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retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program 
for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0385),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0249/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af ...1 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Budgetudvalget, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0000/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I bestræbelserne på at opfylde 
Unionens målsætninger og mål, som er 
fastsat i lovgivning, politikker, planer og 

(3) I bestræbelserne på at opfylde 
Unionens målsætninger og mål, som er 
fastsat i lovgivning, politikker, planer og 

                                               
1 EUT ...
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internationale forpligtelser på områderne 
miljø, klima og relateret ren energi, bør 
programmet bidrage til omstillingen til en 
ren, cirkulær, energieffektiv og 
klimaresistent lavemissionsøkonomi, til 
beskyttelsen og forbedringen af 
miljøkvaliteten og til at standse og vende 
biodiversitetstab, enten ved hjælp af 
direkte interventioner eller ved at integrere 
disse målsætninger i andre politikker.

internationale forpligtelser på områderne 
miljø, klima og relateret ren energi, bør 
programmet bidrage til omstillingen til en 
ren, cirkulær, energieffektiv og 
klimaresistent lavemissionsøkonomi, til 
beskyttelsen og forbedringen af 
miljøkvaliteten og til at standse og vende 
biodiversitetstab, herunder ved at støtte 
Natura 2000-netværket og afhjælpe 
økosystemforringelse, enten ved hjælp af 
direkte interventioner eller ved at integrere 
disse målsætninger i andre politikker.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Gennemførelsen af pakken om 
cirkulær økonomi11, 2030-rammen for 
klima- og energipolitikken12, 13, 14, 
Unionens naturlovgivning15, og tilknyttede 
politikker16, 17, 18, 19, 20, har særlig stor 
betydning for at opnå de overordnede 
målsætninger, ligesom gennemførelsen af 
de generelle handlingsprogrammer for 
miljø og klimapolitik i overensstemmelse 
med artikel 192, stk. 3, i TEUF, f.eks. det 
syvende miljøhandlingsprogram20a.

__________________ __________________

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

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

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

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

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

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

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

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

økonomien, COM(2017) 198 final af 
27.4.2017.

16 Clean Air Programme for Europe, 
COM(2013) 918.

16 Clean Air Programme for Europe, 
COM(2013) 918.

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

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

18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 
COM(2006) 231.

18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 
COM(2006) 231.

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Hvis Unionen skal opfylde sine 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen om 
klimaændringer, kræver det, at Unionen 
omstiller sig til et energieffektivt, 
klimarobust lavemissionssamfund. Dette 
forudsætter foranstaltninger med særlig 
fokus på de sektorer, der bidrager mest til 
de aktuelle niveauer for CO2-udledning og 
forurening, for derigennem at bidrage til 
gennemførelsen af 2030-rammen for 
klima- og energipolitikken og 

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

klima- og energipolitikken og 
medlemsstaternes integrerede nationale 
energi- og klimaplaner samt 
gennemførelse af Unionens langsigtede 
klima- og energistrategi frem til midten af 
århundredet i overensstemmelse med 
Parisaftalens 
dekarboniseringsmålsætninger. 
Programmet bør også omfatte 
foranstaltninger, som bidrager til 
gennemførelsen af Unionens 
klimatilpasningspolitik for at mindske 
sårbarheden over for klimaændringernes 
negative virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En foranstaltning, som har 
modtaget et bidrag inden for rammerne af 
programmet, kan også modtage et bidrag 
fra et andet EU-program, forudsat at 
bidragene ikke dækker de samme 
omkostninger. Foranstaltninger, der 
modtager kumuleret finansiering fra 
forskellige EU-programmer, skal kun 
revideres én gang, idet alle involverede 
programmer og de respektive regler herfor 
vil være omfattet.

(11) En foranstaltning, som har 
modtaget et bidrag inden for rammerne af 
programmet, kan også modtage et bidrag 
fra et andet EU-program, forudsat at 
bidragene ikke dækker de samme 
omkostninger. Foranstaltninger, der 
modtager kumuleret finansiering fra 
forskellige EU-programmer, bør kun 
revideres én gang, idet alle involverede 
programmer og de respektive regler herfor 
vil være omfattet.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

__________________ __________________

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det fremgår af nylige evalueringer 
og vurderinger, herunder 
midtvejsevalueringen af Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 og 
kvalitetskontrollen af naturlovgivningen, at 
en af de væsentligste underliggende årsager 
til en mangelfuld gennemførelse af
Unionens naturlovgivning og 
biodiversitetsstrategien er utilstrækkelig 
finansiering. Unionens primære finansielle 
instrumenter, herunder [Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond], kan yde et betydeligt 
bidrag til at opfylde disse behov. 
Programmet kan bidrage yderligere til at 

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

forbedre effektiviteten af denne 
mainstreaming gennem strategiske 
naturprojekter, som har til formål at 
katalysere gennemførelsen af Unionens 
lovgivning og politik om natur og 
biodiversitet, herunder de foranstaltninger, 
der er fastsat i de prioriterede 
aktionsplaner, der er udviklet i 
overensstemmelse med direktiv 
92/43/EØF. De strategiske naturprojekter 
bør støtte programmer af foranstaltninger 
til at hjælpe til mainstreaming af relevante 
natur- og biodiversitetsmålsætninger i 
andre politikker og 
finansieringsprogrammer for derigennem at 
sikre, at tilstrækkelige midler mobiliseres 
til gennemførelsen af disse politikker. 
Medlemsstaterne kan vælge inden for deres 
strategiske plan for den fælles 
landbrugspolitik at anvende en vis andel af 
tildelingen til Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne til at fungere som 
løftestang for foranstaltninger, der 
supplerer de strategiske naturprojekter, 
som er defineret i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

__________________ __________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 



PR\1163016DA.docx 15/37 PE627.845v01-00

DA

visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Forbedret forvaltning inden for 
miljø, klimaændringer og relateret 
omstilling til ren energi kræver deltagelse 
fra civilsamfundet, hvilket kan ske med 
opmærksomhedsskabende foranstaltninger, 
forbrugerengagement og inddragelse af 
offentligheden og interessenterne, 
herunder ikke-statslige organisationer, 
igennem høringer om og gennemførelse af 
relaterede politikker. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at programmet støtter en 
bred vifte af NGO'er samt netværk af 
almennyttige foretagender, der forfølger 
et mål af generel interesse for Unionen, 
og som primært er aktive inden for miljø 
og klimaindsats, ved på en 
konkurrencepræget og gennemsigtig 
måde at tildele driftstilskud, for at hjælpe 
sådanne NGO'er og netværk til at yde 
effektive bidrag til Unionens politik og til 
at opbygge og styrke deres kapacitet til at 
blive mere effektive partnere.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

__________________ __________________

29 EUT L 124 af 21.6.2005, s. 4. 29 EUT L 124 af 21.6.2005, s. 4.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) (Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) For at understrege betydningen af, 
at klimaændringer imødegås i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 
det overordnede mål, nemlig at 30 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal afsættes til 
finansiering af støtte til klimamål. Aktioner 
i medfør af dette program forventes at 
bidrage med (61 %) af dette programs 
samlede bidrag til klimamålsætningerne. 
Relevante foranstaltninger vil blive 



PE627.845v01-00 18/37 PR\1163016DA.docx

DA

udpeget under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

udpeget under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) For at sikre, at støtten fra og 
gennemførelsen af programmet er i 
overensstemmelse med Unionens 
politikker og prioriteter og supplerer 
andre finansielle EU-instrumenter, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen, jf. artikel 290 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, med henblik på at 
supplere denne forordning ved vedtagelse 
af flerårige arbejdsprogrammer. Det er 
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navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Programmets overordnede 
målsætning er at bidrage til omstillingen til 
en ren, cirkulær, energieffektiv og 
klimaresistent lavemissionsøkonomi for at 
beskytte og forbedre miljøkvaliteten og for
at standse og vende biodiversitetstab og 
økosystemforringelse for derigennem at 
bidrage til bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen, den effektive 
overensstemmelse og håndhævelsen af 
relevant EU-lovgivning og -politik støttes, 
navnlig med bedre miljø- og 
klimaforvaltning på alle niveauer, 
herunder gennem opbygning af 
kapaciteten hos offentlige og private 
aktører og civilsamfundets engagement

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gennemførelsen af de generelle 
EU-miljøhandlingsprogrammer, der er 
vedtaget i henhold til artikel 192, stk. 3, i 
TEUF, støttes.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PE627.845v01-00 22/37 PR\1163016DA.docx

DA

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Internationalt samarbejde

Under gennemførelsen af programmet 
skal det være muligt at samarbejde med 
relevante internationale organisationer og 
med deres institutioner og organer, når 
det er nødvendigt for at opfylde de 
overordnede målsætninger, der er fastsat i 
artikel 3.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet gennemføres på en sådan 
måde, at der sikres sammenhæng med Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, Horisont Europa, 
Connecting Europe-faciliteten og InvestEU 
for at skabe synergier, navnlig i forbindelse 
med strategiske naturprojekter og 
strategiske integrerede projekter, og for at 
støtte udnyttelsen og udbredelsen af 
løsninger, som er udviklet inden for 
programmet.

Kommissionen sikrer en konsekvent 
gennemførelse af programmet og sikrer
sammenhæng og koordinering med Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, Horisont Europa, 
Connecting Europe-faciliteten og InvestEU 
for at skabe synergier, navnlig i forbindelse 
med strategiske naturprojekter og 
strategiske integrerede projekter, og for at 
støtte udnyttelsen og udbredelsen af 
løsninger, som er udviklet inden for 
programmet.

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) andre tredjelande, der er opført i 
arbejdsprogrammet i henhold til 
betingelserne i stk. 4 til 6

3) andre tredjelande, der er opført i de 
flerårige arbejdsprogrammer i henhold til 
betingelserne i stk. 4 til 6

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes tildelingskriterier i 
indkaldelser af forslag, idet der tages højde 
for følgende:

Der fastsættes tildelingskriterier i de 
flerårige arbejdsprogrammer og i 
indkaldelser af forslag, idet der tages højde 
for følgende:

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) projekter, der finansieres via 
programmet, skal undgå at undergrave 
programmets målsætninger vedrørende 
miljø, klima eller relevant ren energi og 
skal om muligt fremme brugen af grønne 
offentlige indkøb.

a) projekter, der finansieres via 
programmet, skal bidrage til at nå 
målsætningerne vedrørende miljø, klima 
eller relevant ren energi, der er fastsat i 
artikel 3, må ikke undergrave nogen af 
disse målsætninger og skal om muligt 
fremme brugen af grønne offentlige indkøb

Or. en
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) projekter sikrer en 
omkostningseffektiv tilgang og er teknisk 
og finansielt sammenhængende

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) projekter med den største 
potentielle indvirkning på politikken for at 
nå de i artikel 3 fastsatte målsætninger 
gives forrang

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) projekter med det største potentiale 
til at blive udbredt og udnyttet af den 
offentlige eller private sektor eller til at 
mobilisere de største investeringer eller 
finansielle ressourcer 
(katalysatorpotentiale) gives forrang

c) projekter med det største potentiale 
til at blive udbredt og udnyttet af den 
offentlige eller private sektor eller til at 
mobilisere de største investeringer eller 
finansielle ressourcer 
(katalysatorpotentiale) tildeles en bonus i 
forbindelse med deres evaluering

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En foranstaltning, som har 
modtaget et bidrag under et andet EU-
program, må også modtage et bidrag fra 
programmet, forudsat at bidragene ikke 
dækker de samme omkostninger. Reglerne 
for hvert EU-program skal gælde for dets 
respektive bidrag til foranstaltningen. Den 
kumulative finansiering må ikke overstige 
de samlede støtteberettigede omkostninger 
ved foranstaltningen, og støtte fra 
forskellige EU-programmer kan beregnes 
på et prorata-grundlag i overensstemmelse 
med det dokument, hvori støttevilkårene er 
fastsat.

1. En foranstaltning, som har
modtaget et bidrag under et andet EU-
program, må også modtage et bidrag fra 
programmet, forudsat at bidragene ikke 
dækker de samme omkostninger. For at 
være støtteberettiget i henhold til 
programmet skal foranstaltninger, der er 
blevet finansieret af andre EU-
programmer, have undgået at 
underminere de miljø- eller 
klimamålsætninger, der er fastsat i artikel 
3. Reglerne for hvert EU-program skal 
gælde for dets respektive bidrag til 
foranstaltningen. Den kumulative 
finansiering må ikke overstige de samlede 
støtteberettigede omkostninger ved 
foranstaltningen, og støtte fra forskellige 
EU-programmer kan beregnes på et 
prorata-grundlag i overensstemmelse med 
det dokument, hvori støttevilkårene er 
fastsat.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsprogram Flerårigt arbejdsprogram

Or. en
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet gennemføres ved 
hjælp af mindst to flerårige 
arbejdsprogrammer som nævnt i 
finansforordningens artikel 110. Hvis det 
er relevant, angives det samlede beløb, der 
er afsat til blandingsoperationer, i 
arbejdsprogrammerne.

1. Programmet gennemføres ved 
hjælp af mindst to flerårige 
arbejdsprogrammer som nævnt i 
finansforordningens artikel 110.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 21 med 
henblik på at supplere nærværende 
forordning gennem vedtagelse af de 
flerårige arbejdsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det minimale og maksimale niveau 
for samfinansieringssatser, differentieret 
mellem delprogrammerne som fastsat i 
artikel 4

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) det maksimumsbeløb, der er afsat 
til blandingsoperationer

Or. en
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vejledende tidsplaner for 
indkaldelse af forslag for den periode, der 
er omfattet af det flerårige 
arbejdsprogram

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) den tekniske metodologi for 
projektudvælgelsesproceduren og 
elementer af tildelingskriterierne som 
omhandlet i artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Varigheden af det første flerårige 
arbejdsprogram er fire år, og varigheden 
af det andet flerårige arbejdsprogram er 
tre år.

Or. en
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen sikrer, at 
uudnyttede midler under en given 
indkaldelse af forslag omfordeles mellem 
de forskellige typer af foranstaltninger, 
som er omhandlet i artikel 10, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Kommissionen sikrer, at de 
interesserede parter høres i forbindelse 
med udarbejdelsen af de flerårige 
arbejdsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet foretages, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om programmets 
gennemførelse, dog senest fire år efter 
påbegyndelsen af programmets 
gennemførelse.

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet foretages, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om programmets 
gennemførelse, dog senest tre år efter 
påbegyndelsen af programmets 
gennemførelse.

Evalueringen omfatter følgende:

Or. en
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kvalitative og kvantitative 
aspekter af dets gennemførelse

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) effektiviteten af anvendelsen af 
ressourcer

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opnåelsen af målene for alle 
foranstaltningerne, om muligt med 
hensyn til resultater og virkninger

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Projekternes faktiske eller 
forventede succes med at udnytte andre 
EU-støtteordninger, navnlig med hensyn 
til fordele af øget sammenhæng med 
andre EU-finansieringsinstrumenter

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det omfang, hvori der er opnået 
synergier mellem målsætningerne, og dets 
komplementaritet med andre relevante 
EU-programmer

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) EU-merværdien og de langsigtede 
virkninger af programmet, med henblik 
på at træffe en afgørelse om videreførelse, 
ændring eller afbrydelse af 
foranstaltningerne

Or. en
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den grad, hvori de interesserede 
parter har været inddraget

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en kvantitativ og kvalitativ analyse 
og programmets bidrag til naturtypers og 
arters bevaringsstatus, jf. direktiv 
92/43/EØF og 2009/147/EF

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved afslutningen af programmets 
gennemførelse, dog senest fire år efter 
udløbet af den periode, der er omhandlet i 
artikel 1, andet afsnit, gennemfører 
Kommissionen en endelig evaluering af 
programmet.

3. Ved afslutningen af programmets 
gennemførelse, dog senest fire år efter 
udløbet af den periode, der er omhandlet i 
artikel 1, andet afsnit, gennemfører 
Kommissionen en endelig evaluering af 
programmet, som suppleres af en ekstern 
og uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport, der dækker 
gennemførelsen og resultaterne af Life-
programme.

Or. en
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen meddeler Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget resultaterne af 
evalueringerne og sine bemærkninger 
hertil.

4. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget resultaterne af 
evalueringerne og sine bemærkninger 
hertil.

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler 
anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden af disse (navnlig ved 
fremstød for projekterne og disses 
resultater) gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler 
anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden af disse (navnlig ved 
fremstød for projekterne og disses 
resultater) gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden. Med henblik 
herpå anvender modtagerne programmets 
logo, afbildet i bilag IIa, ved alle 
kommunikationsaktiviteter, og logoet 
vises på opslagstavler på strategiske 
steder, som er synlige for offentligheden. 
Alle varige varer, der er erhvervet inden 
for rammerne af programmet, skal bære 
programmets logo, medmindre 
Kommissionen har angivet andet.

Or. en
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilbageførsler fra finansielle 
instrumenter, som er oprettet i henhold til 
forordning (EU) nr. 1293/2013, kan 
investeres i finansielle instrumenter, som 
oprettes i henhold til [InvestEU Fund].

4. Tilbageførsler fra finansielle 
instrumenter, som er oprettet i henhold til 
forordning (EU) nr. 1293/2013, kan 
omfordeles mellem foranstaltningerne 
under dette program.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2.1 – led 2 – underled 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Ressourceeffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Or. en
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BEGRUNDELSE

Miljøbeskyttelse udgør ikke en hindring for økonomisk vækst og beskæftigelse. At standse og 
vende biodiversitetstab og dekarbonisering er sammen med overgangen til en cirkulær 
økonomi tværtimod afgørende for langsigtet socioøkonomisk velstand og global 
konkurrenceevne. Som institutionerne gentagne gange har påpeget, bør EU være førende på 
verdensplan med hensyn til bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse. På trods af dette 
er der stadig behov for en meget større indsats. 

En korrekt gennemførelse af EU's miljø- og klimalovgivning og -politik kombineret med de 
nødvendige midler er nødvendig for at opfylde de overordnede miljø- og klimamål og EU's og 
medlemsstaternes internationale forpligtelser. Et vigtigt krav fra Europa-Parlamentet har 
været at sikre et tilstrækkeligt finansieringsniveau for den flerårige finansielle ramme for 
2021-2027 og en større koncentration af budgetressourcer på områder, der viser en klar 
europæisk merværdi og stimulerer bæredygtig økonomisk vækst. EU's budget er dog 
begrænset, og medlemsstaterne skal også sikre, at der er tilstrækkelige nationale ressourcer til 
at opfylde EU's mål. 

Som det eneste program, der specifikt vedrører miljø og klimaindsats, er LIFE et afgørende 
og effektivt finansielt instrument, der kan bidrage til at nå EU's mål. En fordobling af 
finansieringsrammen for LIFE-programmet er derfor påkrævet og berettiget, hvilket Europa-
Parlamentet også har gentaget. Eftersom der findes flere andre midler til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer, er det hensigtsmæssigt, at de ekstra midler supplerer 
miljøporteføljen forholdsmæssigt inden for rammen. 

I betragtning af størrelsen af den foreslåede finansieringsramme for LIFE-programmet kan 
man ikke forvente, at den vil være tilstrækkelig til at nå EU's overordnede miljø- og 
klimaambitioner. For at kompensere for det beskedne budget forventes LIFE at fremme 
mainstreaming, navnlig i EU's større finansieringsprogrammer. Selv om en forbedret 
mainstreamingstrategi utvivlsomt vil medføre fordele, er det absolut nødvendigt, at der er 
tilstrækkelig gennemsigtighed, overvågning og vurdering af de programmer, for hvilke LIFE 
skal være en mainstreamingkatalysator. Det vil være nødvendigt med streng overholdelse af 
reglerne og større sammenhæng på tværs af de synergiskabende budgetprogrammer og EU-
politikområder for at sikre, at udgifterne effektivt kan nå de opstillede LIFE-målsætninger. 

Fortjeneste og kvalitet

Præstationsbaseret budgetlægning og vægt på kvalitet og fortjeneste bør være 
omdrejningspunktet for enhver offentlig finansiering. Nationale tildelinger har været betragtet 
som ineffektive, og afviklingen af disse tildelinger i det nuværende LIFE-program er en 
velkommen udvikling, som svarer til Parlamentets krav. Det er vigtigt at bemærke, at fokus 
på fortjeneste vil sikre, at EU's midler målrettes mod overordnede EU-mål i stedet for 
forskellige nationale prioriteter. En renationalisering af LIFE-prioriteterne og -finansieringen 
ville ikke mindske byrden for skatteyderne og forbrugerne eller opnå bedre resultater, men 
ville i stedet hæmme programmets effektivitet. 

Centralisering af forvaltningen og målrettet vejledning vil bidrage til at skabe lige vilkår og 
højne standarden og øge den samlede merværdi af forslag og projekter. Kommissionen har 



PE627.845v01-00 36/37 PR\1163016DA.docx

DA

gjort positive fremskridt med udviklingen af de nationale kontaktpunkter og netværket. Det er 
vigtigt at bemærke, at dette ikke bør føre til en sænkning af standarderne for 
tildelingskriterierne. Det er nødvendigt med en horisontal anvendelse af klart definerede 
kriterier for at nå målene for LIFE. 

Balance mellem fleksibilitet og ansvarlighed 

Kommissionen har taget væsentlige skridt i retning af at gøre retsakten mere koncis og 
strømline beslutningsprocessen. Selv om dette er prisværdigt, må det ikke give anledning til 
retsusikkerhed eller usikkerhed med hensyn til nuværende og finansielle foranstaltninger. 
Strategisk fleksibilitet og tilpasningsevne vil gøre det muligt for LIFE at opfylde de mest 
presserende prioriteter. Den ekstra vægt, der tillægges disse elementer i de flerårige 
arbejdsprogrammer, er et positivt skridt. Ikke desto mindre er klarhed og stabilitet afgørende 
for en effektiv funktion af et hvilket som helst budgetprogram. Et "carte blanche" af 
effektivitetshensyn må ikke være til skade for opfyldelsen af LIFE's målsætninger og EU's 
overordnede mål. Det er derfor hensigtsmæssigt, at de flerårige arbejdsprogrammer 
gennemføres ved hjælp af delegerede retsakter, der sikrer inddragelse af institutioner og 
interessenter samt demokratisk ansvarlighed. 

Det fremgår af konsekvensanalysen, at retsgrundlaget ikke foregriber de specifikke 
finansieringssatser, idet det tager hensyn til skiftende behov og krav. Ved at fastsætte 
minimale og maksimale samfinansieringssatser, som varierer for de enkelte delprogrammer 
og foranstaltninger, sikres potentielle ansøgere og projekter stabilitet, samtidig med at der 
gives mulighed for fleksibilitet og tilpasning til individuelle krav og situationer. 

Miljø 

LIFE er en vigtig drivkraft og katalysator for naturbevaring i EU, navnlig i forbindelse med 
gennemførelsen af fugle- og habitatdirektiverne og gennem forvaltningen af Natura 2000. 
Biodiversitet og sunde økosystemer er også afgørende for vækst, beskæftigelse og økonomi. 
Det anslås, at 4,4 mio. job er direkte afhængige af sunde økosystemer i Europa, og Natura 
2000-nettet bidrager med mellem 1,7 og 2,5 % til EU's BNP ved hjælp af økosystemtjenester, 
f.eks. kulstoflagring, vandrensning, bestøvning og turisme. På trods heraf vil EU's 2020-mål 
for biodiversitet og Aichimålene for biodiversitet ikke blive opfyldt, så længe man fortsætter 
ad den nuværende vej mod tab af biodiversitet. For at øge indsatsen skal EU bestræbe sig på 
at yde en øjeblikkelig, betydelig og yderligere indsats for at bevare naturen.

I konsekvensanalysen slås det fast, at beskyttelsen af biodiversitet og økosystemer bedst 
tilgodeses ved hjælp af en målrettet tilgang baseret på finansiering af små projekter, 
sammenlignet med en større og mere generel fond for biodiversitet. En øget 
finansieringsramme vil øge rækkevidden og virkningen af sådanne målrettede projekter og 
samtidig bidrage til mainstreaming- og katalysatoreffekter. I den forbindelse er det vigtigt at 
sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet. Europa-Parlamentet har understreget, at 
EU og navnlig medlemsstaterne skal sikre klare, kvantitative, målbare mål med 
resultatindikatorer, sporingsinstrumenter, forpligtelsesprocedurer samt kontrol- og 
rapporteringsmekanismer. 

Klima og omstilling til ren energi

Unionens klima- og energimål for 2030, dens dekarboniseringsstrategi frem til midten af 
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århundredet og på lang sigt og de forpligtelser, den har indgået i henhold til Parisaftalen, skal 
ledsages af passende politikker og finansielle ressourcer. I den nuværende FFR har EU ikke 
nået sit mål for klimarelaterede udgifter hvert år. Ud over klimafordelene vil en omstilling til 
renere energi skabe arbejdspladser, stimulere vækst og forbedre energisikkerheden. Europa-
Parlamentet har understreget, at en stigning i klimarelaterede udgifter på mindst 30 % i den 
flerårige finansielle ramme for 2021-2027 er derfor af afgørende betydning. 

Dekarboniseringsmålsætningen for Parisaftalen kræver en hurtig overgang til en ren 
lavemissionsenergistrategi. En stor del af den foreslåede forøgelse til LIFE er blevet rettet 
mod det nye delprogram Omstilling til Ren Energi. Dette kan betragtes som en naturlig 
udvikling på grund af den særlige måde, LIFE fungerer på. Det er dog vigtigt at understrege, 
at udgifter i forbindelse med LIFE kun bør anvendes til at katalysere udviklingen og 
udbredelsen af projekter inden for vedvarende energi og energieffektivitet.
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