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Ändringsförslag 63
György Hölvényi

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska fortsätta att inriktas på 
att upprätthålla geografisk balans mellan 
medlemsstaterna i fråga om fördelningen 
av medel. Förordningen ska åtminstone 
hänvisa till geografisk balans, som kan 
definieras vidare i de fleråriga 
arbetsprogrammen.

Or. hu

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Unionens politik och lagstiftning 
för miljö, klimat och i relevanta delar för 
ren energi har lett till märkbara 
förbättringar av miljösituationen. Men det 
finns fortfarande stora miljö- och 
klimatutmaningar, och om inget görs 
kommer de att få betydande negativa 
konsekvenser för unionen och för 
unionsmedborgarnas välbefinnande.

(1) Unionens politik och lagstiftning 
för miljö, klimat och i relevanta delar för 
ren energi har lett till märkbara 
förbättringar av miljösituationen. Den 
stegvisa integreringen av miljö- och 
klimatåtgärder i övrig EU-politik, såsom 
jordbruk- och energipolitiken, bidrar 
också till denna förbättring. Men det finns 
fortfarande stora miljö- och 
klimatutmaningar, och om inget görs 
kommer de att få betydande negativa 
konsekvenser för unionen och för 
unionsmedborgarnas välbefinnande.

Or. fr
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Ändringsförslag 65
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Unionens politik och lagstiftning 
för miljö, klimat och i relevanta delar för 
ren energi har lett till märkbara 
förbättringar av miljösituationen. Men det 
finns fortfarande stora miljö- och 
klimatutmaningar, och om inget görs 
kommer de att få betydande negativa 
konsekvenser för unionen och för 
unionsmedborgarnas välbefinnande.

(1) Unionens politik och lagstiftning 
för miljö, klimat och i relevanta delar för 
ren energi har lett till märkbara 
förbättringar av miljösituationen. Men det 
är tydligt att detta inte räcker. Det finns 
fortfarande stora miljö- och 
klimatutmaningar, och om inget görs 
kommer de att få betydande negativa 
konsekvenser för unionen och för 
unionsmedborgarnas välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 66
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Unionens politik och lagstiftning 
för miljö, klimat och i relevanta delar för 
ren energi har lett till märkbara 
förbättringar av miljösituationen. Men det 
finns fortfarande stora miljö- och 
klimatutmaningar, och om inget görs 
kommer de att få betydande negativa 
konsekvenser för unionen och för 
unionsmedborgarnas välbefinnande.

(1) Unionens politik och lagstiftning 
för miljö, klimat och i relevanta delar för 
ren energi har inte gjort det möjligt att 
uppnå de avsedda målen på området. Det 
finns fortfarande stora miljö- och 
klimatutmaningar, och om inget görs 
kommer de att få betydande negativa 
konsekvenser för unionen och för 
unionsmedborgarnas välbefinnande.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
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Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Programmet för miljö och 
klimatpolitik (Life), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1293/20136 för perioden 2014–
2020, är det senaste i en rad unionsprogram 
under en 25-årsperiod som stöder 
genomförandet av miljö- och 
klimatlagstiftningen och åtföljande 
politiska prioriteringar. I den nyligen 
gjorda halvtidsutvärderingen7 fick 
programmet en positiv bedömning och 
ansågs vara ändamålsenligt, effektivt och 
relevant. Life-programmet 2014–2020 bör 
därför förlängas med vissa ändringar som 
identifierats i halvtidsutvärderingen och i 
efterföljande bedömningar. Följaktligen 
bör ett program för miljö och klimatpolitik 
(Life) (nedan kallat programmet) inrättas 
för perioden från och med 2021.

(2) Programmet för miljö och 
klimatpolitik (Life), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1293/20136 för perioden 2014–
2020, är det senaste i en rad unionsprogram 
under en 25-årsperiod som stöder 
genomförandet av miljö- och 
klimatlagstiftningen och åtföljande 
politiska prioriteringar, som alla uppenbart 
har haft brister i fråga om omfattning, 
ambitioner och genomförande. I den 
nyligen gjorda halvtidsutvärderingen7 fick 
programmet en positiv bedömning och 
ansågs vara ändamålsenligt, effektivt och 
relevant. Life-programmet 2014–2020 bör 
därför förlängas med vissa ändringar som 
identifierats i halvtidsutvärderingen och i 
efterföljande bedömningar. Följaktligen 
bör ett program för miljö och klimatpolitik 
(Life) (nedan kallat programmet) inrättas 
för perioden från och med 2021.

_________________ _________________

6 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1293/2013 av den 11 december 
2013 om inrättandet av ett program för 
miljö och klimatpolitik (Life) samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 
614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).

6 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1293/2013 av den 11 december 
2013 om inrättandet av ett program för 
miljö och klimatpolitik (Life) samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 
614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).

7 Rapport om halvtidsutvärderingen av 
programmet för miljö och klimatpolitik 
(Life) (SWD(2017) 355 final).

7 Rapport om halvtidsutvärderingen av 
programmet för miljö och klimatpolitik 
(Life) (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Ändringsförslag 68
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Programmet för miljö och 
klimatpolitik (Life), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1293/20136 för perioden 2014–
2020, är det senaste i en rad unionsprogram 
under en 25-årsperiod som stöder 
genomförandet av miljö- och 
klimatlagstiftningen och åtföljande 
politiska prioriteringar. I den nyligen 
gjorda halvtidsutvärderingen7 fick 
programmet en positiv bedömning och 
ansågs vara ändamålsenligt, effektivt och 
relevant. Life-programmet 2014–2020 bör 
därför förlängas med vissa ändringar som 
identifierats i halvtidsutvärderingen och i 
efterföljande bedömningar. Följaktligen 
bör ett program för miljö och klimatpolitik 
(Life) (nedan kallat programmet) inrättas 
för perioden från och med 2021.

(2) Programmet för miljö och 
klimatpolitik (Life), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1293/20136 för perioden 2014–
2020, är det senaste i en rad unionsprogram 
under en 25-årsperiod som stöder 
genomförandet av miljö- och 
klimatlagstiftningen och åtföljande 
politiska prioriteringar. I den nyligen 
gjorda halvtidsutvärderingen7 fick 
programmet en positiv bedömning och 
ansågs vara mycket kostnadseffektivt, 
ändamålsenligt, effektivt och relevant. 
Life-programmet 2014–2020 bör därför 
förlängas med vissa ändringar som 
identifierats i halvtidsutvärderingen och i 
efterföljande bedömningar. Följaktligen 
bör ett program för miljö och klimatpolitik 
(Life) (nedan kallat programmet) inrättas 
för perioden från och med 2021.

_________________ _________________

6 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1293/2013 av den 11 december 
2013 om inrättandet av ett program för 
miljö och klimatpolitik (Life) samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 
614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).

6 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1293/2013 av den 11 december 
2013 om inrättandet av ett program för 
miljö och klimatpolitik (Life) samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 
614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).

7 Rapport om halvtidsutvärderingen av 
programmet för miljö och klimatpolitik 
(Life) (SWD(2017) 355 final).

7 Rapport om halvtidsutvärderingen av 
programmet för miljö och klimatpolitik 
(Life) (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Ändringsförslag 69
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Med tanke på Life-programmets 
egenskaper och storlek kan det inte lösa 
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alla miljö- och klimatproblem. Dess mål 
bör snarare vara att fungera som en 
katalysator för förändringar i 
utvecklingen och genomförandet av 
politiken, genom att integrera den berörda 
naturen och biologiska mångfalden i 
övrig EU-politik och EU:s övriga 
finansieringsprogram, genom att 
tillhandahålla och sprida lösningar och 
bästa praxis för att uppnå miljö- och 
klimatmål, och genom att främja 
innovativa lösningar på miljö-, 
klimatförändrings- och naturproblem i 
strävan efter ett europeiskt samhälle med 
nollnettoutsläpp. Därför bör Life-
programmet stödja genomförandet av 
EU:s pågående och framtida allmänna 
miljöhandlingsprogram, som ska 
utvecklas i enlighet med artikel 192.3 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 70
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 
programmet bidra till övergången till en 
ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål 
och klimattålig ekonomi, till skydd och 
förbättring av miljön och till att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald, 
antingen genom direkta insatser eller 
genom att stödja integrering av dessa mål i 
andra politikområden.

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 
programmet bidra till övergången till en 
ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål 
och klimattålig ekonomi, till skydd och 
förbättring av miljön och till att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald, 
antingen genom direkta insatser eller 
genom att stödja integrering av dessa mål i 
andra politikområden. Ett problem som 
kommissionen dock fortfarande inte har 
erkänt, och än mindre tagit itu med, är 
den mycket kännbara negativa 
miljöinverkan som stora handelsavtal som 
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TTIP, Ceta, Mercosur etc. som 
kommissionen för närvarande förhandlar 
om/håller på att slutföra kommer att ha, i 
och med att dessa avtal oundvikligen 
kommer att öka den globala transporten 
av varor. Dessa potentiella effekter måste 
åtminstone granskas separat och 
kvantifieras och sedan vägas mot de 
förväntade fördelarna med dessa 
handelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 71
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 
programmet bidra till övergången till en 
ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål
och klimattålig ekonomi, till skydd och 
förbättring av miljön och till att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald, 
antingen genom direkta insatser eller 
genom att stödja integrering av dessa mål i 
andra politikområden.

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 
programmet bidra till övergången till en 
hållbar, cirkulär, resurs- och 
energieffektiv, och klimattålig ekonomi 
med nollnettoutsläpp, till skydd och 
förbättring av miljön och av människors 
hälsa och välmående och till att stoppa 
och vända förlusten av biologisk mångfald, 
inklusive genom stödet till Natura 2000-
nätverket och genom att hantera 
försämringen av ekosystemen och deras 
tjänster, antingen genom direkta insatser 
eller genom att stödja integrering av dessa 
mål i andra politikområden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 
programmet bidra till övergången till en 
ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål 
och klimattålig ekonomi, till skydd och 
förbättring av miljön och till att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald, 
antingen genom direkta insatser eller 
genom att stödja integrering av dessa mål i 
andra politikområden.

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 
programmet bidra till övergången till en 
ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål 
och klimattålig ekonomi, till skydd och 
förbättring av miljön och till att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald,
samtidigt som man säkerställer en 
relevant förvaltning av unionens vilda 
djur och växter, antingen genom direkta 
insatser eller genom att stödja integrering 
av dessa mål i andra politikområden.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi, bör
programmet bidra till övergången till en 
ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål 
och klimattålig ekonomi, till skydd och 
förbättring av miljön och till att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald, 
antingen genom direkta insatser eller 
genom att stödja integrering av dessa mål i 
andra politikområden.

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi, har
programmet som mål att bidra till 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, till skydd och 
förbättring av miljön och till att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald, 
antingen genom direkta insatser eller 
genom att stödja integrering av dessa mål i 
andra politikområden.

Or. fr
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Ändringsförslag 74
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 
programmet bidra till övergången till en 
ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål 
och klimattålig ekonomi, till skydd och 
förbättring av miljön och till att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald, 
antingen genom direkta insatser eller 
genom att stödja integrering av dessa mål i 
andra politikområden.

(3) I strävan efter att nå unionens mål 
som fastställs i lagstiftning, strategier, 
planer och internationella åtaganden för 
miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 
programmet bidra till övergången till en 
ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål 
och klimattålig ekonomi, till skydd och 
förbättring av miljön och hälsan och till att 
stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, antingen genom direkta insatser 
eller genom att stödja integrering av dessa 
mål i andra politikområden.

Or. fr

Ändringsförslag 75
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Med tanke på Life-programmets 
egenskaper och storlek kan det inte lösa 
alla miljö- och klimatproblem. Life-
programmet bör snarare ha som mål att 
inrikta sig på de mest brådskande 
problemen och att fungera som en 
katalysator i samband med utarbetandet 
och genomförandet av politik genom att 
tillhandahålla och sprida optimala 
lösningar och metoder för att uppnå 
miljö- och klimatmålen, och genom att 
främja innovativa tekniker på miljö- och 
klimatförändringsområdet. För detta 
ändamål bör Life-programmet stödja 
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genomförandet av unionens allmänna 
miljöhandlingsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Förslag till förordning
Skäl 3 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Sedan 1992 har Life-programmen 
spelat en väsentlig roll för en bättre 
solidaritet och delat ansvar för att bevara 
unionens gemensamma miljö- och 
klimattillgångar. De miljömässiga 
tillgångarna är ojämnt fördelade inom 
unionen, men de har fördelar som berör 
hela unionen. Unionens skyldighet att 
bevara dessa tillgångar kräver en 
konsekvent tillämpning av principerna om 
solidaritet och ansvarsfördelning.

Or. en

Ändringsförslag 77
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Om integrerade projekt ska lyckas 
krävs ett nära samarbete mellan 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter och icke-statliga aktörer som 
berörs av målen i Life-programmet. 
Principerna om öppenhet och 
offentliggörande av beslut gällande 
utveckling, genomförande, utvärdering 
och uppföljning av projekt bör därför 
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följas.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Unionen är part till konventionen 
om tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor 
(Århuskonventionen) från Unece, FN:s 
ekonomiska kommission för Europa. Man 
bör därför stödja det arbete som utförs av 
icke-statliga organisationer samt nätverk 
av ideella organisationer som arbetar mot 
mål av allmänt unionsintresse, eftersom 
de på ett effektivt sätt stöder målen i 
Århuskonventionen genom att framhålla 
EU-medborgarnas oro och synpunkter i 
samband med utarbetandet av politik, och 
stöder genomförandet av denna politik 
och spridningen av kunskap om problem 
och politiska åtgärder med anknytning till 
miljön och klimatet. Life-programmet bör 
stödja ett brett spektrum av icke-statliga 
organisationer samt nätverk av ideella 
organisationer som arbetar mot mål av 
allmänt unionsintresse, som främst är 
aktiva på miljöområdet eller inom kampen 
mot klimatförändringar, genom en 
konkurrensutsatt och öppen tilldelning av 
driftsbidrag, i syfte att hjälpa dem att 
effektivt bidra till unionens politik, främja
och stärka genomförandet och kontrollen 
av efterlevnaden av unionens miljö- och 
klimatmål samt bygga och stärka sin 
kapacitet att bli effektivare partner.

Or. fr
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Ändringsförslag 79
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Unionen har åtagit sig att utveckla 
ett övergripande svar på målen för hållbar 
utveckling i Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling, där man lyfter 
fram det inneboende sambandet mellan 
förvaltningen av naturresurser för att 
säkerställa deras tillgänglighet på lång sikt, 
ekosystemtjänster och deras koppling till 
människors hälsa samt en hållbar och 
socialt inkluderande ekonomisk tillväxt. I 
denna anda bör programmet ge ett 
substantiellt bidrag till både ekonomisk 
utveckling och social sammanhållning.

(4) Unionen har åtagit sig att utveckla 
ett övergripande svar på målen för hållbar 
utveckling i Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling, där man lyfter 
fram det inneboende sambandet mellan 
förvaltningen av naturresurser för att 
säkerställa deras tillgänglighet på lång sikt, 
ekosystemtjänster och deras koppling till 
människors hälsa samt en hållbar och 
socialt inkluderande ekonomisk 
utveckling. I denna anda bör programmet 
möjliggöra en hög nivå av solidaritet och 
ansvar och ge ett substantiellt bidrag till 
både ekonomisk utveckling och social 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 80
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att främja hållbar utveckling 
bör kraven gällande miljö- och 
klimatskydd integreras i definitionen och 
genomförandet av unionens samtliga 
strategier och verksamheter. Synergier 
och komplementaritet med unionens 
övriga finansieringsprogram bör därför 
främjas, bland annat genom att 
underlätta finansieringen av 
verksamheter som kompletterar 
strategiska integrerade projekt och 
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strategiska naturprojekt och stöder 
utnyttjandet och reproduktionen av 
lösningar som tas fram inom ramen för 
programmet. Samordning krävs för att 
förebygga dubbelfinansiering. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
vidta åtgärder för att förhindra 
överlappningar och ytterligare 
administrativa bördor för stödmottagande 
projekt som härrör från 
rapporteringskrav från olika finansiella 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 81
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Programmet bör bidra till hållbar 
utveckling och till uppnåendet av målen för 
unionens lagstiftning, strategier, planer och 
internationella åtaganden för miljö, 
klimat och i relevanta delar för ren energi, 
inbegripet Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling8 , konventionen 
om biologisk mångfald9 och Parisavtalet 
som antagits inom ramen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar 10 (nedan kallat 
Parisavtalet om klimatförändringar).

(5) Programmet bör bidra till hållbar 
utveckling och till uppnåendet av de 
internationella åtaganden som har 
koppling till målen för unionens 
lagstiftning, strategier, planer och 
internationella åtaganden för miljö, klimat 
och i relevanta delar för ren energi,
inbegripet Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling8 och dess mål 
för hållbar utveckling, konventionen om 
biologisk mångfald9, Parisavtalet som 
antagits inom ramen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar 10 (nedan kallat 
Parisavtalet om klimatförändringar), 
Uneces konvention om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor 
(Århuskonventionen), konventionen om 
långväga gränsöverskridande 
luftföroreningar och FN:s konventioner 
från Basel, Rotterdam och Stockholm.
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_________________ _________________

8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s 
generalförsamling den 25 september 2015.

8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s 
generalförsamling den 25 september 2015.

9 93/626/EEG: Rådets beslut av den 25 
oktober 1993 om ingående av 
konventionen om biologisk mångfald 
(EGT L 309, 13.12.1993, s. 1).

9 93/626/EEG: Rådets beslut av den 25 
oktober 1993 om ingående av 
konventionen om biologisk mångfald 
(EGT L 309, 13.12.1993, s. 1).

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

Or. en

Ändringsförslag 82
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Programmet bör bidra till hållbar 
utveckling och till uppnåendet av målen för 
unionens lagstiftning, strategier, planer och 
internationella åtaganden för miljö, klimat 
och i relevanta delar för ren energi, 
inbegripet Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling8 , konventionen 
om biologisk mångfald9 och Parisavtalet 
som antagits inom ramen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar 10 (nedan kallat 
Parisavtalet om klimatförändringar).

(5) Programmet bör bidra till hållbar 
utveckling och till uppnåendet av målen för 
unionens lagstiftning, strategier, planer och 
internationella åtaganden för miljö, klimat 
och i relevanta delar för ren energi, 
inbegripet Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling8 , konventionen 
om biologisk mångfald9 och Parisavtalet 
som antagits inom ramen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar 10 (nedan kallat 
Parisavtalet om klimatförändringar). 
Därför måste omfattande oberoende 
studier beställas om miljökonsekvenserna 
av hydraulisk spräckning för att bedöma 
huruvida de negativa effekterna gör detta
till ett möjligt alternativ enligt 
Parisavtalet.

_________________ _________________

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

8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s 
generalförsamling den 25 september 2015.

8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s 
generalförsamling den 25 september 2015.

9 93/626/EEG: Rådets beslut av den 25 
oktober 1993 om ingående av 
konventionen om biologisk mångfald 

9 93/626/EEG: Rådets beslut av den 25 
oktober 1993 om ingående av 
konventionen om biologisk mångfald 
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(EGT L 309, 13.12.1993, s. 1). (EGT L 309, 13.12.1993, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 83
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Programmet bör bidra till hållbar 
utveckling och till uppnåendet av målen för 
unionens lagstiftning, strategier, planer och 
internationella åtaganden för miljö, klimat 
och i relevanta delar för ren energi, 
inbegripet Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling8 , konventionen 
om biologisk mångfald 9 och Parisavtalet 
som antagits inom ramen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar10 (nedan kallat 
Parisavtalet om klimatförändringar).

(5) Programmet bör bidra till hållbar 
utveckling och till uppnåendet av målen för 
unionens lagstiftning, strategier, planer och 
internationella åtaganden för miljö, klimat 
och i relevanta delar för ren energi, 
inbegripet Förenta nationernas Agenda 
2030 för hållbar utveckling8 , konventionen 
om biologisk mångfald 9, Parisavtalet som 
antagits inom ramen för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar10 (nedan kallat 
Parisavtalet om klimatförändringar), FN:s 
konventioner från Basel, Rotterdam och 
Stockholm, Reach-direktivet, Seveso III 
och konventionen om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar.

_________________ _________________

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

8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s 
generalförsamling den 25 september 2015.

8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s 
generalförsamling den 25 september 2015.

9 93/626/EEG: Rådets beslut av den 25 
oktober 1993 om ingående av 
konventionen om biologisk mångfald 
(EGT L 309, 13.12.1993, s. 1).

9 93/626/EEG: Rådets beslut av den 25 
oktober 1993 om ingående av 
konventionen om biologisk mångfald 
(EGT L 309, 13.12.1993, s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 84
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Av särskild betydelse för att nå de 
övergripande målen är genomförandet av 
paketet för den cirkulära ekonomin11, 
ramen för klimat- och energipolitiken fram 
till 203012,13,14, unionens
naturvårdslagstiftning15, samt tillhörande 
strategier16,17,18,19,20.

(6) Av särskild betydelse för att nå de 
övergripande målen är ett fullständigt 
genomförande av det pågående och 
framtida miljöhandlingsprogrammet10a, 
som omfattar de prioriterade områdenas 
samtliga teman, paketet för den cirkulära 
ekonomin11, ramen för klimat- och 
energipolitiken fram till 203012,13,14, EU:s 
strategi för biologisk mångfald14a, 
fågeldirektivet14b och habitatdirektivet14c

och den relaterade handlingsplanen för 
naturen15, liksom all relaterad
naturvårdslagstiftning på EU-nivå15, samt 
tillhörande strategier16,17,18,19,20.

_________________ _________________

10a Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1386/2013/EU av den 20 november 
2013 om ett allmänt 
miljöhandlingsprogram för unionen till 
2020 – Att leva gott inom planetens 
gränser (EUT L 354, 28.12.2013, s. 171).

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

12 Ram för klimat- och energipolitiken 
fram till 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Ram för klimat- och energipolitiken 
fram till 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

13 En EU-strategi för klimatanpassning, 
COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 En EU-strategi för klimatanpassning, 
COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Ren energi för alla i Europa, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Ren energi för alla i Europa, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

14a Vår livförsäkring, vårt naturkapital –
en strategi för biologisk mångfald i EU 
fram till 2020 (COM(2011)0244) final). 

14b Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 30 november 
2009 om bevarande av vilda fåglar.

14c Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter.

15 En handlingsplan för naturen, 
människorna och näringslivet, COM(2017) 

15 En handlingsplan för naturen, 
människorna och näringslivet, COM(2017) 



PE629.443v01-00 18/110 AM\1166178SV.docx

SV

198, 27.4.2017. 198, 27.4.2017.

16 Ett program för ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

16 Ett program för ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 En temainriktad strategi för markskydd, 
KOM(2006) 231.

18 En temainriktad strategi för markskydd, 
KOM(2006) 231.

19 En europeisk strategi för utsläppssnål 
rörlighet, COM(2016) 501 final.

19 En europeisk strategi för utsläppssnål 
rörlighet, COM(2016) 501 final.

20 Handlingsplan för infrastruktur för 
alternativa bränslen i enlighet med artikel 
10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017.

20 Handlingsplan för infrastruktur för 
alternativa bränslen i enlighet med artikel 
10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Av särskild betydelse för att nå de 
övergripande målen är genomförandet av 
paketet för den cirkulära ekonomin11 , 
ramen för klimat- och energipolitiken fram 
till 203012 ,13 ,14 , unionens 
naturvårdslagstiftning15 , samt tillhörande 
strategier16 ,17 ,18 ,19 ,20 .

(6) Av särskild betydelse för att nå de 
övergripande målen är genomförandet av 
paketet för den cirkulära ekonomin11 , 
ramen för klimat- och energipolitiken fram 
till 203012 ,13 ,14 , unionens 
naturvårdslagstiftning15 , samt tillhörande 
strategier16 ,17 ,18 ,19 ,20 20 a.

_________________ _________________

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

12 Ram för klimat- och energipolitiken 
fram till 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Ram för klimat- och energipolitiken 
fram till 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

13 En EU-strategi för klimatanpassning, 
COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 En EU-strategi för klimatanpassning, 
COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Ren energi för alla i Europa, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Ren energi för alla i Europa, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.
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15 En handlingsplan för naturen, 
människorna och näringslivet, COM(2017) 
198, 27.4.2017.

15 En handlingsplan för naturen, 
människorna och näringslivet, COM(2017) 
198, 27.4.2017.

16 Ett program för ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

16 Ett program för ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 En temainriktad strategi för markskydd, 
KOM(2006) 231.

18 En temainriktad strategi för markskydd, 
KOM(2006) 231.

19 En europeisk strategi för utsläppssnål 
rörlighet,  COM(2016) 501 final.

19 En europeisk strategi för utsläppssnål 
rörlighet, COM(2016) 501 final.

20 Handlingsplan för infrastruktur för 
alternativa bränslen i enlighet med artikel 
10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017.

20 Handlingsplan för infrastruktur för 
alternativa bränslen i enlighet med artikel 
10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017.

20 a Förordning (EU) om minimikrav för 
återanvändning av vatten.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Av särskild betydelse för att nå de 
övergripande målen är genomförandet av 
paketet för den cirkulära ekonomin11 , 
ramen för klimat- och energipolitiken fram 
till 203012 ,13 ,14 , unionens 
naturvårdslagstiftning15 , samt tillhörande 
strategier16 ,17 ,18 ,19 ,20 .

(6) Av särskild betydelse för att nå de 
övergripande målen är genomförandet av 
paketet för den cirkulära ekonomin11 , 
ramen för klimat- och energipolitiken fram 
till 203012 ,13 ,14 , unionens 
naturvårdslagstiftning15 , samt tillhörande 
strategier16 ,17 ,18 ,19 ,20 och Reach-
förordningen samt lagstiftningen om 
bekämpningsmedel och biocidprodukter.

_________________ _________________

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

12 Ram för klimat- och energipolitiken 
fram till 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Ram för klimat- och energipolitiken 
fram till 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.
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13 En EU-strategi för klimatanpassning, 
COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 En EU-strategi för klimatanpassning, 
COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Ren energi för alla i Europa, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Ren energi för alla i Europa, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 En handlingsplan för naturen, 
människorna och näringslivet, COM(2017) 
198, 27.4.2017.

15 En handlingsplan för naturen, 
människorna och näringslivet, COM(2017) 
198, 27.4.2017.

16 Ett program för ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

16 Ett program för ren luft i Europa, 
COM(2013) 918.

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 En temainriktad strategi för markskydd, 
KOM(2006) 231.

18 En temainriktad strategi för markskydd, 
KOM(2006) 231.

19 En europeisk strategi för utsläppssnål 
rörlighet, COM(2016) 501 final.

19 En europeisk strategi för utsläppssnål 
rörlighet, COM(2016) 501 final.

20 Handlingsplan för infrastruktur för 
alternativa bränslen i enlighet med artikel 
10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017.

20 Handlingsplan för infrastruktur för 
alternativa bränslen i enlighet med artikel 
10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017.

Or. fr

Ändringsförslag 87
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Europeiska unionen fäster stor 
vikt vid den långsiktiga hållbarheten hos 
Life-projektets resultat och således vid 
kapaciteten att säkerställa och 
upprätthålla dem efter projektets 
genomförande, bland annat genom att 
fortsätta dem, reproducera dem och/eller 
överföra dem. Detta innebär att särskilda 
krav ställs på sökandena liksom att det 
krävs garantier på EU-nivå för att 
säkerställa att andra projekt som 
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finansieras av EU inte undergräver 
resultaten av de Life-projekt som 
genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 88
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet om klimatförändringar 
krävs att unionen omvandlas till ett 
energieffektivt, koldioxidsnålt och 
klimattåligt samhälle. Detta kräver i sin tur 
åtgärder som är särskilt inriktade på 
sektorer som bidrar mest till nuvarande 
koldioxidutsläpp och föroreningar, och 
som bidrar till genomförandet av ramen för 
energi- och klimatpolitiken fram till 2030 
och till medlemsstaternas integrerade 
nationella energi- och klimatplaner. 
Dessutom behövs förberedelser för 
unionens långsiktiga klimat- och 
energistrategi fram till mitten av det här 
århundradet. Programmet bör också 
omfatta åtgärder som bidrar till 
genomförandet av unionens politik för 
klimatanpassning för att minska 
sårbarheten för klimatförändringens 
negativa effekter.

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet om klimatförändringar 
och för att förbättra unionens insatser för 
att uppnå målen för hållbar utveckling 
krävs att unionen omvandlas till ett energi-
och resurseffektivt och klimattåligt 
samhälle med nollnettoutsläpp. Detta 
kräver i sin tur åtgärder som är särskilt 
inriktade på sektorer som bidrar mest till 
nuvarande koldioxidutsläpp och 
föroreningar, och som bidrar till 
genomförandet av ramen för energi- och 
klimatpolitiken fram till 2030 och till 
medlemsstaternas integrerade nationella 
energi- och klimatplaner. Dessutom behövs 
förberedelser för och genomförande av
unionens långsiktiga strategi för 
minskning av koldioxidutsläpp fram till 
mitten av det här århundradet. Många av 
dessa åtgärder kommer att medföra stora 
fördelar för EU-medborgarnas hälsa och 
välmående. Programmet bör också omfatta 
åtgärder som bidrar till genomförandet av 
unionens politik för klimatanpassning för 
att minska sårbarheten för 
klimatförändringens negativa effekter.

Or. en

Ändringsförslag 89
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Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet om klimatförändringar 
krävs att unionen omvandlas till ett 
energieffektivt, koldioxidsnålt och 
klimattåligt samhälle. Detta kräver i sin tur 
åtgärder som är särskilt inriktade på 
sektorer som bidrar mest till nuvarande 
koldioxidutsläpp och föroreningar, och 
som bidrar till genomförandet av ramen för 
energi- och klimatpolitiken fram till 2030 
och till medlemsstaternas integrerade 
nationella energi- och klimatplaner. 
Dessutom behövs förberedelser för 
unionens långsiktiga klimat- och 
energistrategi fram till mitten av det här 
århundradet. Programmet bör också 
omfatta åtgärder som bidrar till 
genomförandet av unionens politik för 
klimatanpassning för att minska 
sårbarheten för klimatförändringens 
negativa effekter.

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet om klimatförändringar 
krävs att unionen omvandlas till ett 
energieffektivt, koldioxidsnålt och 
klimattåligt samhälle. Detta kräver i sin tur 
åtgärder som är särskilt inriktade på 
sektorer som bidrar mest till nuvarande 
koldioxidutsläpp och föroreningar, liksom 
åtgärder för att minska och sätta stopp för 
utvinning, användning och 
subventionering av fossila bränslen, och 
som bidrar till genomförandet av ramen för 
energi- och klimatpolitiken fram till 2030 
och till medlemsstaternas integrerade 
nationella energi- och klimatplaner. 
Dessutom behövs förberedelser för 
unionens långsiktiga klimat- och 
energistrategi fram till mitten av det här 
århundradet. Programmet bör också 
omfatta åtgärder som bidrar till 
genomförandet av unionens politik för 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar för att minska 
sårbarheten för klimatförändringens 
negativa effekter.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet om klimatförändringar 
krävs att unionen omvandlas till ett 
energieffektivt, koldioxidsnålt och 

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet om klimatförändringar 
krävs att unionen omvandlas till ett 
energieffektivt, koldioxidsnålt och 
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klimattåligt samhälle. Detta kräver i sin tur 
åtgärder som är särskilt inriktade på 
sektorer som bidrar mest till nuvarande 
koldioxidutsläpp och föroreningar, och 
som bidrar till genomförandet av ramen för 
energi- och klimatpolitiken fram till 2030 
och till medlemsstaternas integrerade 
nationella energi- och klimatplaner. 
Dessutom behövs förberedelser för 
unionens långsiktiga klimat- och 
energistrategi fram till mitten av det här 
århundradet. Programmet bör också 
omfatta åtgärder som bidrar till 
genomförandet av unionens politik för 
klimatanpassning för att minska 
sårbarheten för klimatförändringens 
negativa effekter.

klimattåligt samhälle. Denna omvandling 
har dock långt kvar, vilket bland annat 
står klart av det faktum att 
koldioxidutsläppen ökade i hela EU under 
2016 och 2017. Detta kräver i sin tur 
åtgärder som är särskilt inriktade på 
sektorer som bidrar mest till nuvarande 
koldioxidutsläpp och föroreningar, och 
som bidrar till genomförandet av ramen för 
energi- och klimatpolitiken fram till 2030 
och till medlemsstaternas integrerade 
nationella energi- och klimatplaner. 
Dessutom behövs förberedelser för 
unionens långsiktiga klimat- och 
energistrategi fram till mitten av det här 
århundradet. Programmet bör också 
omfatta åtgärder som bidrar till 
genomförandet av unionens politik för 
klimatanpassning för att minska 
sårbarheten för klimatförändringens 
negativa effekter.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet om klimatförändringar 
krävs att unionen omvandlas till ett 
energieffektivt, koldioxidsnålt och 
klimattåligt samhälle. Detta kräver i sin tur 
åtgärder som är särskilt inriktade på 
sektorer som bidrar mest till nuvarande 
koldioxidutsläpp och föroreningar, och 
som bidrar till genomförandet av ramen 
för energi- och klimatpolitiken fram till 
2030 och till medlemsstaternas integrerade 
nationella energi- och klimatplaner. 
Dessutom behövs förberedelser för 
unionens långsiktiga klimat- och 

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 
enligt Parisavtalet om klimatförändringar 
krävs att unionen omvandlas till ett 
cirkulärenergieffektivt, koldioxidsnålt och 
klimattåligt samhälle som använder sig av 
förnybar energi. Detta kräver i sin tur 
åtgärder som är särskilt inriktade på 
sektorer som bidrar mest till nuvarande 
utsläpp av växthusgaser och föroreningar, 
och som bidrar till genomförandet av EU:s 
mål enligt klimat- och 
energilagstiftningen fram till 2030 och till 
medlemsstaternas integrerade nationella 
energi- och klimatplaner. Dessutom behövs 
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energistrategi fram till mitten av det här 
århundradet. Programmet bör också 
omfatta åtgärder som bidrar till 
genomförandet av unionens politik för 
klimatanpassning för att minska 
sårbarheten för klimatförändringens 
negativa effekter.

förberedelser för unionens långsiktiga 
klimat- och energistrategi fram till mitten 
av det här århundradet. Programmet bör 
också omfatta åtgärder som bidrar till 
genomförandet av unionens politik för 
klimatanpassning för att minska 
sårbarheten för klimatförändringens 
negativa effekter.

Or. en

Ändringsförslag 92
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Övergången till ren energi är ett 
viktigt bidrag till begränsningen av 
klimatförändring och ger också sidovinster 
för miljön. Åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad som stöder 
övergången till ren energi, som fram till 
2020 finansieras inom ramen för Horisont 
2020, bör integreras i programmet, 
eftersom deras syfte inte är att finansiera 
spetskompetens och skapa innovation, utan 
att underlätta införandet av redan 
tillgänglig teknik som kommer att bidra till 
begränsning av klimatförändringen. 
Införandet av dessa åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad i programmet ger 
potential för synergieffekter mellan 
delprogrammen och gör 
unionsfinansieringen generellt sett mer 
sammanhängande. Därför bör data om 
utnyttjandet av befintliga forskningsresultat 
och innovativa lösningar i Life-projekten 
samlas in och spridas, inbegripet från 
Horisont Europa och dess föregångare.

(8) Övergången till mycket 
energieffektiva system som endast 
använder sig av förnybar energi är ett 
viktigt bidrag till begränsningen av 
klimatförändring och ger också sidovinster 
för miljön. Åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad som stöder 
övergången till ett mycket energieffektivt 
system som använder sig av förnybar 
energi, som fram till 2020 finansieras inom 
ramen för Horisont 2020, bör integreras i 
programmet, eftersom deras syfte inte är att 
finansiera spetskompetens och skapa 
innovation, utan att underlätta införandet 
av redan tillgänglig teknik med sjunkande 
kostnader, i synnerhet för förbättringar av 
energieffektiviteten som kommer att bidra 
till begränsning av klimatförändringen. 
Införandet av dessa åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad i programmet ger 
potential för synergieffekter mellan 
delprogrammen och gör 
unionsfinansieringen generellt sett mer 
sammanhängande. Därför bör data om 
utnyttjandet av befintliga forskningsresultat 
och innovativa lösningar i Life-projekten 
samlas in och spridas, inbegripet från 
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Horisont Europa och dess föregångare.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Övergången till ren energi är ett 
viktigt bidrag till begränsningen av 
klimatförändring och ger också sidovinster 
för miljön. Åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad som stöder 
övergången till ren energi, som fram till 
2020 finansieras inom ramen för Horisont 
2020, bör integreras i programmet, 
eftersom deras syfte inte är att finansiera 
spetskompetens och skapa innovation, utan 
att underlätta införandet av redan 
tillgänglig teknik som kommer att bidra till 
begränsning av klimatförändringen. 
Införandet av dessa åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad i programmet ger 
potential för synergieffekter mellan 
delprogrammen och gör 
unionsfinansieringen generellt sett mer 
sammanhängande. Därför bör data om 
utnyttjandet av befintliga forskningsresultat 
och innovativa lösningar i Life-projekten 
samlas in och spridas, inbegripet från 
Horisont Europa och dess föregångare.

(8) Övergången till ren energi är ett 
viktigt bidrag till begränsningen av 
klimatförändring och ger också sidovinster 
för miljön. Åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad som stöder 
övergången till ren energi, som fram till 
2020 finansieras inom ramen för Horisont 
2020, bör integreras i programmet, 
eftersom deras syfte inte är att finansiera 
spetskompetens och skapa innovation, utan 
att underlätta införandet av redan 
tillgänglig teknik som kommer att bidra till 
begränsning av klimatförändringen. 
Programmet bör involvera alla sektorer 
som spelar en roll för övergången till ren 
energi, såsom elproducenter, byggnader, 
industrin, transportbranschen och 
jordbruket. Införandet av dessa åtgärder 
för kapacitetsuppbyggnad i programmet 
ger potential för synergieffekter mellan 
delprogrammen och gör 
unionsfinansieringen generellt sett mer 
sammanhängande. Därför bör data om 
utnyttjandet av befintliga forskningsresultat 
och innovativa lösningar i Life-projekten 
samlas in och spridas, inbegripet från 
Horisont Europa och dess föregångare.

Or. en

Ändringsförslag 94
Luke Ming Flanagan
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Övergången till ren energi är ett 
viktigt bidrag till begränsningen av 
klimatförändring och ger också sidovinster 
för miljön. Åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad som stöder 
övergången till ren energi, som fram till 
2020 finansieras inom ramen för Horisont 
2020, bör integreras i programmet, 
eftersom deras syfte inte är att finansiera 
spetskompetens och skapa innovation, utan 
att underlätta införandet av redan 
tillgänglig teknik som kommer att bidra till 
begränsning av klimatförändringen. 
Införandet av dessa åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad i programmet ger 
potential för synergieffekter mellan 
delprogrammen och gör 
unionsfinansieringen generellt sett mer 
sammanhängande. Därför bör data om 
utnyttjandet av befintliga forskningsresultat 
och innovativa lösningar i Life-projekten 
samlas in och spridas, inbegripet från 
Horisont Europa och dess föregångare.

(8) Övergången till ren energi, bland 
annat genom inhemsk produktion och 
användning, är ett viktigt bidrag till 
begränsningen av klimatförändring och ger 
också sidovinster för miljön. Åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad som stöder 
övergången till ren energi, som fram till 
2020 finansieras inom ramen för Horisont 
2020, inklusive ovannämnda inhemska 
energiproduktion via sol- och vindkraft 
etc., bör integreras i programmet, eftersom 
deras syfte inte är att finansiera 
spetskompetens och skapa innovation, utan 
att underlätta införandet av redan 
tillgänglig teknik som kommer att bidra till 
begränsning av klimatförändringen. 
Införandet av dessa åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad i programmet ger 
potential för synergieffekter mellan 
delprogrammen och gör 
unionsfinansieringen generellt sett mer 
sammanhängande. Därför bör data om 
utnyttjandet av befintliga forskningsresultat 
och innovativa lösningar i Life-projekten 
samlas in och spridas, inbegripet från 
Horisont Europa och dess föregångare.

Or. en

Ändringsförslag 95
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I konsekvensbedömningarna av 
lagstiftningen om ren energi bedöms att det 
kommer att krävas ytterligare investeringar 

(9) I konsekvensbedömningarna av 
lagstiftningen om ren energi bedöms att det 
kommer att krävas ytterligare investeringar 
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på 177 miljarder EUR per år under 
perioden 2021–2030 för att nå unionens 
energimål för 2030. De största bristerna rör 
investeringar för minskning av 
koldioxidutsläpp från byggnader 
(energieffektivitet och småskalig förnybar 
energi), där kapital måste inriktas på 
projekt med en mycket decentraliserad 
karaktär. Ett av målen för delprogrammet 
Övergång till ren energi är att bygga upp 
kapacitet för utveckling och aggregering av 
projekt, för att därigenom bidra till att 
absorbera medel från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 
fungera som katalysator för investeringar i 
ren energi, även med hjälp av 
finansieringsinstrumenten inom InvestEU.

på 177 miljarder EUR per år under 
perioden 2021–2030 för att nå unionens 
energimål för 2030. De största bristerna rör 
investeringar för minskning av 
koldioxidutsläpp från byggnader 
(energieffektivitet och småskalig förnybar 
energi), där kapital måste inriktas på 
projekt med en mycket decentraliserad 
karaktär. Ett av målen för delprogrammet 
Förnybar energi, energieffektivitet och 
hållbara energigemenskaper är att bygga 
upp kapacitet för utveckling och 
aggregering av projekt, för att därigenom 
bidra till att absorbera medel från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och fungera som 
katalysator för investeringar i förnybar och 
energieffektiv energi, även med hjälp av 
finansieringsinstrumenten inom InvestEU.

Or. en

Ändringsförslag 96
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I konsekvensbedömningarna av 
lagstiftningen om ren energi bedöms att det 
kommer att krävas ytterligare investeringar 
på 177 miljarder EUR per år under
perioden 2021–2030 för att nå unionens 
energimål för 2030. De största bristerna rör 
investeringar för minskning av 
koldioxidutsläpp från byggnader 
(energieffektivitet och småskalig förnybar 
energi), där kapital måste inriktas på 
projekt med en mycket decentraliserad 
karaktär. Ett av målen för delprogrammet 
Övergång till ren energi är att bygga upp 
kapacitet för utveckling och aggregering av 
projekt, för att därigenom bidra till att 
absorbera medel från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 

(9) (Berör inte den svenska versionen.)



PE629.443v01-00 28/110 AM\1166178SV.docx

SV

fungera som katalysator för investeringar i 
ren energi, även med hjälp av 
finansieringsinstrumenten inom InvestEU.

Or. en

Ändringsförslag 97
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Life-programmet har stor potential 
att stödja projekt som visar vägen för eller 
prov på miljöinnovationer och 
naturbaserade lösningar som för med sig 
natur och naturbaserade inslag och 
processer till stadsområden, landskap och 
havslandskap, samtidigt som de skapar 
sociala och ekonomiska fördelar. I detta 
avseende är det av största vikt att man 
säkerställer samstämmighet med 
forsknings- och innovationsprogram, 
inklusive Horisont Europa, liksom en 
underlättad användning av 
finansieringsmekanismen för 
naturkapital som gör det möjligt att 
bevara miljön och möjliggör utvecklingen 
av grön infrastruktur, hållbar 
markanvändning samt lösningar för 
jordbruk samt skogs-, mark- och 
vattenförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 98
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Synergieffekter med Horisont 
Europa bör säkerställa att behoven av 
forskning och innovation för att hantera 
miljö-, klimat- och energiutmaningar inom 
EU identifieras och fastställs i 
planeringsprocessen för strategisk 
forskning och innovation inom Horisont
Europa. Life bör fortsätta att fungera som 
en katalysator för genomförandet av EU:s 
politik och lagstiftning för miljö, klimat 
och ren energi, inbegripet genom att ta upp 
och tillämpa forsknings- och 
innovationsresultat från Horisont Europa 
och bidra till att utnyttja dem i större skala 
där detta kan vara till hjälp i frågor som rör 
miljö, klimat eller övergången till ren 
energi. Det europeiska innovationsrådet 
inom Horisont Europa kan ge stöd för att 
skala upp och kommersialisera nya 
banbrytande idéer som eventuellt 
framkommer vid genomförandet av Life-
projekt.

(10) Synergieffekter med Horisont 
Europa bör säkerställa att behoven av 
forskning och innovation för att hantera 
miljö-, klimat- och energiutmaningar inom 
EU identifieras och fastställs i 
planeringsprocessen för strategisk 
forskning och innovation inom Horisont 
Europa. Life bör fortsätta att fungera som 
en katalysator för genomförandet av EU:s 
lagstiftning för miljö, klimat och ren energi 
och strategi för minskning av 
koldioxidutsläpp, inbegripet genom att ta 
upp och tillämpa forsknings- och 
innovationsresultat från Horisont Europa, 
bland annat inom områdena integrerad 
stadsplanering och tvärvetenskaplig 
landskapsarkitektur, och bidra till att 
utnyttja dem i större skala där detta kan 
vara till hjälp i frågor som rör miljö, 
klimat, hållbar konsumtion och 
produktion, livsmedelssäkerhet eller 
övergången till ren energi. Det europeiska 
innovationsrådet inom Horisont Europa 
kan ge stöd för att skala upp och 
kommersialisera nya banbrytande idéer 
som eventuellt framkommer vid 
genomförandet av Life-projekt.

Or. en

Ändringsförslag 99
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionens senaste paket för 
granskning av genomförandet av 
miljöpolitiken 21 visar att betydande 
framsteg krävs för att påskynda 
genomförandet av unionens 
miljölagstiftning och öka integreringen av 

(12) Unionens senaste paket för 
granskning av genomförandet av 
miljöpolitiken 21 visar att betydande 
framsteg krävs för att påskynda 
genomförandet av unionens 
miljölagstiftning och öka integreringen av 
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miljö- och klimatmål i andra 
politikområden. Programmet bör därför 
fungera som en katalysator för att 
åstadkomma de nödvändiga framstegen 
genom att utveckla, prova och reproducera 
nya metoder, stödja utveckling, 
övervakning och översyn av politik, öka de 
berörda parternas delaktighet, mobilisera 
investeringar från unionens 
investeringsprogram eller andra finansiella 
källor och stödja åtgärder för att övervinna 
de olika hindren för ett effektivt 
genomförande av viktiga planer som krävs 
enligt miljölagstiftningen.

miljö- och klimatmål och mål för biologisk 
mångfald i andra politikområden. 
Programmet bör därför fungera som en 
katalysator för att ta itu med övergripande 
systemiska utmaningar liksom de 
bakomliggande orsakerna till bristerna i 
genomförandet enligt vad som fastställs i 
miljökonsekvensbeskrivningen och för att 
åstadkomma de nödvändiga framstegen 
genom kapacitetsuppbyggnad och genom 
att utveckla, prova och reproducera nya 
metoder, stödja kompatibel utveckling, 
övervakning och översyn av politik, god 
styrning, ökad medvetenhet och förbättrad 
delaktighet från de berörda parternas sida, 
inklusive regionala och lokala 
myndigheter, icke-statliga organisationer, 
forskarvärlden och näringslivet, 
mobilisera investeringar från unionens 
investeringsprogram eller andra finansiella 
källor och stödja åtgärder för att övervinna 
de olika hindren för ett effektivt 
genomförande av befintlig 
miljölagstiftning.

_________________ _________________

21 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén – Granskningen av 
genomförandet av EU:s miljöpolitik:
Gemensamma utmaningar och hur vi kan 
samarbeta för att nå bättre resultat
(COM(2017) 63 final).

21 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén – Granskningen av 
genomförandet av EU:s miljöpolitik:
Gemensamma utmaningar och hur vi kan 
samarbeta för att nå bättre resultat
(COM(2017) 63 final).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionens senaste paket för (12) Unionens senaste paket för 
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granskning av genomförandet av 
miljöpolitiken 21 visar att betydande 
framsteg krävs för att påskynda 
genomförandet av unionens 
miljölagstiftning och öka integreringen av 
miljö- och klimatmål i andra 
politikområden. Programmet bör därför 
fungera som en katalysator för att 
åstadkomma de nödvändiga framstegen 
genom att utveckla, prova och reproducera 
nya metoder, stödja utveckling, 
övervakning och översyn av politik, öka de 
berörda parternas delaktighet, mobilisera 
investeringar från unionens 
investeringsprogram eller andra finansiella 
källor och stödja åtgärder för att övervinna 
de olika hindren för ett effektivt 
genomförande av viktiga planer som krävs 
enligt miljölagstiftningen.

granskning av genomförandet av 
miljöpolitiken 21 visar att betydande 
framsteg krävs för att påskynda 
genomförandet av unionens 
miljölagstiftning och öka integreringen av 
miljö- och klimatmål i andra 
politikområden. Programmet bör därför 
fungera som en katalysator för att 
åstadkomma de nödvändiga framstegen 
genom att utveckla, prova och reproducera 
nya metoder, stödja utveckling, 
övervakning och översyn av politik, främja 
ökad medvetenhet och bättre 
kommunikation, utveckla god styrning,
öka de berörda parternas delaktighet, 
mobilisera investeringar från unionens 
investeringsprogram eller andra finansiella 
källor och stödja åtgärder för att övervinna 
de olika hindren för ett effektivt 
genomförande av viktiga planer som krävs 
enligt miljölagstiftningen.

_________________ _________________

21 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén – Granskningen av 
genomförandet av EU:s miljöpolitik:
Gemensamma utmaningar och hur vi kan 
samarbeta för att nå bättre resultat
(COM(2017) 63 final).

21 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén – Granskningen av 
genomförandet av EU:s miljöpolitik:
Gemensamma utmaningar och hur vi kan 
samarbeta för att nå bättre resultat
(COM(2017) 63 final).

Or. en

Ändringsförslag 101
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald, inbegripet i marina 
ekosystem, krävs stöd till utveckling, 
genomförande, upprätthållande och 

(13) För att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald och försämringen 
av naturkapital och ekosystemtjänster, 
inbegripet i marina ekosystem och 
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utvärdering av unionens lagstiftning och 
politik, inbegripet EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 202022 , rådets 
direktiv 92/43/EEG 23 Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/147/EG24 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1143/2014 25 . Detta bör särskilt 
ske genom att utveckla kunskapsbasen för 
utarbetande och genomförande av politik 
och genom att utveckla, prova, 
demonstrera och tillämpa bästa praxis och 
lösningar i liten skala eller skräddarsydda 
för särskilda lokala, regionala eller 
nationella förhållanden, inbegripet 
integrerade strategier för genomförandet av 
de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas 
på grundval av direktiv 92/43/EEG. 
Unionen bör spåra sina utgifter relaterade 
till biologisk mångfald för att fullgöra sina 
rapporteringsskyldigheter enligt 
konventionen om biologisk mångfald. Krav 
för spårning i annan relevant 
unionslagstiftning bör också uppfyllas.

sötvattensekosystem, krävs stöd till 
utveckling, genomförande, upprätthållande 
och utvärdering av unionens lagstiftning 
och politik, inbegripet EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 202022 , rådets 
direktiv 92/43/EEG 23 Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/147/EG24 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1143/2014 25 . Detta bör särskilt 
ske genom att utveckla kunskapsbasen för 
utarbetande och genomförande av politik 
och genom att utveckla, prova, 
demonstrera och tillämpa bästa praxis och 
lösningar i liten skala eller skräddarsydda 
för särskilda lokala, regionala eller 
nationella förhållanden, inbegripet 
integrerade strategier för genomförandet av 
de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas 
på grundval av direktiv 92/43/EEG.
Unionen och medlemsstaterna bör 
systematiskt spåra sina utgifter relaterade 
till biologisk mångfald inom ramen för 
alla finansieringsinstrument, både på 
förhand och i efterhand, genom att 
kombinera uppifrån och ned- och 
nedifrån och upp-metoder, bland annat 
för att fullgöra sina 
rapporteringsskyldigheter enligt 
konventionen om biologisk mångfald. Krav 
för spårning i annan relevant 
unionslagstiftning bör också uppfyllas.

_________________ _________________

22 KOM(2011) 244 slutlig. 22 KOM(2011) 244 slutlig.

23 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

23 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 
oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter (EUT L 317, 

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 
oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter (EUT L 317, 



AM\1166178SV.docx 33/110 PE629.443v01-00

SV

4.11.2014, s. 35). 4.11.2014, s. 35).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald, inbegripet i marina 
ekosystem, krävs stöd till utveckling, 
genomförande, upprätthållande och 
utvärdering av unionens lagstiftning och 
politik, inbegripet EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 202022 , rådets 
direktiv 92/43/EEG23 , Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/147/EG24 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1143/201425 . Detta bör särskilt 
ske genom att utveckla kunskapsbasen för 
utarbetande och genomförande av politik 
och genom att utveckla, prova, 
demonstrera och tillämpa bästa praxis och 
lösningar i liten skala eller skräddarsydda 
för särskilda lokala, regionala eller 
nationella förhållanden, inbegripet 
integrerade strategier för genomförandet av 
de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas 
på grundval av direktiv 92/43/EEG 
Unionen bör spåra sina utgifter relaterade 
till biologisk mångfald för att fullgöra sina 
rapporteringsskyldigheter enligt 
konventionen om biologisk mångfald. Krav 
för spårning i annan relevant 
unionslagstiftning bör också uppfyllas.

(13) För att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald, inbegripet i marina 
ekosystem, liksom för en relevant 
förvaltning av vilda djur och växter, i 
synnerhet av vissa arter som det finns för 
många exemplar av, till exempel stora 
rovdjur, krävs stöd till utveckling, 
genomförande, upprätthållande och 
utvärdering av unionens lagstiftning och 
politik, inbegripet EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 202022 , rådets 
direktiv 92/43/EEG23 , Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/147/EG24 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1143/201425 . Detta bör särskilt 
ske genom att utveckla kunskapsbasen för 
utarbetande och genomförande av politik 
och genom att utveckla, prova, 
demonstrera och tillämpa bästa praxis och 
lösningar i liten skala eller skräddarsydda 
för särskilda lokala, regionala eller 
nationella förhållanden, inbegripet 
integrerade strategier för genomförandet av 
de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas 
på grundval av direktiv 92/43/EEG 
Unionen bör spåra sina utgifter relaterade 
till biologisk mångfald för att fullgöra sina 
rapporteringsskyldigheter enligt 
konventionen om biologisk mångfald. Krav 
för spårning i annan relevant 
unionslagstiftning bör också uppfyllas.

_________________ _________________
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22 COM(2011) 244 slutlig. 22 COM(2011) 244 slutlig.

23 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

23 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 
oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter (EUT L 317, 
4.11.2014, s. 35).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 
oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter (EUT L 317, 
4.11.2014, s. 35).

Or. fr

Ändringsförslag 103
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald, inbegripet i marina 
ekosystem, krävs stöd till utveckling, 
genomförande, upprätthållande och 
utvärdering av unionens lagstiftning och 
politik, inbegripet EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 202022 , rådets 
direktiv 92/43/EEG 23 Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/147/EG24 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1143/2014 25 . Detta bör särskilt 
ske genom att utveckla kunskapsbasen för 
utarbetande och genomförande av politik 
och genom att utveckla, prova, 
demonstrera och tillämpa bästa praxis och 
lösningar i liten skala eller skräddarsydda 
för särskilda lokala, regionala eller 
nationella förhållanden, inbegripet 
integrerade strategier för genomförandet av 
de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas 

(13) För att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald, inbegripet i marina 
ekosystem, krävs stöd till utveckling, 
genomförande, upprätthållande och 
utvärdering av unionens lagstiftning och 
politik, inbegripet EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 202022 , rådets 
direktiv 92/43/EEG 23 Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/147/EG24 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1143/2014 25 . Detta bör särskilt 
ske genom att utveckla kunskapsbasen för 
utarbetande och genomförande av politik 
och genom att utveckla, prova, 
demonstrera och tillämpa bästa praxis och 
lösningar på småskaliga företag, eller 
skräddarsydda för särskilda lokala, 
regionala eller nationella förhållanden, 
inbegripet integrerade strategier för 
genomförandet av de prioriterade 
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på grundval av direktiv 92/43/EEG. 
Unionen bör spåra sina utgifter relaterade 
till biologisk mångfald för att fullgöra sina 
rapporteringsskyldigheter enligt 
konventionen om biologisk mångfald. Krav 
för spårning i annan relevant 
unionslagstiftning bör också uppfyllas.

åtgärdsplaner som utarbetas på grundval av 
direktiv 92/43/EEG. Unionen bör spåra 
sina utgifter relaterade till biologisk 
mångfald för att fullgöra sina 
rapporteringsskyldigheter enligt 
konventionen om biologisk mångfald. Krav 
för spårning i annan relevant 
unionslagstiftning bör också uppfyllas.

_________________ _________________

22 KOM(2011) 244 slutlig. 22 KOM(2011) 244 slutlig.

23 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

23 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 
oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter (EUT L 317, 
4.11.2014, s. 35).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 
oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter (EUT L 317, 
4.11.2014, s. 35).

Or. en

Ändringsförslag 104
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den senaste tidens utvärderingar 
och bedömningar, bland annat 
halvtidsöversynen av EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 2020 och 
kontrollen av naturvårdslagstiftningens 
ändamålsenlighet, visar att en av de 
främsta orsakerna till bristande 
genomförande av EU:s 
naturvårdslagstiftning och strategin för 
biologisk mångfald är avsaknaden av 

(14) Den senaste tidens utvärderingar 
och bedömningar, bland annat 
halvtidsöversynen av EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 2020 och 
kontrollen av naturvårdslagstiftningens 
ändamålsenlighet, visar att en av de 
främsta orsakerna till bristande 
genomförande av EU:s 
naturvårdslagstiftning och strategin för 
biologisk mångfald är avsaknaden av 
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tillräcklig finansiering. Unionens 
huvudsakliga finansieringsinstrument, 
däribland Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, kan ge ett viktigt 
bidrag för att uppfylla dessa behov. 
Programmet kan ytterligare öka 
effektiviteten i integreringen genom 
strategiska projekt som syftar till att 
påskynda genomförandet av unionens 
lagstiftning om natur och biologisk 
mångfald, inklusive de åtgärder som anges 
i de prioriterade åtgärdsplaner som 
utarbetats i enlighet med direktiv 
92/43/EEG. De strategiska naturprojekten 
bör stödja program för åtgärder i 
medlemsstaterna som syftar till att 
integrera relevanta mål för natur och 
biologisk mångfald i övriga politikområden 
och finansieringsprogram, och därigenom 
garantera att tillräckliga medel mobiliseras 
för att genomföra politiken. 
Medlemsstaterna skulle inom sin 
strategiska plan för den gemensamma 
jordbrukspolitiken kunna använda en viss 
andel av anslagen från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
för att förstärka stödet för åtgärder som 
kompletterar de strategiska naturprojekt 
som definieras i denna förordning.

tillräcklig finansiering. Unionens 
huvudsakliga finansieringsinstrument, 
däribland Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, kan ge ett viktigt 
bidrag för att uppfylla dessa behov. 
Programmet kan bidra till att effektivisera
integreringen genom strategiska projekt 
som syftar till att påskynda genomförandet 
av unionens lagstiftning om natur och 
biologisk mångfald, inklusive de åtgärder 
som anges i de prioriterade åtgärdsplaner 
som utarbetats i enlighet med direktiv 
92/43/EEG. De strategiska naturprojekten 
bör stödja program för åtgärder i 
medlemsstaterna som syftar till att 
integrera relevanta mål för natur och 
biologisk mångfald i övriga politikområden 
och finansieringsprogram, och därigenom 
garantera att tillräckliga medel mobiliseras 
för att genomföra politiken. 
Medlemsstaterna skulle inom sin 
strategiska plan för den gemensamma 
jordbrukspolitiken kunna använda en viss 
andel av anslagen från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
för att förstärka stödet för åtgärder som 
kompletterar de strategiska naturprojekt 
som definieras i denna förordning.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den senaste tidens utvärderingar 
och bedömningar, bland annat 

(14) Den senaste tidens utvärderingar 
och bedömningar, bland annat 
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halvtidsöversynen av EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 2020 och 
kontrollen av naturvårdslagstiftningens 
ändamålsenlighet, visar att en av de 
främsta orsakerna till bristande 
genomförande av EU:s 
naturvårdslagstiftning och strategin för 
biologisk mångfald är avsaknaden av 
tillräcklig finansiering. Unionens 
huvudsakliga finansieringsinstrument, 
däribland Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, kan ge ett viktigt 
bidrag för att uppfylla dessa behov. 
Programmet kan ytterligare öka 
effektiviteten i integreringen genom 
strategiska projekt som syftar till att 
påskynda genomförandet av unionens 
lagstiftning om natur och biologisk 
mångfald, inklusive de åtgärder som anges 
i de prioriterade åtgärdsplaner som 
utarbetats i enlighet med direktiv 
92/43/EEG. De strategiska naturprojekten 
bör stödja program för åtgärder i 
medlemsstaterna som syftar till att 
integrera relevanta mål för natur och 
biologisk mångfald i övriga politikområden 
och finansieringsprogram, och därigenom 
garantera att tillräckliga medel mobiliseras 
för att genomföra politiken. 
Medlemsstaterna skulle inom sin 
strategiska plan för den gemensamma 
jordbrukspolitiken kunna använda en viss 
andel av anslagen från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
för att förstärka stödet för åtgärder som 
kompletterar de strategiska naturprojekt 
som definieras i denna förordning.

halvtidsöversynen av EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 2020 och 
kontrollen av naturvårdslagstiftningens 
ändamålsenlighet, visar att en av de 
främsta orsakerna till bristande 
genomförande av EU:s 
naturvårdslagstiftning och strategin för 
biologisk mångfald är avsaknaden av 
tillräcklig finansiering. Unionens 
huvudsakliga finansieringsinstrument, 
däribland Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, kan ge ett viktigt 
bidrag för att uppfylla dessa behov om de 
sektoriella politiska målen och kriterierna 
för stödberättigande för varje fond som 
definieras på EU-nivå uppfylls, genom att 
säkerställa komplementaritet för 
finansieringen. Programmet kan 
ytterligare öka effektiviteten i 
integreringen genom strategiska projekt 
som syftar till att påskynda genomförandet 
av unionens lagstiftning om natur och 
biologisk mångfald, inklusive de åtgärder 
som anges i de prioriterade åtgärdsplaner 
som utarbetats i enlighet med direktiv 
92/43/EEG. De strategiska naturprojekten 
bör stödja program för åtgärder i 
medlemsstaterna som syftar till att 
integrera relevanta mål för natur och 
biologisk mångfald i övriga politikområden 
och finansieringsprogram, och därigenom 
garantera att tillräckliga medel mobiliseras 
för att genomföra politiken. 
Medlemsstaterna skulle inom sin 
strategiska plan för den gemensamma 
jordbrukspolitiken kunna använda en viss 
andel av anslagen från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
för att förstärka stödet för åtgärder som 
kompletterar de strategiska naturprojekt 
som definieras i denna förordning om de 
kriterier för stödberättigande som 
definieras i förordning EU .../....
[förordning om strategiska planer inom 
ramen för den gemensamma 
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jordbrukspolitiken] och som kompletteras 
av de nationella strategiska planer som 
följer av samma politik följs.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den senaste tidens utvärderingar 
och bedömningar, bland annat 
halvtidsöversynen av EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 2020 och 
kontrollen av naturvårdslagstiftningens 
ändamålsenlighet, visar att en av de 
främsta orsakerna till bristande 
genomförande av EU:s 
naturvårdslagstiftning och strategin för 
biologisk mångfald är avsaknaden av 
tillräcklig finansiering. Unionens 
huvudsakliga finansieringsinstrument, 
däribland Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, kan ge ett viktigt 
bidrag för att uppfylla dessa behov. 
Programmet kan ytterligare öka 
effektiviteten i integreringen genom 
strategiska projekt som syftar till att 
påskynda genomförandet av unionens 
lagstiftning om natur och biologisk 
mångfald, inklusive de åtgärder som anges 
i de prioriterade åtgärdsplaner som 
utarbetats i enlighet med direktiv 
92/43/EEG. De strategiska naturprojekten 
bör stödja program för åtgärder i 
medlemsstaterna som syftar till att 
integrera relevanta mål för natur och 
biologisk mångfald i övriga politikområden 

(14) Den senaste tidens utvärderingar 
och bedömningar, bland annat 
halvtidsöversynen av EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 2020 och 
kontrollen av naturvårdslagstiftningens 
ändamålsenlighet, visar att en av de 
främsta orsakerna till bristande 
genomförande av EU:s 
naturvårdslagstiftning och strategin för 
biologisk mångfald är avsaknaden av 
tillräcklig finansiering. Unionens 
huvudsakliga finansieringsinstrument, 
däribland Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
garantifonden för jordbruket, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden, 
kan ge ett viktigt bidrag för att uppfylla 
dessa behov, under förutsättning att alla 
dessa finansieringsinstrument förses med 
lämpliga skyddsmekanismer för 
hållbarhet och tar itu med drivkrafterna 
bakom miljöförstöringen och 
klimatförändringarna på ett lämpligt sätt.
Programmet kan ytterligare öka 
effektiviteten i integreringen genom 
strategiska projekt som syftar till att 
påskynda genomförandet av unionens 
lagstiftning om natur och biologisk 
mångfald, inklusive de åtgärder som anges 
i de prioriterade åtgärdsplaner som 



AM\1166178SV.docx 39/110 PE629.443v01-00

SV

och finansieringsprogram, och därigenom 
garantera att tillräckliga medel mobiliseras 
för att genomföra politiken. 
Medlemsstaterna skulle inom sin 
strategiska plan för den gemensamma 
jordbrukspolitiken kunna använda en viss 
andel av anslagen från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
för att förstärka stödet för åtgärder som 
kompletterar de strategiska naturprojekt 
som definieras i denna förordning.

utarbetats i enlighet med direktiv 
92/43/EEG. De strategiska naturprojekten 
bör stödja program för åtgärder i 
medlemsstaterna som syftar till att 
integrera relevanta mål för natur och 
biologisk mångfald i övriga politikområden 
och finansieringsprogram, och därigenom 
garantera att tillräckliga medel mobiliseras 
för att genomföra politiken. 
Medlemsstaterna skulle inom sin 
strategiska plan för den gemensamma 
jordbrukspolitiken kunna använda en viss 
andel av anslagen från garantifonden för 
jordbruket och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
för att förstärka stödet för åtgärder som 
kompletterar de strategiska naturprojekt 
som definieras i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 107
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) EU:s yttersta randområden står 
för en betydande andel av den globala 
biologiska mångfalden (omkring 20 % av 
världens laguner och korallrev) och 
drabbas i större utsträckning än alla 
andra europeiska regioner av de 
katastrofala och oåterkalleliga effekterna 
av den globala uppvärmningen och 
utarmningen av den biologiska 
mångfalden. Det är därför nödvändigt att 
anslå en särskild minimibudget för de 
yttersta randområdena, särskilt 
Frankrikes yttersta randområden, som 
Europeiska unionen på ett orättvist sätt 
har uteslutit från fågel- och 
habitatdirektiven och som följaktligen inte 
omfattas av något bindande regelverk om 
skydd av arter och livsmiljöer och inte 
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heller av Natura 2000-medlen, trots att de 
alla är centrala områden för världens 
biologiska mångfald och vissa av dem 
finns upptagna på eller står i begrepp att 
tas upp på Unescos världsarvslista. 
Frankrikes yttersta randområden 
diskrimineras särskilt hårt vid 
tilldelningen av de olika europeiska 
medlen för skydd och finansiering av 
skydd av den biologiska mångfalden i 
dessa områden. Minst 2 % av Life-
programmets finansiering bör därför 
anslås till de yttersta randområdena för 
att skydda deras ojämförliga biologiska 
mångfald, och minst 1 % bör anslås till 
Frankrikes yttersta randområden som 
ersättning för de förlorade åren.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det frivilliga systemet för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster i 
utomeuropeiska territorier (Best) främjar 
bevarande av biologisk mångfald, inklusive 
marin biologisk mångfald, och hållbar 
användning av ekosystemtjänster, 
däribland ekosystembaserade strategier för 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar i EU:s yttersta 
randområden och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna. Best har
bidragit till att öka medvetenheten om den 
ekologiska betydelsen av de yttersta 
randområdena och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna för att bevara den 
biologiska mångfalden på global nivå. I 
sina ministerförklaringar från 2017 och 
2018 har de utomeuropeiska länderna och 

(15) Det frivilliga systemet för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster i 
utomeuropeiska territorier (Best) främjar 
bevarande av biologisk mångfald, inklusive 
marin biologisk mångfald, och hållbar 
användning av ekosystemtjänster, 
däribland en ekosystemstrategi för 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar i EU:s yttersta 
randområden och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna. Tack vare den 
förberedande åtgärden Best, som antogs 
2011, och de senare programmen Best 2.0 
och Best för de yttersta randområdena 
har Best bidragit till att öka medvetenheten 
om den ekologiska betydelsen av de 
yttersta randområdena och de 
utomeuropeiska länderna och territorierna 
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territorierna uttryckt sin uppskattning för 
detta system med små bidrag för biologisk 
mångfald. Det är lämpligt att programmet 
får fortsätta finansiera små bidrag för den 
biologiska mångfalden i de yttersta 
randområdena och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna.

och deras nyckelroll för att bevara den 
biologiska mångfalden på global nivå.
Tack vare stödet från Best har 90 projekt 
utformats och gjort det möjligt för EU att 
stödja lokala aktörer direkt. 80 % av den 
biologiska mångfalden i Europa finns i de 
utomeuropeiska territorierna och i 
kommissionens konsekvensbedömning 
bedöms behoven av ekonomiskt stöd till 
insatser på plats i dessa territorier uppgå 
till 8 miljoner euro per år. I sina 
ministerförklaringar från 2017 och 2018 
har de utomeuropeiska länderna och 
territorierna uttryckt sin uppskattning för 
detta system med små bidrag för biologisk 
mångfald. Det är följaktligen lämpligt att 
integrera Best-initiativet i det nuvarande
programmet, inklusive en förstärkning av 
kapaciteterna och kapitaliseringen med 
avseende på de åtgärder som finansieras i 
de yttersta randområdena och de 
utomeuropeiska länderna och territorierna.

Or. fr

Ändringsförslag 109
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det frivilliga systemet för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster i 
utomeuropeiska territorier (Best) främjar 
bevarande av biologisk mångfald, inklusive 
marin biologisk mångfald, och hållbar 
användning av ekosystemtjänster, 
däribland ekosystembaserade strategier för 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar i EU:s yttersta 
randområden och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna. Best har 
bidragit till att öka medvetenheten om den 
ekologiska betydelsen av de yttersta 
randområdena och de utomeuropeiska 

(15) Det frivilliga systemet för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster i 
utomeuropeiska territorier (Best) främjar 
bevarande av biologisk mångfald, inklusive 
marin biologisk mångfald, och hållbar 
användning av ekosystemtjänster, 
däribland ekosystembaserade strategier för 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar i EU:s yttersta 
randområden och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna, men har 
bidragit alltför lite och endast marginellt 
till skyddet av den biologiska mångfalden. 
Det räcker inte på långa vägar till för att 
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länderna och territorierna för att bevara 
den biologiska mångfalden på global 
nivå. I sina ministerförklaringar från 
2017 och 2018 har de utomeuropeiska 
länderna och territorierna uttryckt sin 
uppskattning för detta system med små 
bidrag för biologisk mångfald. Det är 
lämpligt att programmet får fortsätta 
finansiera små bidrag för den biologiska 
mångfalden i de yttersta randområdena 
och de utomeuropeiska länderna och 
territorierna.

bekämpa utarmningen av den biologiska 
mångfalden i dessa regioner. Det är 
därför lämpligt att behålla detta system 
genom att integrera det i Life-programmet 
och öka dess budget. Det får dock inte 
ersätta Life-programmets övriga bidrag 
till de yttersta randområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) I likhet med allt annat EU-stöd bör 
Life-programmet ta hänsyn till 
ökaraktären hos EU:s territorier, utöver 
den roll som programmet spelar för 
unionens yttersta randområden, liksom de 
problem som denna belägenhet kan 
medföra. Olika studier visar att 
klimatförändringarna i synnerhet 
kommer att påverka öterritorierna, 
framför allt i och med de stigande 
havsnivåerna, och utöver dessa 
utmaningar som hör ihop med de stigande 
havsnivåerna står Medelhavet dessutom 
inför försurning på grund av den 
koldioxid som finns lagrad i atmosfären.

Or. es

Ändringsförslag 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
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Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Under sommaren 2018 uppstod 
extrema väderfenomen i 
Medelhavsområdet, med drag av kraftiga 
tropiska stormar. Skadorna var enorma 
och krävde till och med människoliv. 
Utöver risken för att det kommer att 
krävas exceptionellt mycket 
katastrofmedel bör denna situation 
bedömas ur ett helhetsperspektiv inom 
ramen för EU:s strategi för anpassning 
till klimatförändringen.

Or. es

Ändringsförslag 112
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Främjande av den cirkulära 
ekonomin kräver en förändrad syn på sättet 
att utforma, producera, konsumera och 
bortskaffa material och produkter, 
däribland plast. Programmet bör bidra till 
övergången till en cirkulär ekonomisk 
modell genom ekonomiskt stöd som
inriktas på en rad olika aktörer (företag, 
myndigheter och konsumenter), i synnerhet 
genom att tillämpa, utveckla och 
reproducera bästa teknik, metoder och 
lösningar som är skräddarsydda för lokala, 
regionala eller nationella förhållanden, 
bland annat genom integrerade strategier 
för genomförandet av planer för 
avfallshantering och förebyggande av 
avfall. Genom att stödja genomförandet av 
plaststrategin kan åtgärder vidtas i 
synnerhet för att försöka lösa problemet 
med marint skräp.

(16) Främjande av den cirkulära 
ekonomin kräver en förändrad syn på sättet 
att utforma, producera, konsumera och 
bortskaffa material och produkter, 
däribland plast. Programmet bör bidra till 
övergången till en cirkulär ekonomisk 
modell genom ekonomiskt stöd som 
inriktas på en rad olika aktörer (företag, 
myndigheter och konsumenter), i synnerhet 
genom att tillämpa, utveckla och 
reproducera bästa teknik, metoder och 
lösningar som är skräddarsydda för lokala, 
regionala eller nationella förhållanden, 
bland annat genom integrerade strategier 
för genomförandet av planer för 
avfallshantering och förebyggande av 
avfall. Genom att stödja genomförandet av 
plaststrategin kan åtgärder vidtas i 
synnerhet för att öka återvinningen av 
plastavfall och för att försöka lösa 
problemet med marint skräp, som i nuläget 
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utgör en omfattande miljökris.

Or. fr

Ändringsförslag 113
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Främjande av den cirkulära 
ekonomin kräver en förändrad syn på sättet 
att utforma, producera, konsumera och 
bortskaffa material och produkter, 
däribland plast. Programmet bör bidra till 
övergången till en cirkulär ekonomisk 
modell genom ekonomiskt stöd som 
inriktas på en rad olika aktörer (företag, 
myndigheter och konsumenter), i synnerhet 
genom att tillämpa, utveckla och 
reproducera bästa teknik, metoder och 
lösningar som är skräddarsydda för lokala, 
regionala eller nationella förhållanden, 
bland annat genom integrerade strategier 
för genomförandet av planer för 
avfallshantering och förebyggande av 
avfall. Genom att stödja genomförandet av 
plaststrategin kan åtgärder vidtas i 
synnerhet för att försöka lösa problemet 
med marint skräp.

(16) Främjande av en resurseffektiv och 
cirkulär ekonomi kräver en förändrad syn 
på sättet att utforma, producera, konsumera 
och bortskaffa material och produkter, 
däribland plast. Programmet bör bidra till 
övergången till en resurseffektiv och 
cirkulär ekonomisk modell genom 
ekonomiskt stöd som inriktas på en rad 
olika aktörer (företag, organisationer från 
det civila samhället, myndigheter och 
konsumenter), i synnerhet genom att 
tillämpa, utveckla och reproducera bästa 
teknik, metoder och lösningar som är 
skräddarsydda för lokala, regionala eller 
nationella förhållanden, bland annat genom 
integrerade strategier för genomförandet av 
avfallshierarkin, planer för hållbar 
avfallshantering och förebyggande av 
avfall. Genom att stödja genomförandet av 
plaststrategin kan åtgärder vidtas i 
synnerhet för att försöka lösa problemet 
med marint skräp och skräp i sötvatten.

Or. en

Ändringsförslag 114
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) En hög nivå av miljöskydd är 
grundläggande för EU-medborgarnas 
hälsa och välmående. Programmet bör 
stödja unionens mål att framställa och 
använda kemikalier på ett sätt som 
minimerar de betydande negativa 
effekterna för människors hälsa och 
miljön, och att ta fram en EU-strategi för 
en giftfri miljö. Programmet bör också 
stödja verksamhet som främjar 
genomförandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/49/EG 
(bullerdirektivet) i syfte att uppnå 
bullernivåer som inte leder till betydande 
negativa effekter på, och risker för, 
människors hälsa.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Unionens långsiktiga mål för 
luftpolitiken är att uppnå luftkvalitetsnivåer 
som inte medför betydande negativa 
effekter på, och risker för, människors 
hälsa. Allmänhetens medvetenhet om 
luftföroreningar är hög och medborgarna 
förväntar sig att myndigheterna ska agera. I 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/228426 understryks att 
unionsfinansiering kan ha betydelse för att 
nå målen för ren luft. Därför bör 
programmet stödja projekt, inklusive 
strategiska integrerade projekt, som har 
potential att mobilisera offentliga och 
privata medel och att tjäna som exempel på 
god praxis och katalysatorer för 
genomförandet av luftkvalitetsplaner och 

(17) Unionens långsiktiga mål för 
luftpolitiken är att uppnå luftkvalitetsnivåer 
som inte medför betydande negativa 
effekter på, och risker för, människors 
hälsa. Allmänhetens medvetenhet om 
luftföroreningar är hög och medborgarna 
förväntar sig att myndigheterna ska agera. I 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/228426 understryks att 
unionsfinansiering kan ha betydelse för att 
nå målen för ren luft. Därför bör 
programmet stödja projekt, inklusive 
strategiska integrerade projekt, som har 
potential att mobilisera offentliga och 
privata medel och att tjäna som exempel på 
god praxis och katalysatorer för 
genomförandet av luftkvalitetsplaner och 
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lagstiftning på lokal, regional, 
multiregional, nationell och transnationell 
nivå.

lagstiftning på lokal, regional, 
multiregional, nationell och transnationell 
nivå. Dessa ansträngningar för en bättre 
luftkvalitet bör överensstämma med 
kraven på minskade växthusgasutsläpp 
och det långsiktiga behovet av att minska 
koldioxidutsläppen i den europeiska 
ekonomin genom att gradvis ersätta fossil 
energiinfrastruktur med en infrastruktur 
som baseras på förnybara energikällor, 
när detta är tekniskt möjligt.

_________________ _________________

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 
om minskning av nationella utsläpp av 
vissa luftföroreningar, om ändring av 
direktiv 2003/35/EG och om upphävande 
av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 
17.12.2016, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 
om minskning av nationella utsläpp av 
vissa luftföroreningar, om ändring av 
direktiv 2003/35/EG och om upphävande 
av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 116
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Unionens långsiktiga mål för 
luftpolitiken är att uppnå luftkvalitetsnivåer 
som inte medför betydande negativa 
effekter på, och risker för, människors 
hälsa. Allmänhetens medvetenhet om 
luftföroreningar är hög och medborgarna 
förväntar sig att myndigheterna ska agera. I 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/228426 understryks att 
unionsfinansiering kan ha betydelse för att 
nå målen för ren luft. Därför bör 
programmet stödja projekt, inklusive 
strategiska integrerade projekt, som har 
potential att mobilisera offentliga och 
privata medel och att tjäna som exempel på 
god praxis och katalysatorer för 

(17) Unionens långsiktiga mål för 
luftpolitiken är att uppnå luftkvalitetsnivåer 
som inte medför betydande negativa 
effekter på, och risker för, människors 
hälsa. Allmänhetens medvetenhet om 
luftföroreningar är hög och medborgarna 
förväntar sig att myndigheterna ska agera, 
medan studier som utförts i tätorter ofta 
visar att luftföroreningarna ligger kvar på 
samma nivå, eller rent av har ökat. I 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/228426 understryks att 
unionsfinansiering kan ha betydelse för att 
nå målen för ren luft. Därför bör 
programmet stödja projekt, inklusive 
strategiska integrerade projekt, som har 
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genomförandet av luftkvalitetsplaner och 
lagstiftning på lokal, regional, 
multiregional, nationell och transnationell 
nivå.

potential att mobilisera offentliga och 
privata medel och att tjäna som exempel på 
god praxis och katalysatorer för 
genomförandet av luftkvalitetsplaner och 
lagstiftning på lokal, regional, 
multiregional, nationell och transnationell 
nivå.

_________________ _________________

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 
om minskning av nationella utsläpp av 
vissa luftföroreningar, om ändring av 
direktiv 2003/35/EG och om upphävande 
av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 
17.12.2016, s. 1)

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 
om minskning av nationella utsläpp av 
vissa luftföroreningar, om ändring av 
direktiv 2003/35/EG och om upphävande 
av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 
17.12.2016, s. 1)

Or. fr

Ändringsförslag 117
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Unionens långsiktiga mål för 
luftpolitiken är att uppnå luftkvalitetsnivåer 
som inte medför betydande negativa 
effekter på, och risker för, människors 
hälsa. Allmänhetens medvetenhet om 
luftföroreningar är hög och medborgarna 
förväntar sig att myndigheterna ska agera. I 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/228426 understryks att 
unionsfinansiering kan ha betydelse för att 
nå målen för ren luft. Därför bör 
programmet stödja projekt, inklusive 
strategiska integrerade projekt, som har 
potential att mobilisera offentliga och 
privata medel och att tjäna som exempel på 
god praxis och katalysatorer för 
genomförandet av luftkvalitetsplaner och 
lagstiftning på lokal, regional, 
multiregional, nationell och transnationell 
nivå.

(17) Unionens långsiktiga mål för 
luftpolitiken är att uppnå luftkvalitetsnivåer 
som inte medför betydande negativa 
effekter på, och risker för, människors 
hälsa. Allmänhetens medvetenhet om 
luftföroreningar är hög och medborgarna 
förväntar sig att myndigheterna ska agera. I 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/228426 understryks att 
unionsfinansiering kan ha betydelse för att 
nå målen för ren luft. Därför bör 
programmet stödja projekt, inklusive 
strategiska integrerade projekt, som har 
potential att mobilisera offentliga och 
privata medel och att tjäna som exempel på 
god praxis och katalysatorer för 
genomförandet av luftkvalitetsplaner och 
lagstiftning på lokal, regional, 
multiregional, nationell och transnationell 
nivå. Programmet bör främst inriktas på 
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att finansiera användbara åtgärder för att 
samtidigt bekämpa klimatförändringarna 
och ta itu med luftkvaliteten.

_________________ _________________

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 
om minskning av nationella utsläpp av 
vissa luftföroreningar, om ändring av 
direktiv 2003/35/EG och om upphävande 
av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 
17.12.2016, s. 1)

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 
om minskning av nationella utsläpp av 
vissa luftföroreningar, om ändring av 
direktiv 2003/35/EG och om upphävande 
av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 
17.12.2016, s. 1)

Or. fr

Ändringsförslag 118
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Unionens långsiktiga mål för 
luftpolitiken är att uppnå luftkvalitetsnivåer 
som inte medför betydande negativa 
effekter på, och risker för, människors 
hälsa. Allmänhetens medvetenhet om 
luftföroreningar är hög och medborgarna 
förväntar sig att myndigheterna ska agera. I 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/228426 understryks att 
unionsfinansiering kan ha betydelse för att 
nå målen för ren luft. Därför bör 
programmet stödja projekt, inklusive 
strategiska integrerade projekt, som har 
potential att mobilisera offentliga och 
privata medel och att tjäna som exempel på 
god praxis och katalysatorer för 
genomförandet av luftkvalitetsplaner och 
lagstiftning på lokal, regional, 
multiregional, nationell och transnationell 
nivå.

(17) Unionens långsiktiga mål för 
luftpolitiken är att uppnå luftkvalitetsnivåer 
som inte medför betydande negativa 
effekter på, och risker för, människors 
hälsa, miljön och den biologiska 
mångfalden. Allmänhetens medvetenhet 
om luftföroreningar är hög och 
medborgarna förväntar sig att 
myndigheterna ska agera. I 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/228426 understryks att 
unionsfinansiering kan ha betydelse för att 
nå målen för ren luft. Därför bör 
programmet stödja projekt, inklusive 
strategiska integrerade projekt, som har 
potential att mobilisera offentliga och 
privata medel och att tjäna som exempel på 
god praxis och katalysatorer för 
genomförandet av luftkvalitetsplaner och 
lagstiftning på lokal, regional, 
multiregional, nationell och transnationell 
nivå.
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_________________ _________________

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 
om minskning av nationella utsläpp av 
vissa luftföroreningar, om ändring av 
direktiv 2003/35/EG och om upphävande 
av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 
17.12.2016, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 
om minskning av nationella utsläpp av 
vissa luftföroreningar, om ändring av 
direktiv 2003/35/EG och om upphävande 
av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt att främja nedläggning av källor 
till luftföroreningar, särskilt installationer 
för uppvärmning av bostäder och 
kraftverk som drivs med fossila bränslen. 
För att lösa problemet med 
luftföroreningar bör insatserna inriktas 
på en omställning till förnybara 
energikällor, och därigenom främja ett 
långsiktigt perspektiv.

Or. en

Motivering

Uppvärmning av bostäder med fossila bränslen är en stor källa till luftföroreningar i EU och 
skadar medborgarnas hälsa. När det är tekniskt möjligt bör man främja en övergång till 
förnybara energikällor i linje med målen för minskade koldioxidutsläpp inom byggsektorn, 
såsom föreskrivs i direktivet om byggnaders energiprestanda.

Ändringsförslag 120
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I direktiv 2000/60/EG fastställs en 
ram för skyddet av unionens ytvatten, 
kustvatten, vatten i övergångszon och 
grundvatten. Direktivets mål stöds av 
strategin för att skydda Europas 
vattenresurser27 som efterlyser ett bättre 
genomförande och en ökad integrering av 
vattenpolitikens mål i andra 
politikområden. Programmet bör därför 
stödja projekt som medverkar till ett 
effektivt genomförande av direktiv 
2000/60/EG och andra delar av unionens 
vattenlagstiftning som bidrar till att uppnå 
god status i unionens vattenförekomster 
genom att tillämpa, utveckla och 
reproducera bästa praxis, samt genom att 
mobilisera kompletterande åtgärder inom 
ramen för andra unionsprogram eller 
finansieringskällor.

(18) I direktiv 2000/60/EG fastställs en 
ram för skyddet av unionens ytvatten, 
kustvatten, vatten i övergångszon och 
grundvatten. I detta sammanhang behövs 
en omfattande och oberoende studie för 
att fastställa hur hydraulisk spräckning 
efter olja påverkar dessa 
vattendrag. Direktivets mål stöds av 
strategin för att skydda Europas 
vattenresurser27 som efterlyser ett bättre 
genomförande och en ökad integrering av 
vattenpolitikens mål i andra 
politikområden. Programmet bör därför 
stödja projekt som medverkar till ett 
effektivt genomförande av direktiv 
2000/60/EG och andra delar av unionens 
vattenlagstiftning som bidrar till att uppnå 
god status i unionens vattenförekomster 
genom att tillämpa, utveckla och 
reproducera bästa praxis, samt genom att 
mobilisera kompletterande åtgärder inom 
ramen för andra unionsprogram eller 
finansieringskällor.

_________________ _________________

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

Or. en

Ändringsförslag 121
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I direktiv 2000/60/EG fastställs en 
ram för skyddet av unionens ytvatten, 
kustvatten, vatten i övergångszon och 
grundvatten. Direktivets mål stöds av 
strategin för att skydda Europas 
vattenresurser27 som efterlyser ett bättre 

(18) I direktiv 2000/60/EG fastställs en 
ram för skyddet av unionens ytvatten, 
kustvatten, vatten i övergångszon och 
grundvatten. Direktivets mål stöds av 
strategin för att skydda Europas 
vattenresurser27 som efterlyser ett bättre 
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genomförande och en ökad integrering av 
vattenpolitikens mål i andra 
politikområden. Programmet bör därför 
stödja projekt som medverkar till ett 
effektivt genomförande av direktiv 
2000/60/EG och andra delar av unionens 
vattenlagstiftning som bidrar till att uppnå 
god status i unionens vattenförekomster 
genom att tillämpa, utveckla och 
reproducera bästa praxis, samt genom att 
mobilisera kompletterande åtgärder inom 
ramen för andra unionsprogram eller 
finansieringskällor.

genomförande och en ökad integrering av 
vattenpolitikens mål i andra 
politikområden. Programmet bör därför 
stödja projekt som förbättrar
vattenresursernas integritet och 
medverkar till ett effektivt genomförande 
av direktiv 2000/60/EG och andra delar av 
unionens vattenlagstiftning som bidrar till 
att uppnå god status i unionens 
vattenförekomster genom att tillämpa, 
utveckla och reproducera bästa praxis, 
samt genom att mobilisera kompletterande 
åtgärder inom ramen för andra 
unionsprogram eller finansieringskällor.

_________________ _________________

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

Or. en

Ändringsförslag 122
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken spelar en avgörande 
roll i uppnåendet av unionens mål 
gällande miljö, biologisk mångfald, klimat 
och hållbarhet. Kommissionen har inte 
utfört någon systemisk utvärdering 
(kontroll av ändamålsenligheten) av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, trots 
upprepade krav från viktiga berörda 
parter, bland annat Refit-plattformen. 
Dock framgår det tydligt av en 
evidensbaserad studie28a till följd av 
kommissionens regler om bättre 
lagstiftning som nyligen utfördes att den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
miljöåtagande inte räcker för att stoppa 
minskningen av den biologiska 
mångfalden eller miljöförstöringen. Den 
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gemensamma jordbrukspolitiken tar inte 
heller upp målen för hållbar utveckling i 
tillräcklig utsträckning. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken i dess 
nuvarande form kommer inte att 
tillhandahålla lämpliga ekosystemtjänster 
i EU och kommer helt och hållet att 
misslyckas med att ta itu med de 
utmaningar som följer av 
klimatförändringarna.
Synergierna med den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska säkerställa att 
denna politik, efter en omfattande reform, 
bemöter de nuvarande utmaningarna på 
ett bättre sätt, att resurserna flyttas från 
direktstöd som varken är effektiva eller 
välmotiverade och att belöningar 
förbättras för jordbrukare som åtar sig att 
använda hållbara jordbruksmetoder och 
aktivt bidra till den biologiska mångfalden 
och miljömålen, bland annat genom 
förvaltning av Natura 2000-områden, 
miljöplaner och ekologiskt jordbruk.

_________________

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 och 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

Ändringsförslag 123
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Den nuvarande bevarandestatusen 
för Natura 2000-områden på 
jordbruksmark är mycket dålig, vilket 
innebär att dessa områden fortfarande 
behöver skydd.

De aktuella stöden till Natura 2000-
områden inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken utgör det 
effektivaste sättet att bevara den 
biologiska mångfalden i 
jordbruksområden28a. Dessa stöd är dock 
otillräckliga och speglar inte områdenas 
höga värde för samhället. För att 
uppmuntra miljöskyddet i dessa områden 
bör stöden till dessa områden inom ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken 
därför höjas.

_________________

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 och 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

Ändringsförslag 124
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad
övergång till ren energi krävs att det civila
samhället medverkar genom att höja 
allmänhetens medvetenhet och öka 
konsumenternas engagemang samt ett 
bredare deltagande från berörda parter, 
inbegripet icke-statliga organisationer, i 
samråd om och genomförande av 
politiken.

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, biologisk mångfald, klimat 
och övergång till ett samhälle med 
nollnettoutsläpp krävs en flernivåstrategi 
med robusta och evidensbaserade 
förfaranden och ett bredare engagemang, 
även av lokala och regionala myndigheter 
och det civila samhället, i utarbetande och 
genomförande av politiken, och när det 
gäller att höja allmänhetens medvetenhet. 
Icke-statliga organisationer och nätverk 
av ideella organisationer som har ett mål 
av allmänt intresse för unionen och som 
främst är verksamma på området miljö-
och klimatåtgärder bör därför få mer stöd 
från programmet. Eftersom 
standardprojekt i detta avseende är 
särskilt viktiga bör de tekniska 
uppgifterna, inklusive det minsta totala 
antalet projekt, fastställas på ett sätt som 
gör det möjligt för icke-statliga 
organisationer att delta i programmet på 
ett bra sätt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad 
övergång till ren energi krävs att det civila 
samhället medverkar genom att höja 
allmänhetens medvetenhet och öka
konsumenternas engagemang samt ett 
bredare deltagande från berörda parter, 
inbegripet icke-statliga organisationer, i 
samråd om och genomförande av politiken.

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad 
övergång till ren energi krävs att det civila 
samhället medverkar genom att höja 
allmänhetens medvetenhet, bland annat 
genom en kommunikationsstrategi som 
tar hänsyn till de nya medierna och 
sociala nätverken, ökar konsumenternas 
engagemang och breddar deltagandet från 
berörda parter, inbegripet icke-statliga 
organisationer, i samråd om och 
genomförande av politiken.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att uttryckligen nämna behovet av en modern kommunikationsstrategi.

Ändringsförslag 126
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad 
övergång till ren energi krävs att det civila 
samhället medverkar genom att höja 
allmänhetens medvetenhet och öka 
konsumenternas engagemang samt ett 
bredare deltagande från berörda parter, 
inbegripet icke-statliga organisationer, i 
samråd om och genomförande av politiken.

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad 
övergång till ren energi måste det civila 
samhället medverka till fullo. Detta kan 
uppnås genom att höja allmänhetens 
medvetenhet och öka konsumenternas 
engagemang samt ett bredare deltagande 
från berörda parter, inbegripet icke-statliga 
organisationer, i samråd om och 
genomförande av politiken.

Or. en

Ändringsförslag 127
György Hölvényi

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad 
övergång till ren energi krävs att det civila 
samhället medverkar genom att höja 
allmänhetens medvetenhet och öka 
konsumenternas engagemang samt ett 
bredare deltagande från berörda parter, 
inbegripet icke-statliga organisationer, i 
samråd om och genomförande av politiken.

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad 
övergång till ren energi krävs att det civila 
samhället medverkar genom att höja 
allmänhetens medvetenhet och öka 
konsumenternas engagemang samt ett 
bredare deltagande från berörda parter, 
inbegripet icke-statliga organisationer, 
kyrkor och religiösa samfund i samråd om 
och genomförande av politiken.



PE629.443v01-00 56/110 AM\1166178SV.docx

SV

Or. hu

Ändringsförslag 128
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad 
övergång till ren energi krävs att det civila 
samhället medverkar genom att höja 
allmänhetens medvetenhet och öka
konsumenternas engagemang samt ett 
bredare deltagande från berörda parter, 
inbegripet icke-statliga organisationer, i 
samråd om och genomförande av politiken.

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad
övergång till ren energi krävs det att man 
ökar allmänhetens medvetenhet,
konsumenternas engagemang samt ett 
bredare deltagande från berörda parter, i 
synnerhet det civila samhällets
organisationer, kyrkan och religiösa 
sammanslutningar eller samfund i samråd 
om och genomförande och utvärdering av 
politiken.

Or. it

Motivering

Det föreslagna ändringsförslaget syftar till att den erkänna den viktiga roll som spelas av 
kyrkan och av religiösa sammanslutningar eller samfund inom miljöpolitiken. 
Ändringsförslaget har också som mål att genomföra artikel 17 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, som kräver att man skiljer dessa parter från det civila samhället.

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

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad 
övergång till ren energi krävs att det civila 
samhället medverkar för att höja 
allmänhetens medvetenhet och öka 

(20) För att få en bättre styrning i frågor 
som rör miljö, klimat och relaterad 
övergång till ren energi krävs att det civila 
samhället och aktörer som är 
yrkesverksamma på det sociala området, 
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konsumenternas engagemang samt ett 
bredare deltagande från berörda parter, 
inbegripet icke-statliga organisationer, i 
samråd om och genomförande av 
politiken.

partner och lokala folkvalda medverkar 
och engagerar sig för att höja 
allmänhetens medvetenhet och öka 
konsumenternas engagemang samt ett 
bredare deltagande från berörda parter.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Programmet bör hjälpa aktörerna 
och territorierna att stärka sin 
motståndskraft genom att stödja 
utvecklingen och genomförandet av 
lokala och regionala strategier för att 
anpassa kustområdena efter 
klimatförändringarna.

Or. fr

Ändringsförslag 131
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medan bättre styrning på alla nivåer 
bör vara ett övergripande mål för 
programmets alla delprogram, bör 
programmet stödja utarbetande och 
genomförande av övergripande lagstiftning 
om miljöstyrning, inklusive den 
lagstiftning som genomför Uneces (FN:s 
ekonomiska kommission för Europa) 
konvention om tillgång till information, 

(21) Medan bättre styrning på alla nivåer 
bör vara ett övergripande mål för 
programmets alla delprogram, bör 
programmet stödja utarbetande och 
genomförande och effektiv efterlevnad av 
och genomdrivande av miljö- och 
klimatregelverket, i synnerhet av 
övergripande lagstiftning om 
miljöstyrning, inklusive den lagstiftning 
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allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor29.

som genomför Uneces (FN:s ekonomiska 
kommission för Europa) konvention om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor29, 29a, 
även med hänsyn tagen till 
Århuskonventionens 
efterlevnadskommitté.
Programmet bör framför allt stödja 
utvecklingen av samarbetsplattformar och 
utbyte av bästa praxis för en mer effektiv 
efterlevnad och ett mer effektivt 
genomdrivande av miljö- och 
klimatpolitik och relaterad lagstiftning, 
inklusive utbildningsprogram för domare 
och allmänna åklagare, liksom 
medvetandehöjande verksamheter med 
avseende på tillgång till information och 
rättslig prövning i miljö- och klimatfrågor

_________________ _________________

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

29a EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Ändringsförslag 132
Soledad Cabezón Ruiz

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Programmet bör förbereda 
marknadsaktörerna för och stödja dem i 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi genom att prova nya 
affärsmöjligheter, förbättra 
yrkeskunskaper, underlätta 
konsumenternas tillgång till hållbara 
produkter och tjänster, engagera och stärka 
opinionsbildare och prova nya metoder för 
att anpassa befintliga processer och 
affärslandskapet. För att stödja en bredare 
marknadsspridning av hållbara lösningar 

(22) Life-programmet bör förbereda 
marknadsaktörerna för och stödja dem i 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi som baseras på 
förnybar energi genom att prova nya 
affärsmöjligheter, förbättra 
yrkeskunskaper, underlätta 
konsumenternas tillgång till hållbara 
produkter och tjänster, engagera och stärka 
opinionsbildare och prova nya metoder för 
att anpassa befintliga processer och 
affärslandskapet. För att stödja en bredare 
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bör allmänhetens acceptans och 
konsumenternas engagemang främjas.

marknadsspridning av hållbara lösningar 
bör allmänhetens acceptans och 
konsumenternas engagemang främjas. De 
slutkonsumerande sektorer som arbetar 
med energieffektivitet, som 
byggnadssektorn, tjänstesektorn, 
industrin och transportsektorn, bör 
inkluderas i delprogrammet Övergång till 
ren energi, i takt med att förnybar energi 
integreras i dessa sektorer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Programmet bör förbereda 
marknadsaktörerna för och stödja dem i 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi genom att prova nya 
affärsmöjligheter, förbättra 
yrkeskunskaper, underlätta 
konsumenternas tillgång till hållbara 
produkter och tjänster, engagera och stärka 
opinionsbildare och prova nya metoder för 
att anpassa befintliga processer och 
affärslandskapet. För att stödja en bredare 
marknadsspridning av hållbara lösningar 
bör allmänhetens acceptans och 
konsumenternas engagemang främjas.

(22) Programmet bör förbereda 
marknadsaktörerna för och stödja dem i 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi som baseras på 
förnybar energi genom att prova nya 
affärsmöjligheter, förbättra 
yrkeskunskaper, underlätta 
konsumenternas tillgång till hållbara 
produkter och tjänster, engagera och stärka 
opinionsbildare och prova nya metoder för 
att anpassa befintliga processer och 
affärslandskapet. För att stödja en bredare 
marknadsspridning av hållbara lösningar 
bör allmänhetens acceptans och 
konsumenternas engagemang främjas. De 
slutkonsumerande sektorerna, till 
exempel byggnadssektorn, tjänstesektorn, 
industrin och transportsektorn, bör 
inkluderas i delprogrammet Övergång till 
ren energi, för att bidra till 
energieffektivitet och användningen av 
förnybar energi.

Or. en
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Ändringsförslag 134
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Programmet bör förbereda 
marknadsaktörerna för och stödja dem i 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi genom att prova nya 
affärsmöjligheter, förbättra 
yrkeskunskaper, underlätta 
konsumenternas tillgång till hållbara 
produkter och tjänster, engagera och stärka 
opinionsbildare och prova nya metoder för 
att anpassa befintliga processer och 
affärslandskapet. För att stödja en bredare 
marknadsspridning av hållbara lösningar 
bör allmänhetens acceptans och 
konsumenternas engagemang främjas.

(22) Programmet bör förbereda 
marknadsaktörerna för och stödja dem i 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi genom att prova nya 
affärsmöjligheter, förbättra 
yrkeskunskaper, underlätta 
konsumenternas tillgång till hållbara 
produkter och tjänster, engagera och stärka 
opinionsbildare och prova nya metoder för 
att anpassa befintliga processer och 
affärslandskapet. För att stödja en bredare 
marknadsspridning av hållbara lösningar 
bör allmänhetens acceptans och 
konsumenternas engagemang främjas. Det 
bör också inkludera en satsning på EU-
nivå på att styra både produktion och 
konsumtion mot en mer klimatvänlig och 
växtbaserad kost, med en parallell 
minskning av såväl produktionen som 
konsumtionen av kött.

Or. en

Ändringsförslag 135
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Programmet bör förbereda 
marknadsaktörerna för och stödja dem i 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 

(22) Programmet bör förbereda 
marknadsaktörerna för och stödja dem i 
övergången till en hållbar, cirkulär, resurs-
och energieffektiv och klimattålig ekonomi 
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klimattålig ekonomi genom att prova nya 
affärsmöjligheter, förbättra 
yrkeskunskaper, underlätta 
konsumenternas tillgång till hållbara 
produkter och tjänster, engagera och 
stärka opinionsbildare och prova nya 
metoder för att anpassa befintliga processer 
och affärslandskapet. För att stödja en 
bredare marknadsspridning av hållbara 
lösningar bör allmänhetens acceptans och 
konsumenternas engagemang främjas.

med nollnettoutsläpp genom att prova nya 
affärsmöjligheter, förbättra 
yrkeskunskaper, underlätta 
konsumenternas tillgång till hållbara 
produkter och tjänster och prova nya 
metoder för att anpassa befintliga processer 
och affärslandskapet. För att stödja en 
bredare marknadsspridning av hållbara 
lösningar bör allmänhetens acceptans och 
konsumenternas engagemang främjas.

Or. en

Ändringsförslag 136
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) På unionsnivå finansieras stora 
investeringar i miljö- och klimatåtgärder 
huvudsakligen genom unionens stora 
finansieringsprogram. Med tanke på 
programmets funktion som katalysator bör 
strategiska integrerade projekt och 
strategiska naturprojekt som utarbetas 
inom programmet mobilisera 
finansieringsmöjligheter inom ramen för 
dessa finansieringsprogram och andra 
finansieringskällor, t.ex. nationell 
finansiering, och skapa synergieffekter.

(23) På unionsnivå finansieras stora 
investeringar i miljö- och klimatåtgärder 
huvudsakligen genom unionens stora 
finansieringsprogram.
Det är därför av avgörande betydelse att 
man ökar dessa insatser för att säkerställa 
skydd av hållbarheten, den biologiska 
mångfalden och klimatet hos unionens 
övriga finansieringsprogram och att man 
förser alla EU-instrument med 
skyddsmekanismer för hållbarhet. 
Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta en gemensam metod och vidta 
effektiva åtgärder för att säkerställa att 
Life-projekten inte påverkas negativt av 
andra unionsprogram och annan 
unionspolitik. Med tanke på programmets 
funktion som katalysator bör strategiska 
integrerade projekt och strategiska 
naturprojekt som utarbetas inom 
programmet mobilisera 
finansieringsmöjligheter inom ramen för 
dessa finansieringsprogram och andra 
finansieringskällor, t.ex. nationell 
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finansiering, och skapa synergieffekter.

Or. en

Ändringsförslag 137
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) På unionsnivå finansieras stora 
investeringar i miljö- och klimatåtgärder 
huvudsakligen genom unionens stora 
finansieringsprogram. Med tanke på 
programmets funktion som katalysator bör 
strategiska integrerade projekt och 
strategiska naturprojekt som utarbetas 
inom programmet mobilisera 
finansieringsmöjligheter inom ramen för 
dessa finansieringsprogram och andra 
finansieringskällor, t.ex. nationell 
finansiering, och skapa synergieffekter.

(23) På unionsnivå finansieras stora 
investeringar i miljö- och klimatåtgärder 
huvudsakligen genom unionens stora 
finansieringsprogram. Med tanke på 
programmets funktion som katalysator bör 
strategiska integrerade projekt och 
strategiska naturprojekt som utarbetas 
inom programmet mobilisera 
finansieringsmöjligheter samtidigt som 
principen om geografisk balans 
respekteras inom ramen för dessa 
finansieringsprogram och andra 
finansieringskällor, t.ex. nationell 
finansiering, och skapa synergieffekter.

Or. cs

Ändringsförslag 138
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Framgången för de strategiska 
integrerade projekten och strategiska 
naturprojekten är beroende av ett nära 
samarbete mellan nationella, regionala 
och lokala myndigheter och de icke-
statliga aktörer som berörs av Life-
programmets mål. Man bör därför 
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tillämpa principerna om öppenhet och 
offentliggörande av beslut som rör 
utarbetande, genomförande, bedömning 
och övervakning av projekt, särskilt när 
programmet genomförs i synergi med 
andra finansieringskällor.

Or. en

Ändringsförslag 139
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Eftersom EU täcker en mängd 
olika regioner varierar ofta utmaningarna 
med anknytning till Life-programmets 
delprogram, bland annat förvaltningen av 
Natura 2000-områden liksom hanteringen 
av klimatförändringarnas konsekvenser 
och sårbarheter i samband med dessa, på 
grund av naturliga biogeografiska 
särdrag och faktorer. Områden i 
medlemsstater med liknande särdrag kan 
uppnå detta programs mål på ett bättre 
sätt om de arbetar tillsammans på 
regional nivå, via lösningar som 
anpassats efter deras specifika behov och 
genom att använda biogeografiska 
regioner och beskrivande särdrag som en 
vägledande princip.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Mot bakgrund av de åtgärder som 
vidtagits och som berättigas av det 
rådande vetenskapliga läget med avseende 
på klimatförändringar i linje med unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
uppfylla Förenta nationernas mål för 
hållbar utveckling kommer detta program 
att bidra till att integrera klimat- och 
miljöfrågor och till uppnåendet av det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. 
Åtgärder inom detta program väntas bidra 
med 61 % av programmets totala 
finansieringsram för klimatmål. De berörda 
åtgärderna kommer att identifieras under 
programmets utarbetande och 
genomförande och regelbundet 
omvärderas genom att utgå från 
vetenskapliga uppgifter som måste 
övervägas i detta avseende för att bedöma 
relevansen hos denna politik.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Med tanke på betydelsen av att ta 
itu med klimatförändringar i linje med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling 
kommer detta program att bidra till att 
integrera klimatfrågor och till uppnåendet 
av det övergripande målet att 25 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimatmålen. Åtgärder inom detta program 
väntas bidra med 61 % av programmets 
totala finansieringsram för klimatmål. De 

(24) Att ta itu med 
klimatförändringarna är en av de 
viktigaste globala utmaningarna, och den 
kräver en samordnad och ambitiös 
reaktion. I linje med unionens åtaganden 
att genomföra Parisavtalet och uppfylla 
Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling kommer detta program att bidra 
till att integrera klimatfrågor och till 
uppnåendet av det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra 
till klimatmålen. Åtgärder inom detta 
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berörda åtgärderna kommer att identifieras 
under programmets utarbetande och 
genomförande och omprövas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner.

program väntas bidra med 61 % av 
programmets totala finansieringsram för 
klimatmål. De berörda åtgärderna kommer 
att identifieras under programmets 
utarbetande och genomförande och 
omprövas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

Or. en

Ändringsförslag 142
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Med tanke på betydelsen av att ta 
itu med klimatförändringar i linje med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling 
kommer detta program att bidra till att 
integrera klimatfrågor och till uppnåendet 
av det övergripande målet att 50 % av 
utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 
klimatmålen. Åtgärder inom detta program 
väntas bidra med åtminstone 61 % av 
programmets totala finansieringsram för 
klimatmål. De berörda åtgärderna kommer 
att identifieras under programmets 
utarbetande och genomförande och 
omprövas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

Or. en

Ändringsförslag 143
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Unionens politik på andra områden än 
politik för miljö, klimat och i relevanta 
delar för övergång till ren energi bör också 
beaktas.

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Det är också lämpligt att väsentligt öka 
medlen från Life-programmet till dessa 
regioner, som i nuläget inte återspeglar de 
faktiska behoven och vikten av att snarast 
uppnå målen i denna förordning, det vill 
säga övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi samt skydd och 
förbättring av miljön och åtgärder för att 
stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, för att därigenom bidra till en 
hållbar utveckling. Unionens politik på 
andra områden än politik för miljö, klimat 
och i relevanta delar för övergång till ren 
energi bör också beaktas.

_________________ _________________

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

Or. fr

Ändringsförslag 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Unionens politik på andra områden än 
politik för miljö, klimat och i relevanta 
delar för övergång till ren energi bör också 
beaktas.

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Den finansiering som beviljas dessa 
regioner genom Life-programmet bör 
därför ökas påtagligt med tanke på att den 
i nuläget inte speglar de verkliga behoven 
och vikten av att uppfylla denna 
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förordnings mål, i synnerhet att bidra till 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi, samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av 
biologisk mångfald, för att därigenom 
bidra till en hållbar utveckling. Unionens 
politik på andra områden än politik för 
miljö, klimat och i relevanta delar för 
övergång till ren energi bör också beaktas.

_________________ _________________

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Unionens politik på andra områden än 
politik för miljö, klimat och i relevanta 
delar för övergång till ren energi bör också 
beaktas.

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet.
De yttersta randområden och 
utomeuropeiska territorier som tillhör 
EU:s medlemsstater bör också omfattas av 
programmets åtgärder till förmån för 
biologisk mångfald efter det att Best 
integreras i Life-programmet. Unionens 
politik på andra områden än politik för 
miljö, klimat och i relevanta delar för 
övergång till ren energi bör också 
beaktas.

_________________ _________________

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

Or. fr
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Ändringsförslag 146
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Unionens politik på andra områden än 
politik för miljö, klimat och i relevanta 
delar för övergång till ren energi bör också 
beaktas.

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet, i 
synnerhet vad gäller föroreningar av sjöar 
och hav. Unionens politik på andra 
områden än politik för miljö, klimat och i 
relevanta delar för övergång till ren energi 
bör också beaktas.

_________________ _________________

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

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Unionens politik på andra områden än 
politik för miljö, klimat och i relevanta 
delar för övergång till ren energi bör också 
beaktas.

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Unionens politik på andra områden än 
politik för miljö, klimat, cirkulär ekonomi
och i relevanta delar för övergång till ren 
energi bör också beaktas.

_________________ _________________

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

Ändringsförslag 148
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Unionens politik på andra områden än 
politik för miljö, klimat och i relevanta 
delar för övergång till ren energi bör också 
beaktas.

(25) Vid genomförandet av programmet 
bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för 
de yttersta randområdena30 med beaktande 
av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa 
områdens särskilda behov och sårbarhet. 
Unionens politik på andra områden än 
politik för miljö, klimat och i relevanta
delar för minskning av koldioxidutsläpp
bör också beaktas.

_________________ _________________

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

Or. en

Ändringsförslag 149
Benedek Jávor

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Till stöd för genomförandet av 
programmet bör kommissionen samarbeta 
med programmets nationella 
kontaktpunkter, anordna seminarier och 
workshoppar, offentliggöra förteckningar 
över projekt som finansierats inom 
programmet eller genomföra andra 
aktiviteter för att sprida projektresultaten 
och underlätta utbyte av erfarenheter, 
kunskaper och bästa praxis och 
reproduktion av projektresultat i hela 
unionen. Sådan verksamhet bör framför allt 

(26) Till stöd för genomförandet av 
programmet bör kommissionen samarbeta 
med programmets nationella 
kontaktpunkter, även i samband med 
inrättandet av ett rådgivande nätverk på 
lokal nivå för att underlätta utvecklingen 
av projekt med högt mervärde och stora 
politiska effekter och för att säkerställa 
tillhandahållande av information om 
kompletterande finansiering, att projekten 
kan överföras och deras långsiktiga 
hållbarhet, anordna seminarier och 
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inriktas på medlemsstater med lågt 
utnyttjande av medel och bör underlätta 
kommunikationen och samarbetet mellan 
projektens stödmottagare, sökande eller 
berörda parter för avslutade och pågående 
projekt inom samma område.

workshoppar, offentliggöra förteckningar 
över projekt som finansierats inom 
programmet eller genomföra andra 
aktiviteter för att sprida projektresultaten 
och underlätta utbyte av erfarenheter, 
kunskaper och bästa praxis och 
reproduktion av projektresultat i hela 
unionen. Sådan verksamhet bör framför allt 
inriktas på medlemsstater med lågt 
utnyttjande av medel och bör underlätta 
kommunikationen och samarbetet mellan 
projektens stödmottagare, sökande eller 
berörda parter för avslutade och pågående 
projekt inom samma område.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Europeiska unionens nätverk för 
genomförande och upprätthållande av 
miljölagstiftningen (Impel), det europeiska 
nätverket för miljöåklagare (ENPE) och 
Europeiska unionens miljödomarförening 
(EUFJE) har inrättats för att underlätta 
samarbetet mellan medlemsstaterna och 
spelar en unik roll i kontrollen av 
efterlevnaden av unionens 
miljölagstiftning. De ger ett betydande 
bidrag för ökad konsekvens i 
genomförandet och upprätthållandet av 
unionens miljölagstiftning i hela unionen, 
varigenom snedvridning av konkurrens 
undviks, de bidrar till förbättrad kvalitet på 
miljötillsyn och 
brottsbekämpningsmekanismer genom 
nätverksbildning på både unions- och 
medlemsstatsnivå, och de tillhandahåller 
utbyte av information och erfarenhet på 
olika administrativa nivåer samt genom 
utbildning och djupgående diskussioner om 

(27) Europeiska unionens nätverk för 
genomförande och upprätthållande av 
miljölagstiftningen (Impel), det europeiska 
nätverket för miljöåklagare (ENPE) och 
Europeiska unionens miljödomarförening 
(EUFJE) har inrättats för att underlätta 
samarbetet mellan medlemsstaterna och 
spelar en unik roll i kontrollen av 
efterlevnaden av unionens 
miljölagstiftning. De ger ett betydande 
bidrag för ökad konsekvens i 
genomförandet och upprätthållandet av 
unionens miljölagstiftning i hela unionen, 
varigenom snedvridning av konkurrens 
undviks, de bidrar till förbättrad kvalitet på 
miljötillsyn och 
brottsbekämpningsmekanismer genom 
nätverksbildning på både unions- och 
medlemsstatsnivå, och de tillhandahåller 
utbyte av information och erfarenhet på 
olika administrativa nivåer samt genom 
utbildning och djupgående diskussioner om 
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miljöfrågor och efterlevnadsaspekter, 
inbegripet övervakning och 
tillståndsförfaranden. Mot bakgrund av 
deras bidrag till programmets mål är det 
lämpligt att tillåta tilldelning av bidrag till 
Impel, ENPE och EUFJE utan 
ansökningsomgång i syfte att fortsätta att 
ge stöd till verksamheten i dessa 
sammanslutningar. Dessutom finns det 
andra fall där det inte krävs någon 
ansökningsomgång i enlighet med de 
allmänna kraven i budgetförordningen, till 
exempel för organ som utsetts av 
medlemsstaterna och som verkar under 
deras ansvar, när dessa medlemsstater 
identifieras som stödmottagare genom en 
unionsrättsakt.

miljöfrågor och efterlevnadsaspekter, 
inbegripet övervakning och 
tillståndsförfaranden. Mot bakgrund av 
deras bidrag till programmets mål är det 
lämpligt att tillåta tilldelning av bidrag till 
Impel, ENPE och EUFJE utan 
ansökningsomgång, i vederbörligen 
motiverade fall, i syfte att fortsätta att ge 
stöd till verksamheten i dessa 
sammanslutningar. Dessutom finns det 
andra fall där det inte krävs någon 
ansökningsomgång i enlighet med de 
allmänna kraven i budgetförordningen, till 
exempel för organ som utsetts av 
medlemsstaterna och som verkar under 
deras ansvar, när dessa medlemsstater 
identifieras som stödmottagare genom en 
unionsrättsakt.

Or. fr

Ändringsförslag 151
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är lämpligt att fastställa en 
finansieringsram för programmet som ska 
utgöra det särskilda referensbeloppet i den 
mening som avses i punkt 17 i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 
december 2013 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning31 för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet.

(28) Det är lämpligt att fastställa en 
finansieringsram för programmet på 1 % 
av den sammanlagda EU-budgeten för 
2021–2028 och som ska utgöra det 
särskilda referensbeloppet i den mening 
som avses i punkt 17 i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 
december 2013 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning31 för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet.

_________________ _________________

31 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 31 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
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Or. en

Ändringsförslag 152
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Maximisatserna för 
samfinansiering bör fastställas till de 
nivåer som krävs för att upprätthålla en 
effektiv stödnivå i programmet, samtidigt 
som hänsyn tas till den flexibilitet och 
anpassningsförmåga som behövs för att 
hantera befintliga åtgärder och enheter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Övergripande finansiella regler som 
antagits av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
fastställande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. Regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skyddet av unionens budget 
vid allmänna brister när det gäller 
rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, 
eftersom respekten för rättsstatsprincipen 

(29) Övergripande finansiella regler som 
antagits av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
fastställande och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar.
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är en förutsättning för en sund ekonomisk 
förvaltning och en verkningsfull EU-
finansiering.

Or. fr

Ändringsförslag 154
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Den tekniska metoden för 
projekturval och urvals- och 
tilldelningskriterier bör inkluderas av 
kommissionen i de fleråriga 
arbetsprogrammen, av öppenhetsskäl. 
Kvalitet bör vara det överordnade kriteriet 
vid utvärdering och tilldelning av projekt 
under programmet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Valet av finansieringstyp och 
genomförandemetod bör göras utifrån vad 
som är bäst för att uppnå åtgärdernas 
särskilda mål och leverera resultat, med 
beaktande av framför allt kostnader för 
kontroller, administrativa bördor och 
förväntad risk för bristande 
regelefterlevnad. När det gäller bidrag bör 
även användning av enhetsbelopp, 
schablonsatser och skalor för 
enhetskostnader beaktas.

(31) Valet av finansieringstyp och 
genomförandemetod bör göras utifrån vad 
som är bäst för att uppnå åtgärdernas 
särskilda mål och leverera resultat, med 
beaktande av framför allt kostnader för 
kontroller, administrativa bördor och 
förväntad risk för bristande 
regelefterlevnad. När det gäller bidrag bör 
även användning av enhetsbelopp, 
schablonsatser och skalor för 
enhetskostnader beaktas. Kommissionen 
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bör säkerställa ett smidigt genomförande 
och arbeta för en verklig förenkling till 
förmån för de projektansvariga.

Or. fr

Ändringsförslag 156
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I enlighet med artikel 94 i rådets 
beslut 2013/755/EU37 är enheter i 
utomeuropeiska länder och territorier 
(ULT) berättigade till finansiering, med 
förbehåll för programmets regler och mål 
och eventuella ordningar som gäller för 
den medlemsstat till vilken det berörda 
utomeuropeiska landet eller territoriet är 
knutet. Dessa enheters deltagande i detta 
program bör främst inriktas på projekt 
inom delprogrammet Natur och biologisk 
mångfald.

(33) I enlighet med artikel 94 i rådets 
beslut 2013/755/EU37 är enheter i 
utomeuropeiska länder och territorier 
(ULT) berättigade till finansiering, med 
förbehåll för programmets regler och mål 
och eventuella ordningar som gäller för 
den medlemsstat till vilken det berörda 
utomeuropeiska landet eller territoriet är 
knutet.

_________________ _________________

37 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 
november 2013 om associering av de 
utomeuropeiska länderna och territorierna 
med Europeiska unionen (ULT-beslutet) 
(EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

37 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 
november 2013 om associering av de 
utomeuropeiska länderna och territorierna 
med Europeiska unionen (ULT-beslutet) 
(EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 157
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Programmet bör vara öppet för (34) Under förutsättning att alla dess 
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tredjeländer i enlighet med de avtal mellan 
unionen och dessa länder som fastställer de 
särskilda villkoren för deras deltagande.

regler och föreskrifter följs bör 
programmet vara öppet för tredjeländer i 
enlighet med de avtal mellan unionen och 
dessa länder som fastställer de särskilda 
villkoren för deras deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 158
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Tredjeländer som är medlemmar i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) får delta i unionens program inom 
ramen för det samarbete som inrättas 
genom EES-avtalet, varvid programmens 
genomförande följer ett beslut enligt det 
avtalet. Tredjeländer får också delta på 
grundval av andra rättsliga instrument. En 
särskild bestämmelse bör införas i denna 
förordning för att bevilja de rättigheter och 
det tillträde som krävs för att den behöriga 
utanordnaren, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och 
Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva 
sina respektive befogenheter på ett 
heltäckande sätt.

(35) Under förutsättning att alla dess 
regler och föreskrifter följs får 
tredjeländer som är medlemmar i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) delta i unionens program inom 
ramen för det samarbete som inrättas 
genom EES-avtalet, varvid programmens 
genomförande följer ett beslut enligt det 
avtalet. Tredjeländer får också delta på 
grundval av andra rättsliga instrument. En 
särskild bestämmelse bör införas i denna 
förordning för att bevilja de rättigheter och 
det tillträde som krävs för att den behöriga 
utanordnaren, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och 
Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva 
sina respektive befogenheter på ett 
heltäckande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 159
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet av den 13 
april 2016 om bättre lagstiftning behöver 
detta program utvärderas på grundval av 
information som samlas in till följd av 
specifika övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor, 
särskilt för medlemsstaterna, undviks. 
Dessa krav får i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av programmets 
konsekvenser i praktiken. Den fulla 
effekten av programmet uppstår genom 
indirekta, långsiktiga och svårmätbara 
bidrag till uppnåendet av unionens samtliga 
miljö- och klimatmål. För övervakningen 
av programmet bör direkta 
outputindikatorer och spårningskrav som 
föreskrivs i denna förordning kompletteras 
genom aggregering av särskilda indikatorer 
på projektnivå som ska anges i 
arbetsprogram eller i meddelanden om 
ansökningsomgångar, bland annat när det 
gäller Natura 2000 och utsläpp av vissa 
luftföroreningar.

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet av den 13 
april 2016 om bättre lagstiftning behöver 
detta program utvärderas på grundval av 
information som samlas in till följd av 
specifika övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor, 
särskilt för medlemsstaterna, undviks. 
Dessa krav får i tillämpliga fall innefatta 
mätbara indikatorer som tjänar som grund 
för utvärdering av programmets 
konsekvenser i praktiken. Den fulla 
effekten av programmet uppstår genom 
indirekta, långsiktiga och svårmätbara 
bidrag till uppnåendet av unionens samtliga 
miljö- och klimatmål. För övervakningen 
av programmet bör direkta 
outputindikatorer och spårningskrav som 
föreskrivs i denna förordning kompletteras 
genom aggregering av särskilda indikatorer 
på projektnivå som ska anges i 
arbetsprogram eller i meddelanden om 
ansökningsomgångar, bland annat när det 
gäller förändringar av naturvärdet (status 
för och utbredning av valda arter och 
livsmiljöer, inklusive fragmentering, 
ekosystemtäckning), förändrad 
markanvändning (övergång till 
naturliga/halvnaturliga markkategorier, 
den gröna infrastrukturens ytor, återställd 
mark eller Natura 2000-områden som 
omfattas av skyddsåtgärder eller 
återställande åtgärder), finansiering av 
förvaltningen av biologisk mångfald, 
övergång till en grön ekonomi eller 
klimattålighet och klimatstyrning (utsläpp 
av vissa luftföroreningar, kvävebalans, 
vattenkvalitet, kemikalier, buller, 
ekologiska fotavtryck), medvetenhet hos 
allmänheten och den befolkning som 
gynnas av kvalitetsförbättringsåtgärder 
eller som har tillgång till uppgraderad 
mark eller grön infrastruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Eftersom målen för denna 
förordning, nämligen att bidra till hållbar 
utveckling och till uppnåendet av målen 
för unionens lagstiftning, strategier, 
planer eller internationella åtaganden för 
miljö, klimat och i relevanta delar för ren 
energi, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och därför, 
på grund av denna förordnings 
omfattning och verkningar, bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(38) Unionen kan vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. fr

Ändringsförslag 161
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Eftersom målen för denna 
förordning, nämligen att bidra till hållbar 
utveckling och till uppnåendet av målen 
för unionens lagstiftning, strategier, planer 
eller internationella åtaganden för miljö, 
klimat och i relevanta delar för ren energi, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför, på grund av 
denna förordnings omfattning och 

(38) Eftersom målen för denna 
förordning, nämligen att bidra till en hög 
nivå av miljöskydd och ambitiösa 
klimatåtgärder med god styrning och en 
strategi där flera aktörer är inblandade
och till uppnåendet av målen för unionens 
lagstiftning, strategier, planer eller 
internationella åtaganden för miljö, 
biologisk mångfald, klimat, cirkulär 
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verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

ekonomi och i relevanta delar för förnybar
energi och energieffektivitet, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför, på grund av 
denna förordnings omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Förslag till förordning
Artikel 1 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas 
programmet för miljö och klimatpolitik 
(Life) (nedan kallat programmet).

Genom denna förordning inrättas 
programmet för miljö och klimatpolitik 
(Life) (nedan kallat programmet), som 
täcker perioden från och med den 1 
januari 2021 till och med den 31 
december 2027.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas 
programmet för miljö och klimatpolitik 
(Life) (nedan kallat programmet).

Genom denna förordning inrättas 
programmet för miljö och klimatpolitik 
(Life) (nedan kallat programmet), som 
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täcker perioden från och med den 1 
januari 2021 till och med den 31 
december 2027.

Or. en

Ändringsförslag 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Förslag till förordning
Artikel 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Här fastställs målen för programmet, 
budgeten för perioden 2021–2027, 
formerna för unionsfinansiering och 
reglerna för tillhandahållande av sådan 
finansiering.

Här fastställs målen för Life-programmet, 
budgeten för denna period, formerna för 
unionsfinansiering och reglerna för 
tillhandahållande av sådan finansiering.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Här fastställs målen för programmet, 
budgeten för perioden 2021–2027, 
formerna för unionsfinansiering och 
reglerna för tillhandahållande av sådan 
finansiering.

Här fastställs målen för programmet, 
budgeten för denna period, formerna för 
unionsfinansiering och reglerna för 
tillhandahållande av sådan finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 166
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 2 – första stycket – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) strategiska naturprojekt: projekt 
som stöder uppnåendet av unionens mål för 
natur och biologisk mångfald genom att 
genomföra sammanhållna 
handlingsprogram i medlemsstaterna för att 
integrera dessa mål och prioriteringar i 
andra politikområden och 
finansieringsinstrument, även genom ett 
samordnat genomförande av prioriterade 
åtgärdplaner som upprättas i enlighet med 
direktiv 92/43/EEG.

(1) strategiska naturprojekt: projekt 
som stöder uppnåendet av unionens mål för 
natur och biologisk mångfald, som framför 
allt fastställs i direktiv 2009/147/EG och 
rådets direktiv 92/43/EEG, genom att 
genomföra sammanhållna 
handlingsprogram i medlemsstaterna för att 
integrera dessa mål och prioriteringar i 
andra politikområden och 
finansieringsinstrument, även genom ett 
samordnat genomförande av prioriterade 
åtgärdsplaner som upprättas i enlighet 
med direktiv 92/43/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) strategiska naturprojekt: projekt 
som stöder uppnåendet av unionens mål för 
natur och biologisk mångfald genom att 
genomföra sammanhållna 
handlingsprogram i medlemsstaterna för att 
integrera dessa mål och prioriteringar i 
andra politikområden och 
finansieringsinstrument, även genom ett 
samordnat genomförande av prioriterade 
åtgärdplaner som upprättas i enlighet med 
direktiv 92/43/EEG.

(1) strategiska naturprojekt: projekt på 
regional, multiregional, nationell eller 
gränsöverskridande nivå som stöder 
uppnåendet av unionens mål för natur och 
biologisk mångfald genom att genomföra 
sammanhållna handlingsprogram i 
medlemsstaterna för att integrera dessa mål 
och prioriteringar i andra politikområden 
och finansieringsinstrument, även genom 
ett samordnat genomförande av 
prioriterade åtgärdsplaner som upprättas i 
enlighet med direktiv 92/43/EEG.

Or. it

Ändringsförslag 168
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Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – första stycket – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) strategiska integrerade projekt: 
projekt som på regional, multiregional,
nationell eller transnationell nivå genomför 
strategier eller handlingsplaner för miljö 
eller klimat som utarbetats av 
medlemsstaternas myndigheter och som 
krävs enligt särskild unionslagstiftning 
eller unionspolitik för miljö, klimat eller i 
relevanta delar för ren energi, samtidigt 
som de säkerställer berörda parters 
medverkan och främjar samordning med 
och mobilisering av minst en annan 
nationell eller privat finansieringskälla 
eller unionsmedel.

(2) strategiska integrerade projekt: 
projekt som på regional, multiregional eller
nationell nivå, storstadsnivå eller 
transnationell nivå genomför strategier 
eller handlingsplaner för miljö eller klimat 
som utarbetats av medlemsstaternas 
myndigheter och som krävs enligt särskild 
unionslagstiftning eller unionspolitik för 
miljö, klimat eller i relevanta delar för ren 
energi, samtidigt som de säkerställer 
berörda parters medverkan och främjar 
samordning med och mobilisering av minst 
en annan nationell eller privat 
finansieringskälla eller unionsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 169
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) livskvalitet: en hög nivå av hälsa 
och välmående för alla delar av 
befolkningen, i synnerhet för de personer 
som är mest sårbara inför en försämring 
av miljön och klimatet, tillgång till 
miljöinformation och miljörättvisa, 
minskad ojämlikhet på hälsoområdet och 
när det gäller energifattigdom.

Or. fr

Ändringsförslag 170
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Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 2 – första stycket – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) hydraulisk spräckning: process 
som inbegriper injektering av vätska 
under högt tryck i underjordiska 
stenblock, borrhål etc. för att tvinga upp 
befintliga sprickor och utvinna olja eller 
gas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) potentiell kandidat: ett land eller 
en region med en tydlig idé om att ansluta 
sig till unionen i framtiden, men som 
ännu inte beviljats status som kandidat.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) utomeuropeiskt land eller 
territorium: utomeuropeiska länder eller 
territorier som tillhör en EU-medlemsstat 
och som omfattas av den fjärde delen i 
fördraget om Europeiska unionens 
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funktionssätt (EUF-fördraget) och som 
tas upp i bilaga II till EUF-fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 173
Soledad Cabezón Ruiz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi, samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, för att därigenom bidra till en 
hållbar utveckling.

1. Programmets allmänna mål ska 
vara att bidra till övergången till en 
cirkulär, energieffektiv, koldioxid- och 
utsläppssnål och klimattålig ekonomi som 
baseras på förnybar energi samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, även genom att stödja 
genomförandet och förvaltningen av 
Natura 2000-nätverket och för att hantera 
försämringen av ekosystemen, för att 
därigenom bidra till en hållbar utveckling. 
Life-programmet ska också stödja 
genomförandet av allmänna 
miljöhandlingsprogram och klimatpolitik 
som antagits i enlighet med artikel 192.3 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 174
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 

1. Programmets allmänna mål är att i 
hög grad förbättra miljöns tillstånd, hejda 
och vända förlusten och försämringen av 
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klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi, samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av 
biologisk mångfald, för att därigenom 
bidra till en hållbar utveckling.

naturkapital och ekosystemtjänster, 
inbegripet ren luft, vatten och mark, för 
att stödja genomförandet och den 
långsiktiga förvaltningen av Natura 2000-
nätverket, för att bidra till övergången till 
en hållbar, cirkulär, grön, resurs- och 
energieffektiv och klimattålig ekonomi 
med nollnettoutsläpp, inbegripet genom 
övergången till ett mycket energieffektivt 
energisystem som använder sig av 
förnybara energikällor för att därigenom 
bidra till en hållbar utveckling, en hög nivå 
av miljöskydd och ambitiösa 
klimatåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 175
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi, samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, för att därigenom bidra till en 
hållbar utveckling.

1. Programmets allmänna mål är att 
skydda och förbättra miljön, hejda och 
vända förlusten av biologisk mångfald 
och försämringen av ekosystemen, stödja 
genomförandet och förvaltningen av 
Natura 2000-nätverket, bidra till 
övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till hälsosamma ekosystem, 
ren och förnybar energi, samt att bidra till 
skydd och förbättring av miljön och hälsan 
och till att stoppa och vända förlusten av 
biologisk mångfald, för att därigenom 
bidra till en hållbar utveckling.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi, samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, för att därigenom bidra till en 
hållbar utveckling.

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en hållbar, 
cirkulär, resurs- och energieffektiv, 
koldioxidsnål och klimattålig ekonomi, 
inbegripet genom övergången till ett 
energieffektivt energisystem som 
använder sig av förnybara energikällor, 
samt att bidra till skydd och förbättring av 
miljön och till att stoppa och vända 
förlusten av biologisk mångfald, för att 
därigenom bidra till en hållbar utveckling. 
Programmet ska också bidra till bättre 
miljö- och klimatstyrning på alla nivåer, 
inbegripet ökad medverkan från 
civilsamhället, icke-statliga 
organisationer och lokala aktörer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi, samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, för att därigenom bidra till en 
hållbar utveckling.

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren och förnybar energi, 
samt att främja skydd och förbättring av 
miljön och till att stoppa och vända 
förlusten av biologisk mångfald, samtidigt 
som man garanterar en relevant 
förvaltning av vilda djur och växter, 
inklusive förvaltningen av stora rovdjur,
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för att därigenom bidra till en hållbar 
utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 3 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi, samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, för att därigenom bidra till en 
hållbar utveckling.

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi, samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, för att därigenom bidra till en 
hållbar utveckling. Programmet ska också 
bidra till större medverkan från alla 
berörda parter i miljö-, energi- och 
klimatåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 179
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi, samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, för att därigenom bidra till en 
hållbar utveckling.

1. Programmets allmänna mål är att 
bidra till övergången till en ren, cirkulär, 
energieffektiv, koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi, inbegripet genom 
övergången till ren energi, samt att bidra 
till skydd och förbättring av miljön och till 
att stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald, för att därigenom bidra till en 
hållbar utveckling. Programmets mål bör 
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dessutom inkludera anpassning av 
Europas städer och regioner till 
klimatförändringarna.

Or. es

Ändringsförslag 180
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
natur och biologisk mångfald.

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
natur och biologisk mångfald, bland annat 
kampen mot invasiva arter såsom 
äppelsnigel eller oxgroda.

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
natur och biologisk mångfald.

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
förvaltning av natur och biologisk 
mångfald, och att stödja en övergång inom 
jordbruket mot mer hållbara metoder.
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Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
natur och biologisk mångfald.

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till förnybar energi 
och ökad energieffektivitet, och bidra till 
tillämpningen av bästa praxis för och 
förbättra kunskapen om natur och 
biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
natur och biologisk mångfald.

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
natur, biologisk mångfald och en hållbar 
och effektiv användning av naturresurser.

Or. en

Ändringsförslag 184
Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
natur och biologisk mångfald.

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren och förnybar 
energi och ett större skydd av hälsan, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
natur och biologisk mångfald.

Or. fr

Ändringsförslag 185
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
natur och biologisk mångfald.

(a) Utveckla, demonstrera och främja 
innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till förnybar energi 
och förbättring av energieffektiviteten, 
och bidra till tillämpningen av bästa praxis 
för natur och biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 186
Soledad Cabezón Ruiz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckla, demonstrera och främja (a) Utveckla, demonstrera och främja 
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innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljö- och klimatområdet, 
inbegripet övergången till ren energi, och 
bidra till tillämpningen av bästa praxis för 
natur och biologisk mångfald.

innovativa tekniker och metoder för att 
uppnå målen för unionens lagstiftning och 
politik på miljöområdet, inklusive 
åtgärder som rör natur och biologisk 
mångfald eller klimatåtgärder, inbegripet 
övergången till förnybar energi eller ökad 
energieffektivitet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Bidra till tillämpningen av bästa 
praxis och förbättra kunskapsbasen med 
anknytning till natur och biologisk 
mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 188
Soledad Cabezón Ruiz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Bidra till tillämpningen av bästa 
praxis och förbättra kunskapsbasen med 
anknytning till natur och biologisk 
mångfald.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Stödja genomförandet och 
förvaltningen av Natura 2000-nätverket 
och hantera försämringen av 
ekosystemen, och därigenom bidra till 
hållbar utveckling. Programmet ska också 
stödja genomförandet av allmänna 
miljöhandlingsprogram och klimatpolitik 
som antagits i enlighet med artikel 192.3 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 190
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och efterlevnad av unionens 
relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att förbättra styrningen
genom att öka offentliga och privata 
aktörers kapacitet och det civila samhällets 
deltagande.

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och effektiv efterlevnad av 
unionens allmänna 
miljöhandlingsprogram enligt artikel 
192.3 i EUF-fördraget och unionens 
övriga relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att stödja bättre miljö-
och klimatstyrning på alla nivåer, 
inbegripet genom att öka offentliga och 
privata aktörers kapacitet, förbättra 
kunskapsspridningen och stärka det civila 
samhällets, icke-statliga organisationers 
och lokala aktörers deltagande.

Or. en
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Ändringsförslag 191
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och efterlevnad av unionens 
relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att förbättra styrningen 
genom att öka offentliga och privata 
aktörers kapacitet och det civila samhällets 
deltagande.

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och efterlevnad av unionens 
relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att förbättra styrningen 
genom att öka offentliga och privata 
aktörers kapacitet, däribland jordbruket, 
trädgårdsnäringen, skogsbruket och 
fisket, och det civila samhällets deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 192
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och efterlevnad av unionens 
relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att förbättra styrningen 
genom att öka offentliga och privata 
aktörers kapacitet och det civila samhällets 
deltagande.

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och efterlevnad av unionens 
relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att förbättra styrningen 
genom att öka offentliga och privata 
aktörers kapacitet och det civila samhällets, 
de icke statliga organisationernas och 
andra lokala aktörers kapacitet och 
deltagande.

Or. fr

Ändringsförslag 193
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och efterlevnad av unionens 
relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att förbättra styrningen 
genom att öka offentliga och privata 
aktörers kapacitet och det civila samhällets 
deltagande.

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och efterlevnad av unionens 
relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att förbättra styrningen 
genom att öka offentliga och privata 
aktörers kapacitet och det civila samhällets 
och kyrkans och religiösa 
sammanslutningars eller samfunds 
deltagande.

Or. it

Motivering

Det föreslagna ändringsförslaget syftar till att den erkänna den viktiga roll som spelas av 
kyrkan och av religiösa sammanslutningar eller samfund inom miljöpolitiken. 
Ändringsförslaget har också som mål att genomföra artikel 17 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, som kräver att man skiljer dessa parter från det civila samhället.

Ändringsförslag 194
György Hölvényi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och efterlevnad av unionens 
relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att förbättra styrningen 
genom att öka offentliga och privata 
aktörers kapacitet och det civila samhällets 
deltagande.

(b) Stödja utveckling, genomförande, 
övervakning och efterlevnad av unionens 
relevanta lagstiftning och politik, 
inbegripet genom att förbättra styrningen 
genom att öka offentliga och privata 
aktörers kapacitet och det civila samhällets, 
kyrkors och religiösa samfunds
deltagande.

Or. hu

Ändringsförslag 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Anpassa de europeiska 
territorierna, med särskilt fokus på ö- och 
kustterritorierna, efter 
klimatförändringarnas konsekvenser.

Or. es

Ändringsförslag 196
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Stödja genomförandet av unionens 
miljöhandlingsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 197
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Programmet ska inte undergräva 
målen för annan unionslagstiftning eller 
unionspolitik.

Or. en

Motivering

Life-projekt har tyvärr orsakat allmän debatt och onödiga konflikter i vissa medlemsstater 
under de senaste åren, t.ex. på grund av att familjejordbruk har exproprierats. 
Tillämpningskonflikter mellan Life och unionens övriga lagstiftning och politik, till exempel 
den gemensamma jordbrukspolitiken och skyddet av unga jordbrukare och familjejordbruk, 
bör undvikas. Samarbetet med till exempel jordbrukare och markägare, men även små och 
medelstora företag och den privata sektorn, måste förstärkas i förordningen om Life-fonden.
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Ändringsförslag 198
Benedek Jávor

Förslag till förordning
Artikel 4 – första stycket – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) delprogrammet Cirkulär ekonomi 
och livskvalitet.

(b) delprogrammet Cirkulär ekonomi, 
hälsa och livskvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 199
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 4 – första stycket– punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) delprogrammet Cirkulär ekonomi 
och livskvalitet.

(b) delprogrammet Cirkulär ekonomi, 
hälsa och livskvalitet.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – första stycket– punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) delprogrammet Hållbara 
jordbruksmetoder.

Or. fr

Ändringsförslag 201
Benedek Jávor
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Förslag till förordning
Artikel 4 – första stycket – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) delprogrammet Begränsning av och
anpassning till klimatförändringar,

(a) delprogrammet Hantering och
begränsning av samt anpassning till 
klimatförändringar,

Or. en

Ändringsförslag 202
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – första stycket – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) delprogrammet Övergång till ren
energi.

(b) delprogrammet Förnybar energi, 
energieffektivitet och hållbara 
energigemenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 203
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021–2027 ska vara åtminstone 1 
% av den totala EU-budgeten för perioden 
2021–2027.

Or. en
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Ändringsförslag 204
Arne Gericke

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021–2027 ska vara 7 272 000 
000 EUR i löpande priser.

Or. en

Ändringsförslag 206
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021–2027 ska vara 1 % av den 
fleråriga budgetramen i löpande priser.

Or. fr



PE629.443v01-00 98/110 AM\1166178SV.docx

SV

Ändringsförslag 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) 5 322 000 000 EUR för området 
Miljö, varav

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) 5 322 000 000 EUR för området 
Miljö, varav

Or. fr

Ändringsförslag 210
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Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) 64,2 % för området Miljö, varav

Or. fr

Ändringsförslag 211
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) 73,19 % för området Miljö, varav

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) 3 261 420 000 EUR för 
delprogrammet Natur och biologisk 
mångfald, och

Or. en

Ändringsförslag 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
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Šuica, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 5 – andra stycket – led a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) 2 672 000 000 EUR för 
delprogrammet Natur och biologisk 
mångfald, och

Or. fr

Ändringsförslag 214
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) 61,28 % för delprogrammet Natur 
och biologisk mångfald, och

Or. en

Ändringsförslag 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) 60 % för delprogrammet Natur och 
biologisk mångfald, och

Or. it

Ändringsförslag 216
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Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – andra stycket – led a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) 61,4 % för delprogrammet Natur 
och biologisk mångfald, och

Or. fr

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) 2 060 580 000 EUR för 
delprogrammet Cirkulär ekonomi och 
livskvalitet,

Or. en

Ändringsförslag 218
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) 38,72 % för delprogrammet 
Cirkulär ekonomi, hälsa och livskvalitet,

Or. en



PE629.443v01-00 102/110 AM\1166178SV.docx

SV

Ändringsförslag 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) 40 % för delprogrammet Cirkulär 
ekonomi och livskvalitet,

Or. it

Ändringsförslag 220
Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) 38,6 % för delprogrammet Cirkulär 
ekonomi och livskvalitet,

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) 1 300 000 000 EUR för 
delprogrammet Hållbara 
jordbruksmetoder.

Or. fr
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Ändringsförslag 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 223
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) 26,81 % för området Klimatpolitik, 
varav

Or. en

Ändringsförslag 224
Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) 35,8 % för området Klimatpolitik, 
varav

Or. fr

Ändringsförslag 225
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) 950 000 000 EUR för 
delprogrammet Begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, och

(1) 48,72 % för delprogrammet 
Begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt styrning av dessa, 
och

Or. en

Ändringsförslag 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) 950 000 000 EUR för 
delprogrammet Begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, och

(1) 50 % för delprogrammet 
Begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, och

Or. it

Ändringsförslag 227
Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) 950 000 000 EUR för 
delprogrammet Begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, och

(1) 48,8 % för delprogrammet 
Begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, och

Or. fr

Ändringsförslag 228
Benedek Jávor
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för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) 51,28 % för delprogrammet 
Förnybar energi, energieffektivitet och 
hållbara energigemenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) 50 % för delprogrammet Övergång 
till ren energi.

Or. it

Ändringsförslag 230
Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) 51,2 % för delprogrammet 
Övergång till ren energi.

Or. fr

Ändringsförslag 231
Younous Omarjee

Förslag till förordning
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Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Minst 2 % av de totala medlen från 
Life-programmet ska obligatoriskt anslås 
till de yttersta randområdena och minst 1 
% till Frankrikes yttersta randområden.

Or. fr

Ändringsförslag 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Minst 2 % av de totala medlen från 
Life-programmet ska anslås till de yttersta 
randområdena.

Or. en

Ändringsförslag 233
Soledad Cabezón Ruiz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Utan hinder av punkt 2 ska minst 
60 % av de budgetmedel på området Miljö 
som avses i punkt 2 a tilldelas till bidrag 
till projekt som stöder delprogrammet 
Natur och biologisk mångfald som avses i 
punkt 2 a i.

Or. en

Ändringsförslag 234



AM\1166178SV.docx 107/110 PE629.443v01-00

SV

Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Minst 60 % av de budgetmedel på 
området Miljö som avses i punkt 2 a ska 
tilldelas till bidrag till projekt som stöder 
delprogrammet Natur och biologisk 
mångfald som avses i punkt 2 a.1.

Or. en

Ändringsförslag 235
Susanne Melior

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Minst 61 % av de budgetmedel 
som tilldelas projekt som får stöd genom 
verksamhetsbidrag på området Miljö ska 
gå till projekt inom delprogrammet Natur 
och biologisk mångfald.

Or. en

Motivering

Skydd av naturen och den biologiska mångfalden är ett av Life-programmets viktigaste mål. 
Det bör därför säkerställas att medel kanaliseras till dessa områden. Detta är i linje med den 
nuvarande Life-förordningen.

Ändringsförslag 236
Benedek Jávor

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Det belopp som avses i punkt 1 får 
användas för tekniskt och administrativt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
såsom förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
centrala informationstekniska system.

4. Det belopp som avses i punkt 1 får 
användas för tekniskt och administrativt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
såsom förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive 
systemiska efterhandsutvärderingar av 
den långsiktiga hållbarheten hos och 
upprätthållandet av de resultat som 
programmet uppnått.

Or. en

Ändringsförslag 237
Arne Gericke

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det belopp som avses i punkt 1 får 
användas för tekniskt och administrativt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
såsom förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering, inklusive centrala 
informationstekniska system.

4. Det belopp som avses i punkt 1 får 
användas för tekniskt och administrativt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
såsom förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision, kostnads- och intäktsanalys och 
utvärdering, inklusive centrala 
informationstekniska system.

Or. en

Ändringsförslag 238
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Programmet får finansiera 
verksamhet som genomförs av 
kommissionen för att stödja utarbetandet, 
genomförandet och integreringen av 
unionens lagstiftning och politik för miljö, 
klimat eller i relevanta delar för 

5. Programmet får finansiera 
verksamhet som genomförs av 
kommissionen för att stödja utarbetandet, 
genomförandet och integreringen av 
unionens lagstiftning och politik för miljö, 
biologisk mångfald, klimat eller i relevanta 
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övergången till ren energi i syfte att uppnå 
de allmänna målen i artikel 3. Sådan 
verksamhet kan innefatta följande:

delar för förnybar energi och 
energieffektivitet i syfte att uppnå de 
allmänna målen i artikel 3. Sådan 
verksamhet kan innefatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 239
Arne Gericke

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Information och kommunikation, 
däribland åtgärder för att öka 
medvetenheten. Ekonomiska resurser som 
tilldelas kommunikationsverksamhet enligt 
denna förordning ska också omfatta 
gemensam kommunikation om unionens 
politiska prioriteringar samt om 
genomförande- och införlivandestatus för 
unionslagstiftning för miljö, klimat eller i 
relevanta delar för ren energi.

(a) Information och kommunikation, 
däribland åtgärder för att öka 
medvetenheten. Ekonomiska resurser som 
tilldelas kommunikationsverksamhet enligt 
denna förordning ska omfatta gemensam 
kommunikation om genomförande- och 
införlivandestatus för unionslagstiftning för 
miljö, klimat eller i relevanta delar för ren 
energi.

Or. en

Ändringsförslag 240
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Information och kommunikation, 
däribland åtgärder för att öka 
medvetenheten. Ekonomiska resurser som 
tilldelas kommunikationsverksamhet enligt 
denna förordning ska också omfatta 
gemensam kommunikation om unionens 
politiska prioriteringar samt om 
genomförande- och införlivandestatus för 

(a) Information och kommunikation, 
däribland åtgärder för att öka 
medvetenheten. Ekonomiska resurser som 
tilldelas kommunikationsverksamhet enligt 
denna förordning ska också omfatta 
gemensam kommunikation om unionens 
politiska prioriteringar samt om 
genomförande- och införlivandestatus för 
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unionslagstiftning för miljö, klimat eller i 
relevanta delar för ren energi.

unionslagstiftning för miljö, biologisk 
mångfald, klimat eller i relevanta delar för 
förnybar energi och energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 241
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Kapacitetsuppbyggnad för att 
förbättra styrningen.

Or. en

Ändringsförslag 242
Benedek Jávor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Workshoppar, konferenser och 
möten.

(d) Workshoppar, utbildningstillfällen, 
konferenser och möten.

Or. en


	1166178SV.docx

