indflydelse 
og afprøve nye metoder, hvormed de 
eksisterende processer og 
erhvervslandskabet tilpasses. For at støtte 
en større markedsudnyttelse af bæredygtige 
løsninger bør offentlighedens accept og 
forbrugerengagementet fremmes.

(22) Programmet bør forberede og lette 
markedsaktørernes omstilling til en ren, 
cirkulær, energieffektiv, klimarobust 
lavemissionsøkonomi baseret på 
vedvarende energi 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. De 
endelige forbrugssektorer såsom 
bygninger, tjenester, industri og transport 
bør være omfattet af delprogrammet 
Omstilling til Ren Energi for at bidrage til 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi.

Or. en

Ændringsforslag 134
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Programmet bør forberede og lette 
markedsaktørernes omstilling til en ren, 
cirkulær, energieffektiv, klimarobust 

(22) Programmet bør forberede og lette 
markedsaktørernes omstilling til en ren, 
cirkulær, energieffektiv, klimarobust 
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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.

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. Det bør 
også omfatte en EU-indsats med hensyn 
til både produktion og forbrug for en 
mere klimavenlig, plantebaseret kost og 
en samtidig reduktion i både 
produktionen og forbruget af kød.

Or. en

Ændringsforslag 135
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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
bæredygtig, cirkulær, ressource- og
energieffektiv, kulstofneutral og
klimarobust økonomi ved at afprøve nye 
forretningsmuligheder, opgradere faglige 
kvalifikationer, lette forbrugernes adgang 
til bæredygtige produkter og tjenester 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 136
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) På EU-plan finansieres store 
investeringer i miljø- og klimaindsats 
primært af de større EU-støtteprogrammer
(mainstreaming). Strategiske integrerede 
projekter og strategiske naturprojekter, der 
udvikles under programmet, bør i kraft af 
deres rolle som katalysator fungere som 
løftestang for finansiering under disse 
støtteprogrammer og andre 
finansieringskilder såsom nationale fonde 
og skabe synergier.

(23) På EU-plan finansieres store 
investeringer i miljø- og klimaindsats 
primært af de større EU-støtteprogrammer.
Det er derfor helt afgørende at optrappe 
mainstreamingindsatsen for at sikre 
bæredygtighed, biodiversitet og 
klimasikring af Unionens andre 
finansieringsprogrammer og indbygge 
foranstaltninger til beskyttelse af 
bæredygtigheden i alle EU-instrumenter.
Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage en fælles metode og træffe 
effektive foranstaltninger til at sikre, at 
LIFE-projekter ikke påvirkes negativt af 
andre af Unionens programmer og 
politikker. Strategiske integrerede 
projekter og strategiske naturprojekter, der 
udvikles under programmet, bør i kraft af 
deres rolle som katalysator fungere som 
løftestang for finansiering under disse 
støtteprogrammer og andre 
finansieringskilder såsom nationale fonde 
og skabe synergier.

Or. en

Ændringsforslag 137
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) På EU-plan finansieres store 
investeringer i miljø- og klimaindsats 
primært af de større EU-støtteprogrammer
(mainstreaming). Strategiske integrerede 
projekter og strategiske naturprojekter, der 
udvikles under programmet, bør i kraft af 

(23) På EU-plan finansieres store 
investeringer i miljø- og klimaindsats 
primært af de større EU-støtteprogrammer
(mainstreaming). Strategiske integrerede 
projekter og strategiske naturprojekter, der 
udvikles under programmet, bør i kraft af 
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deres rolle som katalysator fungere som 
løftestang for finansiering under disse 
støtteprogrammer og andre 
finansieringskilder såsom nationale fonde 
og skabe synergier.

deres rolle som katalysator fungere som 
løftestang for finansiering, samtidig med at 
princippet om geografisk balance 
respekteres, under disse støtteprogrammer 
og andre finansieringskilder såsom 
nationale fonde og skabe synergier.

Or. cs

Ændringsforslag 138
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) De strategiske integrerede 
projekters og strategiske naturprojekters 
succes afhænger af nært samarbejde 
mellem nationale, regionale og lokale 
myndigheder og de ikke-statslige aktører, 
der er berørt af LIFE-programmets 
målsætninger. Principperne om 
gennemsigtighed og offentliggørelse af 
afgørelser om udvikling, gennemførelse, 
vurdering og overvågning af projekter bør 
derfor anvendes, navnlig når programmet 
gennemføres i synergi med andre 
finansieringskilder.

Or. en

Ændringsforslag 139
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Eftersom Den Europæiske Union 
strækker sig over forskellige regioner, er 
der ofte forskellige udfordringer 
forbundet med LIFE-programmets 
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delprogrammer, herunder passende 
forvaltning af Natura 2000-områder samt 
håndtering af virkninger og sårbarheder 
af klimaændringer, hvilket skyldes de 
naturlige, biogeografiske egenskaber og 
faktorer. Områder i forskellige 
medlemsstater med ensartede 
karakteristika kan lette opfyldelsen af 
målene i dette program ved at samarbejde 
på regionalt plan gennem løsninger, der 
er skræddersyet til netop deres behov, 
hvor indsatsen planlægges efter 
biogeografiske regioner og 
afgrænsninger. 

Or. en

Ændringsforslag 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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) I lyset af de iværksatte 
foranstaltninger, som er begrundet i den 
nuværende videnskabelige viden, til 
imødegåelse af klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 
det overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal afsættes til 
finansiering af støtte til klimamål. Aktioner 
i medfør af dette program forventes at 
bidrage med 61 % af dette programs 
samlede bidrag til klimamålsætningerne. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet med jævne mellemrum på 
grundlag af videnskabelige 
forskningsdata, som bør vedligeholdes, 
for at vurdere relevansen af en sådan 
politik.
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Or. fr

Ændringsforslag 141
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at understrege betydningen af, at
klimaændringer imødegås i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 
det overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal afsættes til 
finansiering af støtte til klimamål. Aktioner 
i medfør af dette program forventes at 
bidrage med 61 % af dette programs 
samlede bidrag til klimamålsætningerne. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

(24) Imødegåelse af klimaændringer er en 
af de største globale udfordringer og 
kræver en koordineret og ambitiøs 
indsats. I overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 
det overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal afsættes til 
finansiering af støtte til klimamål. Aktioner 
i medfør af dette program forventes at 
bidrage med 61 % af dette programs 
samlede bidrag til klimamålsætningerne. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 142
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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, 

(24) For at understrege betydningen af, at 
klimaændringer imødegås i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
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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.

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 50 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal afsættes til 
finansiering af støtte til klimamål. Aktioner 
i medfør af dette program forventes at 
bidrage med mindst 61 % af dette 
programs samlede bidrag til 
klimamålsætningerne. Relevante 
foranstaltninger vil blive udpeget under 
forberedelserne og gennemførelsen af 
programmet og revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 143
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed. 
Unionens politikker, som ikke vedrører 
miljø, klima og relevant ren energi, bør 
også tages i betragtning.

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed.
LIFE-programmets midler til disse 
regioner bør også hæves betragteligt, da 
de ikke afspejler de virkelige og 
presserende behov for at opfylde 
målsætningerne i denne forordning, 
nemlig 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. Unionens politikker, som ikke 
vedrører miljø, klima og relevant ren 
energi, bør også tages i betragtning.

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

Or. fr

Ændringsforslag 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed. 
Unionens politikker, som ikke vedrører 
miljø, klima og relevant ren energi, bør 
også tages i betragtning.

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed.
Den støtte, der ydes til disse regioner 
under LIFE-programmet, bør derfor 
hæves betydeligt, eftersom den i øjeblikket 
ikke afspejler, hvad det reelle behov er for 
at få opfyldt målene i denne forordning, 
og hvor meget det haster, herunder især: 
at bidrage til omstillingen til en ren, 
cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 
lavemissionsøkonomi, herunder via 
omstilling til ren energi, til beskyttelsen og 
forbedringen af miljøkvaliteten og til at 
standse og vende biodiversitetstab for 
derigennem at bidrage til bæredygtig 
udvikling. Unionens politikker, som ikke 
vedrører miljø, klima og relevant ren 
energi, bør også tages i betragtning.

_________________ _________________

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

Or. en

Ændringsforslag 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Betragtning 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed. 
Unionens politikker, som ikke vedrører 
miljø, klima og relevant ren energi, bør 
også tages i betragtning.

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed.
EU-medlemsstaternes regioner i den 
yderste periferi og oversøiske lande og 
territorier bør også inddrages i 
programmets tiltag til fremme af 
biodiversiteten efter integration af BEST i 
LIFE-programmet. Unionens politikker, 
som ikke vedrører miljø, klima og relevant 
ren energi, bør også tages i betragtning.

_________________ _________________

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

Or. fr

Ændringsforslag 146
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed. 
Unionens politikker, som ikke vedrører 
miljø, klima og relevant ren energi, bør 
også tages i betragtning.

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed, 
navnlig hvad angår havforurening. 
Unionens politikker, som ikke vedrører 
miljø, klima og relevant ren energi, bør 
også tages i betragtning.

_________________ _________________

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

Or. fr

Ændringsforslag 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
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Beňová, Jo Leinen

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed. 
Unionens politikker, som ikke vedrører 
miljø, klima og relevant ren energi, bør 
også tages i betragtning.

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed. 
Unionens politikker, som ikke vedrører 
miljø, klima, den cirkulære økonomi og 
relevant ren energi, bør også tages i 
betragtning.

_________________ _________________

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

Or. en

Ændringsforslag 148
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed. 
Unionens politikker, som ikke vedrører 
miljø, klima og relevant ren energi, bør 
også tages i betragtning.

(25) Ved gennemførelsen af programmet 
bør der tages behørigt hensyn til strategien 
for regionerne i den yderste periferi30 med 
henblik på artikel 349 i TEUF og til disse 
regioners særlige behov eller sårbarhed. 
Unionens politikker, som ikke vedrører 
miljø, klima og relevant dekarbonisering, 
bør også tages i betragtning.

_________________ _________________

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

Or. en

Ændringsforslag 149
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Benedek Jávor

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at støtte programmets 
gennemførelse bør Kommissionen 
samarbejde med de nationale 
kontaktpunkter under programmet, 
arrangere seminarer og workshopper, 
offentliggøre lister over projekter 
finansieret via programmet eller træffe 
foranstaltninger til at fremme udveksling af 
erfaring, viden og bedste praksis om 
projekter og udbredelse af projektresultater 
i Unionen. Sådanne aktiviteter bør navnlig 
være målrettet medlemsstater med en lav 
udnyttelse af finansieringen og fremme 
kommunikation og samarbejde mellem 
støttemodtagere, ansøgere eller 
interessenter inden for afsluttede og 
igangværende projekter på samme område.

(26) For at støtte programmets 
gennemførelse bør Kommissionen 
samarbejde med de nationale 
kontaktpunkter under programmet,
herunder om oprettelsen af et 
rådgivningsnetværk på lokalt plan, som 
skal fremme udviklingen af projekter med 
stor merværdi og politisk 
gennemslagskraft og sikre formidling af 
information om supplerende finansiering, 
projekters anvendelighed samt langsigtede 
bæredygtighed, arrangere seminarer og 
workshopper, offentliggøre lister over 
projekter finansieret via programmet eller 
træffe foranstaltninger til at fremme 
udveksling af erfaring, viden og bedste 
praksis om projekter og udbredelse af 
projektresultater i Unionen. Sådanne 
aktiviteter bør navnlig være målrettet 
medlemsstater med en lav udnyttelse af 
finansieringen og fremme kommunikation 
og samarbejde mellem støttemodtagere, 
ansøgere eller interessenter inden for 
afsluttede og igangværende projekter på 
samme område.

Or. en

Ændringsforslag 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Den Europæiske Unions netværk for 
gennemførelse og håndhævelse af 
miljølovgivning (IMPEL), Det Europæiske 
Netværk af Miljøanklagere (ENPE) og Den 
Europæiske Unions forum for 
miljødommere (EUFJE) er blevet oprettet 

(27) Den Europæiske Unions netværk for 
gennemførelse og håndhævelse af 
miljølovgivning (IMPEL), Det Europæiske 
Netværk af Miljøanklagere (ENPE) og Den 
Europæiske Unions forum for 
miljødommere (EUFJE) er blevet oprettet 
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for at lette samarbejdet mellem 
medlemsstaterne og spille en enestående 
rolle i forbindelse med håndhævelsen af 
Unionens miljølovgivning. De yder et 
betydeligt bidrag dels med henblik på at 
styrke sammenhængen i gennemførelsen 
og håndhævelsen af Unionens 
miljølovgivning i hele Unionen og undgå 
konkurrenceforvridning, forbedre 
kvaliteten af miljøinspektion og 
retshåndhævelsesmekanismerne via et 
netværkssystem på EU-plan og i 
medlemsstaterne og sikre udveksling af 
information og erfaringer på forskellige 
forvaltningsniveauer og dels gennem 
uddannelse og indgående drøftelser om 
miljøspørgsmål og håndhævelsesaspekter, 
herunder overvågnings- og 
godkendelsesprocedurer. I lyset af deres 
bidrag til gennemførelsen af programmets 
målsætninger bør tildelingen af tilskud til 
IMPEL, EUFJE og ENPE tillades uden en 
indkaldelse af forslag med henblik på 
fortsat at understøtte disse 
sammenslutningers aktiviteter. Derudover 
kan en forslagsindkaldelse i andre tilfælde 
være overflødig i henhold til de generelle 
krav i finansforordningen, f.eks. for 
organer, som medlemsstaterne udpeger, og 
som handler på medlemsstaternes ansvar, 
når disse medlemsstater er udpeget som 
modtagere af et tilskud i en EU-retsakt.

for at lette samarbejdet mellem 
medlemsstaterne og spille en enestående 
rolle i forbindelse med håndhævelsen af 
Unionens miljølovgivning. De yder et 
betydeligt bidrag dels med henblik på at 
styrke sammenhængen i gennemførelsen 
og håndhævelsen af Unionens 
miljølovgivning i hele Unionen og undgå 
konkurrenceforvridning, forbedre 
kvaliteten af miljøinspektion og 
retshåndhævelsesmekanismerne via et 
netværkssystem på EU-plan og i 
medlemsstaterne og sikre udveksling af 
information og erfaringer på forskellige 
forvaltningsniveauer og dels gennem 
uddannelse og indgående drøftelser om 
miljøspørgsmål og håndhævelsesaspekter, 
herunder overvågnings- og 
godkendelsesprocedurer. I lyset af deres 
bidrag til gennemførelsen af programmets 
målsætninger bør tildelingen af tilskud til 
IMPEL, EUFJE og ENPE tillades uden en 
indkaldelse af forslag i behørigt 
begrundede tilfælde med henblik på fortsat 
at understøtte disse sammenslutningers 
aktiviteter. Derudover kan en 
forslagsindkaldelse i andre tilfælde være 
overflødig i henhold til de generelle krav i 
finansforordningen, f.eks. for organer, som 
medlemsstaterne udpeger, og som handler 
på medlemsstaternes ansvar, når disse 
medlemsstater er udpeget som modtagere 
af et tilskud i en EU-retsakt.

Or. fr

Ændringsforslag 151
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør fastsættes en 
finansieringsramme for programmet, som 

(28) Der bør fastsættes en 
finansieringsramme for programmet på 
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skal udgøre det primære referencebeløb, jf. 
punkt 17 i den interinstitutionelle aftale 
af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig 
økonomisk forvaltning31, for Europa-
Parlamentet og Rådet under den årlige 
budgetprocedure.

1 % af det samlede EU-budget for 2021-
2028, som skal udgøre det primære 
referencebeløb, jf. punkt 17 i den 
interinstitutionelle aftale af 2. december 
2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om budgetdisciplin, om 
samarbejde på budgetområdet og om 
forsvarlig økonomisk forvaltning31, for 
Europa-Parlamentet og Rådet under den 
årlige budgetprocedure.

_________________ _________________

31 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1. 31 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 152
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Den maksimale 
samfinansieringssats bør fastsættes på de 
niveauer, der er nødvendige for at 
opretholde den effektive støtte, som ydes 
under programmet, samtidig med at der 
tages hensyn til den fleksibilitet og 
tilpasningsevne, der er nødvendig for at 
tage højde for den eksisterende række af 
foranstaltninger og enheder.

Or. en

Ændringsforslag 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Horisontale finansielle bestemmelser, 
der vedtages af Europa-Parlamentet og 

(29) Horisontale finansielle bestemmelser, 
der vedtages af Europa-Parlamentet og 
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Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen, og de regulerer navnlig 
proceduren for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, priser og indirekte 
gennemførelse, og de sikrer kontrol med de 
finansielle aktørers ansvar. Regler, der 
vedtages med hjemmel i artikel 322 i 
TEUF, vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for sund økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen, og de regulerer navnlig 
proceduren for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, priser og indirekte 
gennemførelse, og de sikrer kontrol med de 
finansielle aktørers ansvar.

Or. fr

Ændringsforslag 154
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Kommissionen bør af hensyn til 
gennemsigtigheden angive den tekniske 
metode til projektudvælgelse samt 
udvælgelses- og tildelingskriterierne i de 
flerårige arbejdsprogrammer. Kvalitet bør 
være det overordnede kriterium for 
projektevaluerings- og tildelingsprocessen 
i programmet.

Or. en

Ændringsforslag 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
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Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne vælges ud fra 
deres evne til at opfylde 
foranstaltningernes specifikke 
målsætninger og levere resultater, bl.a. 
under hensyn til kontrolomkostningerne, 
den administrative byrde og den forventede 
risiko for manglende overholdelse. For 
tilskud bør dette omfatte overvejelser om 
anvendelse af faste beløb, faste satser og 
satser for enhedsomkostninger.

(31) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne vælges ud fra 
deres evne til at opfylde 
foranstaltningernes specifikke 
målsætninger og levere resultater, bl.a. 
under hensyn til kontrolomkostningerne, 
den administrative byrde og den forventede 
risiko for manglende overholdelse. For 
tilskud bør dette omfatte overvejelser om 
anvendelse af faste beløb, faste satser og 
satser for enhedsomkostninger.
Kommissionen skal sikre en klar 
gennemførelse og fremme regulær 
forenkling for projektledere.

Or. fr

Ændringsforslag 156
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) I henhold til artikel 94 i Rådets 
afgørelse 2013/755/EU37 kan enheder, som 
er etableret i oversøiske lande og 
territorier, modtage finansiering under 
overholdelse af de regler og mål, der 
gælder for programmet, og eventuelle 
ordninger, som finder anvendelse på den 
medlemsstat, som det pågældende 
oversøiske land eller territorium hører 
under. Disse organers deltagelse i 
programmet bør først og fremmest 
målrettes projekter inden for rammerne af 
delprogrammet Natur og Biodiversitet.

(33) I henhold til artikel 94 i Rådets 
afgørelse 2013/755/EU37 kan enheder, som 
er etableret i oversøiske lande og 
territorier, modtage finansiering under 
overholdelse af de regler og mål, der 
gælder for programmet, og eventuelle 
ordninger, som finder anvendelse på den 
medlemsstat, som det pågældende 
oversøiske land eller territorium hører 
under.

_________________ _________________

37 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. 
november 2013 om de oversøiske landes 
og territoriers associering med Den 
Europæiske Union
("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 

37 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. 
november 2013 om de oversøiske landes 
og territoriers associering med Den 
Europæiske Union
("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 
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19.12.2013, s. 1). 19.12.2013, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 157
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Programmet bør være åbent for 
tredjelande i overensstemmelse med aftaler 
mellem Unionen og disse tredjelande, 
hvori de specifikke betingelser for deres 
deltagelse fastsættes.

(34) Programmet bør under fuld 
overholdelse af alle relevante love og 
regler være åbent for tredjelande i 
overensstemmelse med aftaler mellem 
Unionen og disse tredjelande, hvori de 
specifikke betingelser for deres deltagelse 
fastsættes.

Or. en

Ændringsforslag 158
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Tredjelande, der indgår i Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS), må deltage i 
Unionens programmer inden for rammerne 
af det samarbejde, der er etableret ved 
EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at 
programmerne kan gennemføres ved 
beslutning, der træffes i henhold til denne 
aftale. Tredjelande kan også deltage med 
hjemmel i andre retsforskrifter. Der bør 
indsættes en særlig bestemmelse i denne 
forordning for at tildele de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang til den 
ansvarlige anvisningsberettigede, Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

(35) Tredjelande, der indgår i Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS), må under fuld 
overholdelse af alle relevante love og 
regler deltage i Unionens programmer 
inden for rammerne af det samarbejde, der 
er etableret ved EØS-aftalen, hvori det 
bestemmes, at programmerne kan 
gennemføres ved beslutning, der træffes i 
henhold til denne aftale. Tredjelande kan 
også deltage med hjemmel i andre 
retsforskrifter. Der bør indsættes en særlig 
bestemmelse i denne forordning for at 
tildele de fornødne rettigheder og den 
fornødne adgang til den ansvarlige 
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Svig (OLAF) og Den Europæiske 
Revisionsret, således at de i fuld 
udstrækning kan udøve deres respektive 
beføjelser.

anvisningsberettigede, Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 
og Den Europæiske Revisionsret, således 
at de i fuld udstrækning kan udøve deres 
respektive beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 159
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Som anført i punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning er der behov for at 
evaluere dette program på grundlag af 
oplysninger, der er tilvejebragt via 
specifikke overvågningskrav, samtidig med 
at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav kan eventuelt omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af programmets virkninger i 
praksis. Den fulde virkning af programmet 
opstår ved indirekte, langsigtede og 
vanskeligt målbare bidrag til opfyldelsen af 
hele spektret af Unionens miljø- og 
klimamålsætninger. Med henblik på 
overvågning af programmet bør kravene 
om direkte outputindikatorer og sporing, 
der fastsættes i denne forordning, suppleres 
ved at aggregere specifikke indikatorer på 
projektniveau, som vil skulle beskrives i 
arbejdsprogrammer eller 
forslagsindkaldelser, bl.a. med hensyn til 
Natura 2000, og emissioner af visse 
luftforurenende stoffer.

(36) Som anført i punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning er der behov for at 
evaluere dette program på grundlag af 
oplysninger, der er tilvejebragt via 
specifikke overvågningskrav, samtidig med 
at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav kan eventuelt omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af programmets virkninger i 
praksis. Den fulde virkning af programmet 
opstår ved indirekte, langsigtede og 
vanskeligt målbare bidrag til opfyldelsen af 
hele spektret af Unionens miljø- og 
klimamålsætninger. Med henblik på 
overvågning af programmet bør kravene 
om direkte outputindikatorer og sporing, 
der fastsættes i denne forordning, suppleres 
ved at aggregere specifikke indikatorer på 
projektniveau, som vil skulle beskrives i 
arbejdsprogrammer eller 
forslagsindkaldelser, bl.a. med hensyn til
ændringer i naturværdi (status og 
fordeling af udvalgte arter og levesteder, 
herunder fragmentering, 
økosystemdækning), ændringer i 
arealanvendelsen (overgang til naturlige 
eller seminaturlige arealkategorier, 
overfladearealet af grøn infrastruktur, 
rehabiliterede landområder eller Natura
2000-områder, som er omfattet af 
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beskyttelses- og
genopretningsforanstaltninger), 
finansiering af biodiversitetsforvaltning, 
omstilling til grøn økonomi eller 
klimarobusthed og -forvaltning 
(emissioner af visse luftforurenende 
stoffer, kvælstofbalance, vandkvalitet, 
kemikalier, støj, økologisk fodaftryk), øget 
bevidsthed i befolkningen og 
kvalitetsfremmende foranstaltninger, der 
kommer befolkningen til gode, eller 
adgang for befolkningen til opgraderede 
landområder eller grøn infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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) 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.

Or. fr
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Ændringsforslag 161
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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) Målene for denne forordning, nemlig 
at bidrage til et højt niveau af 
miljøbeskyttelse og en ambitiøs 
klimaindsats med god forvaltning og en 
tilgang, der involverer flere interessenter, 
og til opfyldelsen af målsætningerne og 
målene for Unionens politikker vedrørende 
miljø, biodiversitet, klima, cirkulær 
økonomi og relevant vedvarende energi og 
energieffektivitet, 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.

Or. en

Ændringsforslag 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes
programmet for miljø- og klimaindsatsen
(LIFE) ("programmet").

Ved denne forordning oprettes et program
for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
("programmet"), som dækker perioden fra 
den 1. januar 2021 til den 31. december 
2027.
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Or. en

Ændringsforslag 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes
programmet for miljø- og klimaindsatsen
(LIFE) ("programmet").

Ved denne forordning oprettes et program
for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
("programmet"), som dækker perioden fra 
den 1. januar 2021 til den 31. december 
2027.

Or. en

Ændringsforslag 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes målsætninger for
programmet, et budget for perioden 2021-
2027, former for EU-finansiering samt 
regler for ydelsen heraf.

Der fastsættes målsætninger for LIFE-
programmet, et budget for denne periode, 
former for EU-finansiering samt regler for 
ydelsen heraf.

Or. en

Ændringsforslag 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes målsætninger for 
programmet, et budget for perioden 2021-

Der fastsættes målsætninger for 
programmet, et budget for denne periode, 
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2027, former for EU-finansiering samt 
regler for ydelsen heraf.

former for EU-finansiering samt regler for 
ydelsen heraf.

Or. en

Ændringsforslag 166
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "strategiske naturprojekter": projekter, 
der støtter opfyldelsen af Unionens natur-
og biodiversitetsmålsætninger ved at 
gennemføre sammenhængende 
handlingsprogrammer i medlemsstaterne 
med henblik på at mainstreame disse 
målsætninger og prioriteter i andre 
politikker og finansielle instrumenter, 
herunder via koordineret gennemførelse af 
de prioriterede aktionsplaner, der er fastsat 
i henhold til direktiv 92/43/EØF

1) "strategiske naturprojekter": projekter, 
der støtter opfyldelsen af Unionens natur-
og biodiversitetsmålsætninger, navnlig 
som fastsat i direktiv 2009/147/EF og 
Rådets direktiv 92/43/EØF, ved at 
gennemføre sammenhængende 
handlingsprogrammer i medlemsstaterne 
med henblik på at mainstreame disse 
målsætninger og prioriteter i andre 
politikker og finansielle instrumenter, 
herunder via koordineret gennemførelse af 
de prioriterede aktionsplaner, der er fastsat 
i henhold til direktiv 92/43/EØF

Or. en

Ændringsforslag 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "strategiske naturprojekter": projekter, 
der støtter opfyldelsen af Unionens natur-
og biodiversitetsmålsætninger ved at 
gennemføre sammenhængende 
handlingsprogrammer i medlemsstaterne 
med henblik på at mainstreame disse 
målsætninger og prioriteter i andre 
politikker og finansielle instrumenter, 
herunder via koordineret gennemførelse af 

1) "strategiske naturprojekter": projekter på 
regionalt, multiregionalt, nationalt eller 
tværnationalt niveau, der støtter 
opfyldelsen af Unionens natur- og 
biodiversitetsmålsætninger ved at 
gennemføre sammenhængende 
handlingsprogrammer i medlemsstaterne 
med henblik på at mainstreame disse 
målsætninger og prioriteter i andre 
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de prioriterede aktionsplaner, der er fastsat 
i henhold til direktiv 92/43/EØF

politikker og finansielle instrumenter, 
herunder via koordineret gennemførelse af 
de prioriterede aktionsplaner, der er fastsat 
i henhold til direktiv 92/43/EØF

Or. it

Ændringsforslag 168
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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 samt i storbyer
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

Or. en

Ændringsforslag 169
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "livskvalitet": et højt sundheds- og 
trivselsniveau i alle sociale lag, navnlig 
for de personer, som er mest udsatte for 
miljø- og klimaødelæggelser, adgang til 
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oplysning om og retfærdighed i 
klimaanliggender, begrænsning af 
uligheder på sundhedsområdet og
energifattigdom.

Or. fr

Ændringsforslag 170
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "frakturering": en proces, hvor der 
pumpes væske under højt tryk ind i 
undergrunden, boringer osv. for at tvinge 
eksisterende sprækker op og udvinde olie 
eller gas

Or. en

Ændringsforslag 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "potentiel kandidat": et land eller en 
enhed, der har en klar udsigt til at blive 
medlem af Unionen i fremtiden, men som 
endnu ikke er blevet indrømmet 
kandidatstatus.

Or. fr

Ændringsforslag 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b) "oversøiske lande og territorier": 
oversøiske lande og territorier, som hører 
under en EU-medlemsstat, og på hvilke 
bestemmelserne i fjerde del af traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) finder 
anvendelse, og som er opført i bilag II til 
TEUF.

Or. fr

Ændringsforslag 173
Soledad Cabezón Ruiz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmets overordnede målsætning er 
at bidrage til omstillingen til en ren, 
cirkulær, energieffektiv og klimaresistent
lavemissionsøkonomi, herunder via 
omstilling til ren energi, samt bidrage til 
beskyttelsen og forbedringen af 
miljøkvaliteten og til at standse og vende 
biodiversitetstab for derigennem at bidrage 
til bæredygtig udvikling.

1. Programmets overordnede målsætning er 
at bidrage til omstillingen til en
vedvarende, cirkulær, energieffektiv og 
klimaresistent lavemissions- og 
lavkulstoføkonomi baseret på vedvarende
energi samt bidrage til beskyttelsen og 
forbedringen af miljøkvaliteten og til at 
standse og vende biodiversitetstab, 
herunder ved at støtte gennemførelsen og 
forvaltningen af Natura 2000-nettet og 
tackle forringelsen af økosystemerne, for 
derigennem at bidrage til bæredygtig 
udvikling. LIFE-programmet skal også 
støtte gennemførelsen af de generelle 
miljø- og klimahandlingsprogrammer, der 
vedtages i henhold til artikel 192, stk. 3, i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 174
Benedek Jávor
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for Verts/ALE-Gruppen

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 forbedre miljøets tilstand væsentligt, at 
standse og vende tabet og forringelsen af 
naturkapital og økosystemtjenester, 
herunder ren luft, rent vand og ren jord, 
at støtte gennemførelsen og den 
langsigtede forvaltning af Natura 2000-
nettet, at bidrage til omstillingen til en
bæredygtig, cirkulær, grøn, ressource- og
energieffektiv, kulstofneutral og 
klimaresistent lavemissionsøkonomi, 
herunder via omstilling til et meget 
energieffektivt energisystem baseret på 
vedvarende energi for derigennem at 
bidrage til bæredygtig udvikling, et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og en ambitiøs 
klimaindsats.

Or. en

Ændringsforslag 175
Younous Omarjee

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 beskytte og forbedre miljøkvaliteten, 
standse og vende biodiversitetstab og 
forringelsen af økosystemer, støtte 
gennemførelsen og forvaltningen af 
Natura 2000-netværket, bidrage til 
omstillingen til en bæredygtig, ren, 
cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 
lavemissionsøkonomi, herunder via 
omstilling til sunde økosystemer og ren, 
vedvarende energi, samt bidrage til 
beskyttelsen og forbedringen af miljøet og
sundheden og til at standse og vende 
biodiversitetstab for derigennem at bidrage 
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til bæredygtig udvikling.

Or. fr

Ændringsforslag 176
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmets overordnede målsætning er 
at bidrage til omstillingen til en ren, 
cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 
lavemissionsøkonomi, herunder via 
omstilling til ren energi, samt bidrage til 
beskyttelsen og forbedringen af 
miljøkvaliteten og til at standse og vende 
biodiversitetstab for derigennem at bidrage 
til bæredygtig udvikling.

1. Programmets overordnede målsætning er 
at bidrage til omstillingen til en
bæredygtig, cirkulær, ressource- og
energieffektiv og klimaresistent 
lavemissionsøkonomi, herunder via 
omstilling til et energieffektivt 
energisystem baseret på vedvarende
energi, samt bidrage til beskyttelsen og 
forbedringen af miljøkvaliteten og til at 
standse og vende biodiversitetstab for 
derigennem at bidrage til et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og ambitiøse 
klimaforanstaltninger. Programmet skal 
også bidrage til bedre miljø- og 
klimaforvaltning på alle niveauer, 
herunder bedre inddragelse af 
civilsamfundet, NGO'er og lokale aktører.

Or. en

Ændringsforslag 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmets overordnede målsætning er 
at bidrage til omstillingen til en ren, 

1. Programmets overordnede målsætning er 
at bidrage til omstillingen til en ren, 
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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.

cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 
lavemissionsøkonomi, herunder via 
omstilling til ren, vedvarende energi, samt
fremme beskyttelsen og forbedringen af 
miljøkvaliteten og standse og vende 
biodiversitetstab og samtidig sikre en 
hensigtsmæssig forvaltning af fauna og 
flora, herunder forvaltningen af de store 
rovdyr, for derigennem at bidrage til 
bæredygtig udvikling.

Or. fr

Ændringsforslag 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmets overordnede målsætning er 
at bidrage til omstillingen til en ren, 
cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 
lavemissionsøkonomi, herunder via 
omstilling til ren energi, samt bidrage til 
beskyttelsen og forbedringen af 
miljøkvaliteten og til at standse og vende 
biodiversitetstab for derigennem at bidrage 
til bæredygtig udvikling.

1. Programmets overordnede målsætning er 
at bidrage til omstillingen til en ren, 
cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 
lavemissionsøkonomi, herunder via 
omstilling til ren energi, samt bidrage til 
beskyttelsen og forbedringen af 
miljøkvaliteten og til at standse og vende 
biodiversitetstab for derigennem at bidrage 
til bæredygtig udvikling. Programmet skal 
også bidrage til bedre inddragelse af alle 
relevante interessenter i miljø-, energi- og 
klimaforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 179
Francesc Gambús

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 

1. Programmets overordnede målsætning er 
at bidrage til omstillingen til en ren, 
cirkulær, energieffektiv og klimaresistent 
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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.

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. Ligeledes skal 
programmet have som målsætning at 
tilpasse de europæiske byer og regioner til 
klimaændringerne.

Or. es

Ændringsforslag 180
Francesc Gambús

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) innovative teknikker og tilgange 
udvikles, demonstreres og fremmes med 
henblik på at opfylde målsætningerne i 
Unionens lovgivning og politik vedrørende 
miljø- og klimaindsatsen, herunder 
omstillingen til ren energi, og bidrage til 
anvendelsen af bedste praksis i forbindelse 
med natur og biodiversitet

a) innovative teknikker og tilgange 
udvikles, demonstreres og fremmes med 
henblik på at opfylde målsætningerne i 
Unionens lovgivning og politik vedrørende
miljø- og klimaindsatsen, herunder 
omstillingen til ren energi, og bidrage til 
anvendelsen af bedste praksis i forbindelse 
med natur og biodiversitet, herunder 
bekæmpelse af invasive arter såsom 
æblesnegle eller den amerikanske oksefrø

Or. es

Ændringsforslag 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 

a) innovative teknikker og tilgange 
udvikles, demonstreres og fremmes med 
henblik på at opfylde målsætningerne i 
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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

Unionens lovgivning og politik vedrørende 
miljø- og klimaindsatsen, herunder 
omstillingen til ren energi, og bidrage til 
anvendelsen af en bedre praksis i 
forbindelse med natur og bevarelse og 
forvaltning af biodiversitet og støtte 
landbrugets omstilling til mere 
bæredygtige metoder

Or. fr

Ændringsforslag 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) innovative teknikker og tilgange 
udvikles, demonstreres og fremmes med 
henblik på at opfylde målsætningerne i 
Unionens lovgivning og politik vedrørende 
miljø- og klimaindsatsen, herunder 
omstillingen til ren energi, og bidrage til 
anvendelsen af bedste praksis i forbindelse 
med natur og biodiversitet

a) innovative teknikker og tilgange 
udvikles, demonstreres og fremmes med 
henblik på at opfylde målsætningerne i 
Unionens lovgivning og politik vedrørende 
miljø- og klimaindsatsen, herunder 
omstillingen til vedvarende energi og øget 
energieffektivitet, og bidrage til 
anvendelsen af bedste praksis og styrke 
viden i forbindelse med natur og 
biodiversitet

Or. en

Ændringsforslag 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

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 

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 
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anvendelsen af bedste praksis i forbindelse 
med natur og biodiversitet

anvendelsen af bedste praksis i forbindelse 
med natur, biodiversitet samt bæredygtig
og effektiv anvendelse af 
naturressourcerne

Or. en

Ændringsforslag 184
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) innovative teknikker og tilgange 
udvikles, demonstreres og fremmes med 
henblik på at opfylde målsætningerne i 
Unionens lovgivning og politik vedrørende 
miljø- og klimaindsatsen, herunder 
omstillingen til ren energi, og bidrage til 
anvendelsen af bedste praksis i forbindelse 
med natur og biodiversitet

a) innovative teknikker og tilgange 
udvikles, demonstreres og fremmes med 
henblik på at opfylde målsætningerne i 
Unionens lovgivning og politik vedrørende 
miljø- og klimaindsatsen, herunder 
omstillingen til ren, vedvarende energi og 
bedre beskyttelse af sundheden, og 
bidrage til anvendelsen af bedste praksis i 
forbindelse med natur og biodiversitet

Or. fr

Ændringsforslag 185
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) innovative teknikker og tilgange 
udvikles, demonstreres og fremmes med 
henblik på at opfylde målsætningerne i 
Unionens lovgivning og politik vedrørende 
miljø- og klimaindsatsen, herunder 
omstillingen til ren energi, og bidrage til 
anvendelsen af bedste praksis i forbindelse 
med natur og biodiversitet

a) innovative teknikker og tilgange 
udvikles, demonstreres og fremmes med 
henblik på at opfylde målsætningerne i 
Unionens lovgivning og politik vedrørende 
miljø- og klimaindsatsen, herunder 
omstillingen til vedvarende energi og 
forbedringen af energieffektiviteten, og 
bidrage til anvendelsen af bedste praksis i 
forbindelse med natur og biodiversitet
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Or. en

Ændringsforslag 186
Soledad Cabezón Ruiz

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, herunder natur og biodiversitet 
eller klimaindsatsen, herunder omstillingen 
til vedvarende energi eller øget 
energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) anvendelsen af bedste praksis 
fremmes, og vidensgrundlaget vedrørende 
natur og biodiversitet forbedres

Or. en

Ændringsforslag 188
Soledad Cabezón Ruiz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) anvendelsen af bedste praksis 
fremmes, og vidensgrundlaget vedrørende 
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natur og biodiversitet forbedres

Or. en

Ændringsforslag 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) gennemførelsen og forvaltningen af 
Natura 2000-nettet støttes, og forringelsen 
af økosystemer tackles for derigennem at 
bidrage til bæredygtig udvikling.
Programmet skal også støtte 
gennemførelsen af de generelle miljø- og 
klimahandlingsprogrammer, der vedtages 
i henhold til artikel 192, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde

Or. en

Ændringsforslag 190
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen og håndhævelsen af 
relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 
herunder med bedre forvaltning gennem 
opbygning af kapaciteten hos offentlige og 
private aktører og civilsamfundets 
engagement

b) udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen, den effektive overholdelse
og håndhævelsen af Unionens generelle 
miljøhandlingsprogram i henhold til 
artikel 192, stk. 3, i TEUF og anden
relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 
herunder ved at støtte bedre miljø- og 
klimaforvaltning på alle niveauer gennem
opbygning af kapaciteten hos offentlige og 
private aktører, forbedre 
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oplysningskampagnerne og styrke
civilsamfundets, NGO'ers og lokale 
aktørers engagement

Or. en

Ændringsforslag 191
Annie Schreijer-Pierik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen og håndhævelsen af 
relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 
herunder med bedre forvaltning gennem 
opbygning af kapaciteten hos offentlige og 
private aktører og civilsamfundets 
engagement

b) udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen og håndhævelsen af 
relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 
herunder med bedre forvaltning gennem 
opbygning af kapaciteten hos offentlige og 
private aktører, herunder inden for 
landbrug, havebrug, skovbrug og fiskeri, 
og civilsamfundets engagement

Or. en

Ændringsforslag 192
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen og håndhævelsen af 
relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 
herunder med bedre forvaltning gennem 
opbygning af kapaciteten hos offentlige og 
private aktører og civilsamfundets
engagement

b) udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen og håndhævelsen af 
relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 
herunder med bedre forvaltning gennem 
opbygning af kapaciteten hos offentlige og 
private aktører og i civilsamfundet, 
NGO'er og andre lokale aktører og 
styrkelse af deres engagement

Or. fr

Ændringsforslag 193
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Elisabetta Gardini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen og håndhævelsen af 
relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 
herunder med bedre forvaltning gennem 
opbygning af kapaciteten hos offentlige og
private aktører og civilsamfundets 
engagement

b) udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen og håndhævelsen af 
relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 
herunder med bedre forvaltning gennem 
opbygning af kapaciteten hos offentlige og 
private aktører og civilsamfundets og 
kirkernes og de religiøse 
sammenslutningers og samfunds
engagement

Or. it

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at anerkende den nøglerolle, kirker og religiøse 
sammenslutninger eller samfund spiller i miljøpolitisk sammenhæng. Ændringen tjener 
desuden til at implementere artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
i henhold til hvilken der skal sondres mellem sådanne institutioner og civilsamfundsbaserede 
organisationer.

Ændringsforslag 194
György Hölvényi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen og håndhævelsen af 
relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 
herunder med bedre forvaltning gennem 
opbygning af kapaciteten hos offentlige og 
private aktører og civilsamfundets 
engagement

b) udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen og håndhævelsen af 
relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 
herunder med bedre forvaltning gennem 
opbygning af kapaciteten hos offentlige og 
private aktører og civilsamfundets samt 
kirkers og trossamfunds engagement

Or. hu

Ændringsforslag 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de europæiske territorier tilpasses
virkningerne af klimaændringer med 
særligt fokus på øområder og 
kystområder.

Or. es

Ændringsforslag 196
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte til gennemførelsen af EU's 
handlingsprogrammer på miljøområdet.

Or. fr

Ændringsforslag 197
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) målene i andre EU-retsakter 
og -politikker undergraves ikke af 
programmet.

Or. en

Begrundelse

Desværre har LIFE-projekter i visse medlemsstater givet anledning til unødige offentlige 
kontroverser og konflikter i de seneste år, f.eks. på grund af eksproprieringen af familiebrug. 
Tilfælde, hvor anvendelsen af LIFE er i strid med andre EU-retsakter og -politikker, såsom 
den fælles landbrugspolitik og beskyttelse af unge landbrugere og familiebrug, bør undgås. 
Samarbejdet med f.eks. landbrugere og jordejere, men også SMV'er og den private sektor, 
skal styrkes i forordningen om LIFE-fonden.
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Ændringsforslag 198
Benedek Jávor

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) delprogrammet Cirkulær Økonomi og 
Livskvalitet

b) delprogrammet Cirkulær Økonomi, 
Sundhed og Livskvalitet

Or. en

Ændringsforslag 199
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) delprogrammet Cirkulær Økonomi og 
Livskvalitet

b) delprogrammet Cirkulær Økonomi, 
Sundhed og Livskvalitet

Or. fr

Ændringsforslag 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) delprogrammet Bæredygtige 
Landbrugsmetoder

Or. fr

Ændringsforslag 201
Benedek Jávor
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) delprogrammet Modvirkning af og 
Tilpasning til Klimaændringer

a) delprogrammet Forvaltning,
Modvirkning af og Tilpasning til 
Klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 202
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) delprogrammet Omstilling til Ren
Energi.

b) delprogrammet Samfund med 
Vedvarende Energi, Energieffektivitet og 
Bæredygtig Energi.

Or. en

Ændringsforslag 203
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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 mindst 1 % af 
det samlede EU-budget for perioden 2021-
2027.

Or. en

Ændringsforslag 204
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Arne Gericke

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 den flerårige 
gennemførelse af programmet for perioden 
2021-2027 er på 5 450 000 000 EUR i 
løbende priser.

Or. en

Ændringsforslag 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 5 450 000 000
EUR i løbende priser.

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 7 272 000 000
EUR i løbende priser.

Or. en

Ændringsforslag 206
Younous Omarjee

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 1 % af den 
flerårige finansielle ramme i løbende 
priser.

Or. fr
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Ændringsforslag 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) 3 500 000 000 EUR for området Miljø, 
som allokeres således:

Or. it

Ændringsforslag 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan,
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) 5 322 000 000 EUR for området Miljø, 
heraf

Or. en

Ændringsforslag 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) 5 322 000 000 EUR for området Miljø, 
heraf

Or. fr

Ændringsforslag 210
Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) 64,2 % for området Miljø, heraf

Or. fr

Ændringsforslag 211
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) 73,19 % for området Miljø, heraf

Or. en

Ændringsforslag 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) 2 150 000 000 EUR for delprogrammet 
Natur og Biodiversitet og

1) 3 261 420 000 EUR for delprogrammet 
Natur og Biodiversitet og

Or. en

Ændringsforslag 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye
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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) 2 672 000 000 EUR for delprogrammet 
Natur og Biodiversitet og

Or. fr

Ændringsforslag 214
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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) 61,28 % for delprogrammet Natur og 
Biodiversitet og

Or. en

Ændringsforslag 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 60 % for delprogrammet Natur og 
Biodiversitet og

Or. it

Ændringsforslag 216
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) 2 150 000 000 EUR for delprogrammet 1) 61,4 % for delprogrammet Natur og 
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Natur og Biodiversitet og Biodiversitet og

Or. fr

Ændringsforslag 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) 1 350 000 000 EUR for delprogrammet 
Cirkulær Økonomi og Livskvalitet

2) 2 060 580 000 EUR for delprogrammet 
Cirkulær Økonomi og Livskvalitet

Or. en

Ændringsforslag 218
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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) 38,72 % for delprogrammet Cirkulær 
Økonomi, Sundhed og Livskvalitet

Or. en

Ændringsforslag 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 40 % for delprogrammet Cirkulær 
Økonomi og Livskvalitet
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Or. it

Ændringsforslag 220
Younous Omarjee

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) 38,6 % for delprogrammet Cirkulær 
Økonomi og Livskvalitet

Or. fr

Ændringsforslag 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) 1 300 000 000 EUR for 
delprogrammet Bæredygtige 
Landbrugsmetoder

Or. fr

Ændringsforslag 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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 
Klimaindsats, som allokeres således:

Or. it

Ændringsforslag 223
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Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) 26,81 % for området Klimaindsats, heraf

Or. en

Ændringsforslag 224
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) 35,8 % for området Klimaindsats, heraf

Or. fr

Ændringsforslag 225
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) 48,72 % for delprogrammet
Forvaltning, Modvirkning af og 
Tilpasning til Klimaændringer og

Or. en

Ændringsforslag 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini



PE629.443v01-00 102/108 AM\1166178DA.docxDA

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) 50 % for delprogrammet Modvirkning 
af og Tilpasning til Klimaændringer og

Or. it

Ændringsforslag 227
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) 48,8 % for delprogrammet Modvirkning 
af og Tilpasning til Klimaændringer og

Or. fr

Ændringsforslag 228
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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) 51,28 % for delprogrammet Samfund 
med Vedvarende Energi, Energieffektivitet 
og Bæredygtig Energi.

Or. en

Ændringsforslag 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) 1 000 000 000 EUR for delprogrammet 
Omstilling til Ren Energi.

2) 50 % for delprogrammet Omstilling til 
Ren Energi.

Or. it

Ændringsforslag 230
Younous Omarjee

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) 51,2 % for delprogrammet Omstilling til 
Ren Energi.

Or. fr

Ændringsforslag 231
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Mindst 2 % af den samlede 
finansiering under LIFE-programmet 
skal ubetinget tildeles regionerne i den 
yderste periferi og mindst 1 % de franske 
regioner i den yderste periferi.

Or. fr

Ændringsforslag 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Mindst 2 % af alle midler fra LIFE-
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programmet skal tildeles regionerne i den 
yderste periferi

Or. en

Ændringsforslag 233
Soledad Cabezón Ruiz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset stk. 2 skal mindst 60 % af 
budgetmidlerne for området Miljø, jf. stk. 
2, litra a), afsættes til tilskud til projekter, 
som støtter delprogrammet Natur og 
Biodiversitet som omhandlet i stk. 2, litra 
a), nr. 1).

Or. en

Ændringsforslag 234
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Mindst 60 % af budgetmidlerne for 
området Miljø, jf. stk. 2, litra a), afsættes 
til tilskud til projekter, som støtter 
delprogrammet Natur og Biodiversitet 
som omhandlet i stk. 2, litra a), nr. 1).

Or. en

Ændringsforslag 235
Susanne Melior

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Mindst 61 % af de budgetmidler, der 
er afsat til projekter, som støttes gennem 
tilskud under området Miljø, tildeles 
projekter under delprogrammet Natur og 
Biodiversitet.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 236
Benedek Jávor

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan 
anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder
informationsteknologisystemer i 
virksomheder.

4. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan 
anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder en 
systemisk efterfølgende evaluering af den 
langsigtede bæredygtighed og 
vedligeholdelse af programmets 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 237
Arne Gericke

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan 4. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan 
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anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, herunder 
informationsteknologisystemer i 
virksomheder.

anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, eksempelvis forberedelses-
, overvågnings-, kontrol-, revisions-, cost-
benefit-analyse- og evalueringsaktiviteter, 
herunder informationsteknologisystemer i 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 238
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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, gennemførelse og 
mainstreaming af Unionens lovgivning og 
politikker vedrørende miljø, biodiversitet,
klima og relevant vedvarende energi og 
energieffektivitet med henblik på at 
opfylde de målsætninger, der er fastsat i 
artikel 3. Sådanne aktiviteter kan omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 239
Arne Gericke

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) information og kommunikation, 
herunder oplysningskampagner. Finansielle 
ressourcer, der er afsat til 
kommunikationsaktiviteter i henhold til 
denne forordning, skal også omfatte 
kommunikation vedrørende Unionens 
politiske prioriteter tillige med
gennemførelses- og omsætningsstatus for 

a) information og kommunikation, 
herunder oplysningskampagner. Finansielle 
ressourcer, der er afsat til 
kommunikationsaktiviteter i henhold til 
denne forordning, skal omfatte 
kommunikation vedrørende 
gennemførelses- og omsætningsstatus for 
EU-lovgivning vedrørende miljø, klima og 
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EU-lovgivning vedrørende miljø, klima og 
relevant ren energi

relevant ren energi

Or. en

Ændringsforslag 240
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) information og kommunikation, 
herunder oplysningskampagner. Finansielle 
ressourcer, der er afsat til 
kommunikationsaktiviteter i henhold til 
denne forordning, skal også omfatte 
kommunikation vedrørende Unionens 
politiske prioriteter tillige med 
gennemførelses- og omsætningsstatus for 
EU-lovgivning vedrørende miljø, klima og 
relevant ren energi

a) information og kommunikation, 
herunder oplysningskampagner. Finansielle 
ressourcer, der er afsat til 
kommunikationsaktiviteter i henhold til 
denne forordning, skal også omfatte 
kommunikation vedrørende Unionens 
politiske prioriteter tillige med 
gennemførelses- og omsætningsstatus for 
EU-lovgivning vedrørende miljø,
biodiversitet, klima og relevant vedvarende
energi og energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 241
Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kapacitetsopbygning for at forbedre 
forvaltningen

Or. en

Ændringsforslag 242
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Benedek Jávor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) workshopper, konferencer og møder d) workshopper, uddannelse, konferencer 
og møder

Or. en
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