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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt).  De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett 
program för miljö och klimatpolitik (Life)
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0874),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0498/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 25 april 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den…2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
utskottet för regional utveckling (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att den 
finansieringsram som specificeras i 

                                               
1 EUR C 0, 0.0.0000, s. 0.
2 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0.
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lagstiftningsförslaget bara är vägledande 
för den lagstiftande myndigheten och att 
denna ram inte kan fastställas förrän en 
överenskommelse nåtts om 
lagstiftningsförslaget om den fleråriga 
budgetramen för åren 2014–2020.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Erfarenheterna av programmet Life+ 
har visat att användningen av tillgänglig 
finansiering från Life har varit mycket 
ojämn mellan olika medlemsstater trots 
mekanismen för vägledande nationella 
anslag. Det bör fastställas närmare 
bestämmelser, särskilt om system för 
nationella och regionala kontaktpunkter 
och rådgivning av framgångsrika 
stödmottagande projekt, beträffande de 
medlemsstater som har haft störst 
problem att få tillgång till finansiering, 
specifikt bistånd och 
kapacitetsuppbyggnad. Solidaritet inom 
unionen och insatsfördelning bör inte 
återspeglas genom att anslå 
budgetandelar och därigenom äventyra 
projektkvaliteten, utan snarare genom 
riktat bistånd och genom att tilldela 
regioner med särskilda miljö- eller 
klimatrelaterade behov tilläggspoäng. 
Medlemsstaterna kan själva i hög grad 
bidra till att öka sin användning av 
finansieringen inom Life genom att stärka 
sina system för nationella och regionala 
kontaktpunkter, genom att stödja 
projektberedningen tekniskt och 
finansiellt och genom att inrätta 
miljöfonder eller andra mekanismer för 
att säkerställa tillgången till matchande 



PE489.483v01-00 6/48 PR\901913SV.doc

SV

finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Solidariteten bör även ta sig uttryck i 
form av en vid och kontinuerlig spridning 
av projektresultaten så att medlemsstater 
och regioner med färre projekt kan dra 
nytta av resultat samt teknik och 
förfaranden som tagits fram inom 
framgångsrika projekt. Life-projekt bör 
därmed se nätverksverksamhet och 
spridning av projektresultat som särskilt 
viktigt och bör ge råd till potentiella 
intressenter och framtida sökande utanför 
Life-nätverket. Kommissionen bör vidare 
stärka sina insatser för riktad spridning 
av projektresultat inom och utanför Life-
nätverket med särskilt fokus på 
medlemsstater med låg Life-finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Med tanke på Life-programmets 
egenskaper och storlek kan det inte lösa 
alla miljö- och klimatproblem. Syftet bör 
snarare vara att påskynda förändringar i 
utvecklingen och genomförandet av 
politiken genom att tillhandahålla och 
sprida lösningar och bästa praxis för att nå 

(5) Med tanke på Life-programmets 
egenskaper och storlek kan det inte lösa 
alla miljö- och klimatproblem. Syftet bör 
snarare vara att påskynda förändringar i 
utvecklingen och genomförandet av 
politiken genom att tillhandahålla och 
sprida lösningar och bästa praxis för att nå 
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miljö- och klimatmålen. miljö- och klimatmålen. I denna strävan 
bör det stödja genomförandet av unionens 
miljöhandlingsprogram. I sin resolution 
av den 20 april 2012 om översynen av det 
sjätte miljöhandlingsprogrammet och 
fastställandet av prioriteringar för det 
sjunde miljöhandlingsprogrammet – en 
bättre miljö för ett bättre liv1 framhåller 
Europaparlamentet att 
miljöhandlingsprogrammen bidrar till att 
garantera en nödvändig samordning av 
unionspolitiken. Parlamentet anser 
särskilt att man under det kommande 
årtiondet kommer att nödgas ta itu med 
miljöfrågorna med ett mer samstämt och 
integrerat tillvägagångssätt där man tar 
hänsyn till alla kopplingar mellan dem 
samt fyller återstående luckor, eftersom 
det annars kan uppstå oåterkalleliga 
skador. Europaparlamentet betonar också 
att det sjunde miljöhandlingsprogrammet 
bör tillhandahålla rätt ram för att 
garantera adekvat finansiering, däribland 
finansiering av innovation, forskning och 
utveckling, i samverkan med Life, och att 
en fullständig integrering av miljövården 
bör vara en viktig del av den kommande 
fleråriga budgetramen, samt av reformen 
av den gemensamma jordbrukspolitiken, 
den gemensamma fiskeripolitiken och 
sammanhållningspolitiken och Horisont 
2020. 
______________
1 P7_TA(2012)0147.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I denna förordning fastställs, för Life- (6) I denna förordning fastställs, för Life-
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programmets hela löptid, en 
finansieringsram på totalt 3 618 miljoner 
euro som utgör den främsta referensen för 
budgetmyndigheten inom ramen för det 
årliga budgetförfarandet enligt punkt 17 i 
kommissionens förslag till ett 
interinstitutionellt avtal av den 
29 juni 2011 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning. 

programmets hela löptid, en 
finansieringsram på totalt […] miljoner 
euro som utgör den främsta referensen för 
budgetmyndigheten inom ramen för det 
årliga budgetförfarandet enligt punkt 17 i 
kommissionens förslag till ett 
interinstitutionellt avtal av den 
29 juni 2011 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning. 

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Miljö- och klimatkrav bör integreras i 
unionens politik och verksamhet. Life-
programmet bör därför komplettera andra 
av unionens finansieringsprogram, till 
exempel Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, Europeiska havs-
och fiskerifonden och Horisont 2020. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
säkerställa sådan komplementaritet på alla 
nivåer. På unionsnivå ska 
komplementariteten säkerställas genom att 
man upprättar ett strukturerat samarbete 
mellan Life-programmet och unionens 
finansieringsprogram med delad 
förvaltning inom den gemensamma 
strategiska ramen, i synnerhet för att främja 
finansiering av verksamheter som 
kompletterar integrerade projekt eller för 
att stödja användningen av lösningar, 
metoder och strategier som utarbetats inom 
ramen för Life-programmet. Life-

(10) Miljö- och klimatkrav bör integreras i 
unionens politik och verksamhet. Life-
programmet bör därför komplettera andra 
av unionens finansieringsprogram, till 
exempel Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, Europeiska havs-
och fiskerifonden och Horisont 2020. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
säkerställa sådan komplementaritet på alla 
nivåer. På unionsnivå ska 
komplementariteten säkerställas genom att 
man upprättar ett strukturerat samarbete 
mellan Life-programmet och unionens 
finansieringsprogram med delad 
förvaltning inom den gemensamma 
strategiska ramen, i synnerhet för att främja 
finansiering av verksamheter som 
kompletterar integrerade projekt eller för 
att stödja användningen av lösningar, 
metoder och strategier som utarbetats inom 
ramen för Life-programmet. För att säkra 



PR\901913SV.doc 9/48 PE489.483v01-00

SV

programmet bör också uppmuntra 
införandet av miljö- och klimatrelaterade 
forsknings- och innovationsresultat från 
Horisont 2020. I detta sammanhang bör det 
erbjuda möjligheter till medfinansiering av 
projekt med tydliga fördelar på miljö- och 
klimatområdet för att skapa synergier. 
Samordning krävs för att förebygga 
dubbelfinansiering. 

den rättsliga tydligheten och de 
integrerade Life-projektens praktiska 
genomförbarhet, bör samarbete mellan 
andra unionsfonder och integrerade 
projekt uttryckligen föreskrivas i 
förordning (EU) nr .../... [om 
gemensamma bestämmelser]1. Konkreta 
arrangemang bör införas för att upprätta 
samarbetet på ett tidigt stadium, så att 
fördelarna med de integrerade projekten 
beaktas under utarbetandet av 
partnerskapsavtal och operativa program 
för landsbygdsutveckling. Life-
programmet bör också uppmuntra 
införandet av miljö- och klimatrelaterade 
forsknings- och innovationsresultat från 
Horisont 2020. I detta sammanhang bör det 
erbjuda möjligheter till medfinansiering av 
projekt med tydliga fördelar på miljö- och 
klimatområdet för att skapa synergier. 
Samordning krävs för att förebygga 
dubbelfinansiering.

_______________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att stoppa och vända förlusten av 
biologisk mångfald och förbättra 
resurseffektiviteten samt att ta itu med 
miljö- och hälsorelaterade problem är 
fortfarande nyckelfrågor för unionen. 
Dessa frågor kräver ökade insatser på 
unionsnivå för att erbjuda lösningar och 
bästa praxis som kan bidra till att uppnå 
målen i kommissionens meddelande 
”Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla” (nedan kallad 

(11) Att stoppa och vända förlusten av 
biologisk mångfald och förbättra 
resurseffektiviteten samt att ta itu med 
miljö- och hälsorelaterade problem är 
fortfarande nyckelfrågor för unionen. 
Dessa frågor kräver ökade insatser på 
unionsnivå för att erbjuda lösningar och 
bästa praxis som kan bidra till att uppnå 
målen i kommissionens meddelande 
”Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla” (nedan kallad 
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Europa 2020-strategin). Dessutom är 
förbättrad styrning, särskilt genom åtgärder 
för ökad medvetenhet och medverkan av 
aktörer, avgörande för att nå miljömålen. 
Därför bör delprogrammet Miljö ha tre 
prioriterade åtgärdsområden: Miljö- och 
resurseffektivitet, Biologisk mångfald samt 
Miljöstyrning och miljöinformation. 
Projekt som finansieras via Life-
programmet bör kunna bidra till att nå de 
specifika målen för mer än ett av de 
prioriterade områdena, och fler än en 
medlemsstat bör kunna delta i projekten.

Europa 2020-strategin). Dessutom är 
förbättrad styrning, särskilt genom åtgärder 
för ökad medvetenhet och medverkan av 
aktörer, avgörande för att nå miljömålen. 
Därför bör delprogrammet Miljö ha tre 
prioriterade åtgärdsområden: Miljö- och 
resurseffektivitet, Natur och Biologisk 
mångfald samt Miljöstyrning och 
miljöinformation. Projekt som finansieras 
via Life-programmet bör kunna bidra till 
att nå de specifika målen för mer än ett av 
de prioriterade områdena, och fler än en 
medlemsstat bör kunna delta i projekten. 

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén ”Vår livförsäkring, vårt 
naturkapital – en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 2020” (nedan 
kallat EU-strategi för biologisk mångfald 
fram till 2020) anges mål för att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald. 
Dessa mål är bland annat ett fullständigt 
genomförande av rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar, samt bevarande och återställande av 
ekosystem och ekosystemtjänster. Life-
programmet bör bidra till att uppnå dessa 
mål. Därför bör det prioriterade området 
Biologisk mångfald inriktas på 
genomförande och förvaltning av det 
Natura 2000-nätverk som inrättats genom 

(13) Kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén ”Vår livförsäkring, vårt 
naturkapital – en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 2020” (nedan 
kallat EU-strategi för biologisk mångfald 
fram till 2020) anges mål för att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald. 
Dessa mål är bland annat ett fullständigt 
genomförande av rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar, samt bevarande och återställande av 
ekosystem och ekosystemtjänster. Life-
programmet bör bidra till att uppnå dessa 
mål. Därför bör det prioriterade området 
Natur och Biologisk mångfald inriktas på 
genomförande och förvaltning av det 
Natura 2000-nätverk som inrättats genom 
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rådets direktiv 92/43/EEG, särskilt när det 
gäller den prioriterade plan som anges i 
artikel 8 i det direktivet, på utarbetande och 
spridning av bästa praxis när det gäller 
biologisk mångfald och direktiven 
2009/147/EG och 92/43/EEG samt på de 
bredare utmaningarna för den biologiska 
mångfalden som anges i unionens strategi 
för biologisk mångfald fram till 2020. 

rådets direktiv 92/43/EEG, särskilt när det 
gäller den prioriterade plan som anges i 
artikel 8 i det direktivet, på utarbetande och 
spridning av bästa praxis när det gäller 
biologisk mångfald och direktiven 
2009/147/EG och 92/43/EEG samt på de 
bredare utmaningarna för den biologiska 
mångfalden som anges i unionens strategi 
för biologisk mångfald fram till 2020. 
Life-programmets bidrag till de årliga 
finansieringsbehoven i fråga om biologisk 
mångfald, som beräknas till 
5 800 miljoner euro1, bör ses och 
fastställas i sammanhang med 
öronmärkningen för utgifter för biologisk 
mångfald i andra unionsfonder. I sin 
resolution av den 20 april 2012 om vår 
livförsäkring, vårt naturkapital – en 
strategi för biologisk mångfald fram till 
20202 uppmanade Europaparlamentet 
kommissionen och medlemsstaterna att 
garantera åtminstone 5 800 miljoner euro 
per år i finansiering från unionen och 
medlemsstaterna och att tillräcklig 
finansiering görs tillgänglig genom olika 
fonder i unionen (till exempel fonderna 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
Europeiska havs- och fiskerifonden och 
fonden, Sammanhållningsfonden och den 
förstärkta fonden Life+) med bättre 
samordning och samstämmighet mellan 
dessa fonder, bland annat genom 
konceptet integrerade projekt och 
därigenom förbättra öppenheten för de 
olika regioner som får EU-finansiering.
_____________
1 Financing Natura 2000. Investing in 
Natura 2000: Delivering benefits for 
nature and people. Arbetsdokument från 
kommissionens avdelningar, 
SEC(2011)1573.
2 P7_TA(2012)0146.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det prioriterade området Begränsning 
av klimatförändringar bör bidra till 
utarbetandet och genomförandet av 
unionens klimatrelaterade politik och 
lagstiftning, särskilt när det gäller 
övervakning och rapportering av 
växthusgaser, politik för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk, 
system för handel med utsläppsrätter, 
medlemsstaternas insatser för att minska 
utsläppen av växthusgaser, avskiljning och 
lagring av koldioxid, förnybar energi, 
energieffektivitet, transport och bränslen, 
skydd av ozonskiktet och fluorerade gaser. 

(16) Det prioriterade området Begränsning 
av klimatförändringar bör bidra till 
utarbetandet och genomförandet av 
unionens klimatrelaterade politik och 
lagstiftning, särskilt genom att stödja 
synergieffekter med andra miljömål, 
såsom biologisk mångfald, när det gäller 
övervakning och rapportering av 
växthusgaser, politik för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk, 
system för handel med utsläppsrätter, 
medlemsstaternas insatser för att minska 
utsläppen av växthusgaser, avskiljning och 
lagring av koldioxid, förnybar energi, 
energieffektivitet, transport och bränslen, 
skydd av ozonskiktet och fluorerade gaser. 

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De första följderna av 
klimatförändringen kan redan ses i Europa 
och världen över, exempelvis i form av 
extrema väderförhållanden som leder till 
översvämningar och torka samt stigande 
temperaturer och havsnivåer. Det 
prioriterade området Klimatanpassning bör 
därför bidra till anpassningen till dessa 
följder för populationer, ekonomiska 
sektorer och regioner i syfte att garantera 
en mer motståndskraftig union tack vare 
specifika åtgärder och strategier för 
anpassning. Åtgärder på detta område bör 

(17) De första följderna av 
klimatförändringen kan redan ses i Europa 
och världen över, exempelvis i form av 
extrema väderförhållanden som leder till 
översvämningar och torka samt stigande 
temperaturer och havsnivåer. Det 
prioriterade området Klimatanpassning bör 
därför bidra till anpassningen till dessa 
följder för populationer, ekonomiska 
sektorer och regioner i syfte att garantera 
en mer motståndskraftig miljö i unionen
tack vare specifika åtgärder och strategier 
för anpassning. Åtgärder på detta område 
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komplettera åtgärder som är berättigade till 
finansiering inom ramen för det finansiella 
instrumentet för civilskydd.

bör komplettera åtgärder som är 
berättigade till finansiering inom ramen för 
det finansiella instrumentet för civilskydd 
och bör stödja kostnadseffektiv 
användning av fonder genom att skapa 
sidovinster med andra miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att förbättra genomförandet av 
miljö- och klimatpolitiken och öka 
integreringen av miljö- och klimatmål i 
andra politikområden bör Life-programmet 
främja projekt som stöder genomförandet 
av integrerade strategier för genomförande 
av lagstiftning och politik på miljö- och 
klimatområdet. För delprogrammet Miljö 
bör projekten framför allt inriktas på 
genomförandet av EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2020, med särskild 
inriktning på att effektivt förvalta och 
befästa de Natura 2000-nätverk som 
inrättats genom rådets direktiv 92/43/EEG 
via genomförandet av de prioriterade 
planer som föreskrivs i artikel 8 i samma 
direktiv, av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 
2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område och lagstiftningen om avfall och 
luft. Projekten inriktas på fastställda teman, 
men kommer samtidigt att ha flera syften 
(exempelvis miljöfördelar och 
kapacitetsuppbyggnad) som gör det möjligt 
att nå resultat på andra politikområden, i 
synnerhet Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 

(21) För att förbättra genomförandet av 
miljö- och klimatpolitiken och öka 
integreringen av miljö- och klimatmål i 
andra politikområden bör Life-programmet 
främja projekt som stöder genomförandet 
av integrerade strategier för genomförande 
av lagstiftning och politik på miljö- och 
klimatområdet. För delprogrammet Miljö 
bör projekten framför allt inriktas på 
genomförandet av EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2020, med särskild 
inriktning på att effektivt förvalta och 
befästa de Natura 2000-nätverk som 
inrättats genom rådets direktiv 92/43/EEG 
via genomförandet av de prioriterade 
planer som föreskrivs i artikel 8 i samma 
direktiv, av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 
2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område och lagstiftningen om avfall och 
luft. Projekten inriktas på fastställda teman, 
men kommer samtidigt att ha flera syften 
(exempelvis miljöfördelar och 
kapacitetsuppbyggnad) som gör det möjligt 
att nå resultat på andra politikområden, i 
synnerhet Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
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havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv 
om en marin strategi). Dessa typer av 
projekt kan övervägas på andra 
miljöområden. För delprogrammet 
Klimatpolitik bör sådana projekt särskilt 
avse strategier och handlingsplaner för 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringen. Dessa typer av projekt 
bör endast stödja ett antal specifika 
verksamheter och åtgärder, medan annan 
verksamhet som kompletterar den som 
ingår i projektet bör komma från andra av 
unionens finansieringsprogram, samt från 
nationella, regionala eller privata medel. 
Finansiering genom Life-programmet bör 
utnyttja synergier och säkerställa att olika 
EU-finansieringskällor är förenliga med 
varandra genom att ge ett strategiskt miljö-
och klimatfokus. 

havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv 
om en marin strategi). Dessa typer av 
projekt kan övervägas på andra 
miljöområden. För delprogrammet 
Klimatpolitik bör sådana projekt särskilt 
avse strategier och handlingsplaner för 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringen. Dessa typer av projekt 
bör endast stödja ett antal specifika 
verksamheter och åtgärder, medan annan 
verksamhet som kompletterar den som 
ingår i projektet bör komma från andra av 
unionens finansieringsprogram, samt från 
nationella, regionala eller privata medel. 
Finansiering genom Life-programmet bör 
utnyttja synergier och säkerställa att olika 
EU-finansieringskällor är förenliga med 
varandra genom att ge ett strategiskt miljö-
och klimatfokus. Integrerade projekt 
kommer att vara till nytta för andra 
fonder genom att öka deras 
absorptionskapacitet för miljörelaterade 
och klimatrelaterade utgifter. Med tanke 
på att strategin med integrerade projekt är 
ny och saknar mer omfattande erfarenhet, 
bör intressenter där det behövs stödjas 
med en höjd medfinansieringsnivå och 
tekniskt stöd under förberedelsefasen. 
Därutöver bör ett urvalsförfarande i två 
steg underlätta ansökningsfasen. Utbyte 
av lyckade integrerade strategier bör 
främjas med hjälp av alla relevanta 
administrativa sektorer och intressenter. 
Avgörande faktorer i fråga om smidig 
funktion och framgång inom integrerade 
projekt bör analyseras utifrån 
erfarenheterna från de första 
programplaneringsåren. Utifrån denna 
analys och beroende på tillgänglig 
finansiering kan ytterligare områden 
läggas till tillämpningsområdet för 
integrerade projekt.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Integrerade projekt bör fungera som 
en modell i syfte att stödja 
medlemsstaterna att använda medlen 
effektivt och att skapa konstruktivt och 
fortlöpande samarbete mellan olika 
sektorer inom förvaltningen för att ta itu 
med större utmaningar för 
genomförandet. Med tanke på att dessa 
utmaningar finns i hela unionen, bör 
erfarenheten med den nya projekttypen 
vara så omfattande som möjligt. Varje 
medlemsstat bör därför garanteras 
finansiering för åtminstone tre 
integrerade projekt inom olika områden, 
förutsatt att de grundläggande 
kvalitetskraven uppfylls, under 
programperioden. Kommissionen kan 
fastställa ytterligare mål för den tematiska 
fördelningen som omfattar hela Europa.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att utföra sina uppgifter vid 
initieringen av miljö- och klimatpolitikens 
utarbetande och genomförande bör 
kommissionen använda medel från Life-
programmet för att stödja initiering, 
genomförande och integrering av 
unionslagstiftningen inom miljö- och 
klimatpolitik, inbegripet inköp av varor 
och tjänster. Finansiella medel för 
kommunikationsverksamhet enligt denna

(23) För att utföra sina uppgifter vid 
initieringen av miljö- och klimatpolitikens 
utarbetande och genomförande bör 
kommissionen använda medel från Life-
programmet för att stödja initiering, 
genomförande och integrering av 
unionslagstiftningen inom miljö- och 
klimatpolitik, inbegripet inköp av varor 
och tjänster. Finansiella medel för 
kommunikationsverksamhet enligt denna 
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förordning ska även omfatta en 
kommunikationspolicy för unionens 
politiska prioriteringar. 

förordning ska även omfatta en 
kommunikationspolicy för unionens 
politiska prioriteringar. Kommissionen bör 
också avsätta finansiella resurser för att 
förbättra kommunikationsåtgärderna och 
informationssystemen i fråga om 
genomförandet av all större 
miljölagstiftning i unionen enligt dess 
meddelande ”Större nytta av EU:s 
miljöåtgärder: att stärka förtroendet 
genom bättre kunskap och 
Reaktionsförmåga” av den 7 mars 2012. 
Detta bör som ett första och brådskande 
steg omfatta ett offentliggörande online 
och regelbundna uppdateringar med 
exakt information om huruvida, hur och 
var EU-direktiv på klimat- och 
miljöområdena har genomförts, och 
införlivats, i respektive medlemsstat. En 
mycket tillgänglig översikt av detta slag 
kommer att vara ett komplement till 
genomförandets fokus på Life-projekt, 
tillhandahålla nyttig 
bakgrundsinformation för utformandet av 
projekt och mer allmänt göra 
medborgarna medvetna om den breda 
tillämpningen, de positiva 
konsekvenserna i hela unionen och 
således unionslagstiftningens betydelse.
_____________
1 COM(2012)0095.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I syfte att förenkla Life-programmet 
och minska den administrativa bördan för 
sökande och bidragsmottagare bör man i 
större utsträckning använda schablonsatser 

(26) I syfte att förenkla Life-programmet 
och minska den administrativa bördan för 
sökande och bidragsmottagare bör man i 
större utsträckning använda schablonsatser 
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och enhetsbelopp, och finansieringen bör 
inriktas på mer specifika 
kostnadskategorier. Som ersättning för 
icke bidragsberättigande kostnader och i 
syfte att upprätthålla en effektiv stödnivå 
från Life-programmet bör 
medfinansieringsnivån vara 70 % som en 
allmän regel och 80 % i specifika fall.

och enhetsbelopp. Kommissionen bör 
överväga att införa 
ansökningsförfaranden i två steg för alla 
projekt och alternativ för att påskynda 
urvalsprocessen samt göra luckan mellan 
urval och projektstart mindre. 
Kommissionen bör även sträva efter att på 
begäran främja kontakten mellan 
intresserade sökande och stödmottagare i 
pågående projekt inom liknande områden 
för att göra ett utbyte av erfarenheter 
möjligt mellan ansöknings- och 
genomförandefasen. Kommissionen bör 
vidare se till att projekt som avslås får en 
detaljerad motivering till avslaget och att 
motiveringen kommuniceras innan 
följande ansökningsomgång annonseras 
ut. Där det finns god praxis från andra 
fonder bör motsvarande ändringar göras 
inom Life-programmet där det är 
lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) För att upprätthålla en effektiv 
stödnivå från Life-programmet bör 
medfinansieringsnivån vara 60 % för 
integrerade projekt och motsvarande 
projekt för tekniskt stöd. För att öka 
tillgången till Life-medel i regioner med 
minst kapacitet att tillhandahålla 
matchande finansiering, bör mindre 
utvecklade regioner enligt definitionen i 
förordning (EU) nr …/… [om 
gemensamma bestämmelser] vara 
berättigade till en höjd 
medfinansieringsnivå på upp till 75 %.

Or. en



PE489.483v01-00 18/48 PR\901913SV.doc

SV

Motivering

Kommissionen föreslår en höjd medfinansieringsnivå som kompensation för de föreslagna 
begränsningarna i fråga om stödberättigandet för moms och kostnader för fast anställd 
personal. Detta betänkande återinför stödberättigandet på många punkter. En betydande 
höjning av medfinansieringsnivån skulle endast vara möjlig på bekostnad av det totala antalet 
projekt och hävstångseffekterna som Life-instrumentet medför. Med tanke på att avsaknaden 
av matchande finansiering har identifierats som en viktig flaskhals för den begränsade 
användningen av Life-finansieringen i vissa medlemsstater, borde emellertid mindre 
utvecklade regioner vara berättigade till en högre medfinansieringsnivå.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) Med tanke på Life-instrumentets 
ringa storlek, i synnerhet i jämförelse med 
unionens övriga fonder, bör den så direkt 
som möjligt leda till konkreta åtgärder 
och ett europeiskt mervärde. Finansiering 
av mervärdesskatt (moms)och fast 
anställd personal från Life-budgeten bör 
därför hållas på en så låg nivå som 
möjligt. Att förvalta kollektiva nyttigheter 
såsom naturen och miljön är ett av den 
offentliga förvaltningens kärnområden. 
Life-programmet bör stödja denna 
förvaltning. Därför bör endast personal 
som anställts för ett Life-projekt vara 
berättigade till finansiering i fråga om 
offentlig förvaltning. Reglerna för 
behörighet i fråga om Life-finansiering 
bör harmoniseras så långt möjligt med 
regler för andra fonder för att säkra ett 
smidigt samarbete, särskilt genom 
integrerade projekt.

Or. en



PR\901913SV.doc 19/48 PE489.483v01-00

SV

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 26c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26c) Inte alla ideella organisationer och 
andra stödmottagande projekt som får 
medfinansiering från unionen kan få 
tillbaka mervärdesskatten enligt den 
gällande nationella lagstiftningen om 
mervärdesskatt. Endast i dessa fall bör 
mervärdesskatten vara en 
stödberättigande kostnad i 
Life-programmet för att trygga rättvis och 
lika behandling av alla stödmottagare. 
Detta bör inte gälla en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i första stycket artikel 13.1 i rådets 
direktiv 2006/112/EG av den 
18 november 2006 om ett gemensamt 
system för mervärdesskatt1. 
Kommissionen bör, med stöd av de 
stödmottagande projekten och Life-
kontaktpunkterna, presentera en årlig 
översikt över både 
mervärdesskatteåterbäringen till Life-
projekten i respektive medlemsstat och 
praxis för återbäring av mervärdesskatt 
för Life-projekt i varje medlemsstat.
___________

1 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Life-programmet och delprogrammen (27) Life-programmet och delprogrammen 
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bör regelbundet övervakas och utvärderas 
på grundval av motsvarande indikatorer för 
att möjliggöra anpassningar. I syfte att 
bevisa den positiva samverkan som båda 
delprogrammen kan medföra för 
klimatpolitik och biologisk mångfald och 
att ge information om utgiftsnivån, bör 
man vid övervakningen av Life-
programmet spåra utgifter för klimat och 
biologisk mångfald i enlighet med 
meddelandet om den fleråriga 
budgetramen. Spårningen bör utföras på 
grundval av en enkel metod genom att 
utgifter placeras i en av tre kategorier: 
Endast klimat/biologisk mångfald (räknas 
som 100 %), signifikant klimat/biologisk 
mångfald (räknas som 40 %), ej 
klimat/biologisk mångfald (räknas som 
0 %). Man bör inte utesluta användningen 
av mer precisa metoder vid behov.

bör regelbundet övervakas och utvärderas 
på grundval av motsvarande indikatorer för 
att möjliggöra anpassningar. När 
indikatorer för utvärdering av program 
och projekt utvecklas, bör kommissionen 
understryka kvalitetskontroll på basis av 
resultatindikatorer och förväntade 
resultat och förväntad verkan. 
Kommissionen bör även föreslå en metod 
för övervakning av projektens långsiktiga 
framgång, särskilt på områdena för natur 
och biologisk mångfald.  I syfte att bevisa 
den positiva samverkan som båda 
delprogrammen kan medföra för
klimatpolitik och biologisk mångfald och 
att ge information om utgiftsnivån, bör 
man vid övervakningen av Life-
programmet spåra utgifter för klimat och 
biologisk mångfald i enlighet med 
meddelandet om den fleråriga 
budgetramen. Spårningen bör utföras på 
grundval av en enkel metod genom att 
utgifter placeras i en av tre kategorier: 
Endast klimat/biologisk mångfald (räknas 
som 100 %), signifikant klimat/biologisk 
mångfald (räknas som 40 %), ej 
klimat/biologisk mångfald (räknas som 
0 %). Man bör inte utesluta användningen 
av mer precisa metoder vid behov.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Med tanke på den långa erfarenhet 
kommissionens generaldirektorat för 
miljö har i fråga om att förvalta Life-
programmet och -projekten och Life-
stödmottagarnas positiva erfarenheter av 
de externa övervakningsgrupperna, bör 
en ändring i förvaltningsstrukturen 
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utvärderas omsorgsfullt och förenas med 
en prövotid. Förvaltningen av integrerade 
projekt inom delprogrammet Miljö samt 
projekt inom det prioriterade 
åtgärdsområdet Natur och Biologisk 
mångfald bör ligga kvar hos 
kommissionens generaldirektorat för 
miljö.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning i 
samband med antagandet av de fleråriga 
arbetsprogrammen bör 
genomförandebefogenheter delegeras till 
kommissionen. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/2011 
av den 16 februari 2011 om fastställande 
av allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I syfte att säkerställa bästa möjliga 
användning av unionens medel och för att 
garantera det europeiska mervärdet, bör 

(30) I syfte att säkerställa bästa möjliga 
användning av unionens medel och för att 
garantera det europeiska mervärdet, bör 
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befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen i fråga om kriterier för 
projekturval, kriterier för tillämpningen av 
den geografiska balansen på ”integrerade 
projekt” och resultatindikatorer som är 
tillämpliga på specifika tematiska 
prioriteringar. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
även på expertnivå. Kommissionen bör, då 
den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på rätt 
sätt till Europaparlamentet och rådet. 

befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen i fråga om antagande och, 
där lämpligt, revidering av fleråriga 
arbetsprogram, upprättande av ytterligare
kriterier för tillämpningen av den 
geografiska balansen på ”integrerade 
projekt”, utökning av 
tillämpningsområdet och ändring av 
maximala anslag för ”integrerade 
projekt” och upprättande av 
resultatindikatorer som är tillämpliga på 
specifika tematiska prioriteringar. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, även på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i 
god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet. 

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) integrerade projekt: projekt med ett 
hållbart genomförande och med en större 
geografisk omfattning, i synnerhet 
regionalt, multiregionalt eller nationellt, av 
strategier eller handlingsplaner för miljö 
eller klimat som krävs enligt specifik 
unionslagstiftning om miljö eller klimat i 
enlighet med andra unionsrättsakter eller 
som utarbetats av medlemsstaters 
myndigheter,

d) integrerade projekt: projekt med ett 
hållbart genomförande och med en större 
geografisk omfattning, i synnerhet 
regionalt, multiregionalt, transnationellt
eller nationellt, av strategier eller 
handlingsplaner för miljö eller klimat som 
krävs enligt specifik unionslagstiftning om 
miljö eller klimat i enlighet med andra 
unionsrättsakter eller som utarbetats av 
medlemsstaters myndigheter. Dessa syftar 
till att integrera miljö- och klimatpolitik i 
den övriga politiken, i synnerhet genom 
att främja en samordnad mobilisering av 
övriga europeiska, nationella och privata 
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medel till förmån för miljö- och klimatmål 
och större utmaningar i genomförandet,

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) projekt för kapacitetsuppbyggnad: 
projekt som syftar till att finansiellt stödja 
den nationella eller regionala 
kontaktpunkten för Life i maximalt två år 
och inte mer än en gång per medlemsstat 
och programperiod. Kontaktpunkterna 
ska därigenom på ett omfattande sätt
kunna förmedla information om Life-
programmet till potentiella sökande, 
skapa ett nära samarbete med 
förvaltningar för andra EU-fonder för att 
identifiera synergieffekter med Life och 
stödja sökanden genom 
ansökningsprocessen för att säkra 
högkvalitativa projekt. Projekt för 
kapacitetsuppbyggnad väljs genom ett 
särskilt ansökningsförfarande.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) projekt för information, ökad 
medvetenhet och kunskapsspridning: 
projekt som syftar till att stödja 
kommunikation, sprida information och 
öka medvetenheten på områdena för miljö 
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och klimat. Detta kan även omfatta 
utbyten mellan förvaltningar och/eller 
intressenter i olika sektorer för att 
marknadsföra framgångsrika integrerade 
projekt och strategier. 

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Att stödja genomförandet av unionens 
miljöhandlingsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med detta ska Life-programmet 
bidra till hållbar utveckling och uppnåendet 
av Europa 2020-strategins mål.

I samband med detta ska Life-programmet 
bidra till hållbar utveckling och uppnåendet 
av målen i Europa 2020-strategin, EU-
strategin för biologisk mångfald fram till 
2020, Färdplanen för ett resurseffektivt 
Europa och Färdplanen för 2050.

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförande 
av Life-programmet ska vara 3 618 000 
000 euro.

1. Finansieringsramen för genomförande 
av Life-programmet ska vara […] euro.

Or. en

Motivering

Eftersom ingen överenskommelse om förslaget till förordning om en flerårig budgetram för 
2014-2020 ännu har nåtts, är finansieringsramen endast vägledande för 
lagstiftningsmyndigheten.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 2 713 500 000 euro av den 
övergripande finansieringsram som avses i 
punkt 1 ska fördelas till delprogrammet 
Miljö.

(a) [...] euro, dvs. omkring 75 % av den 
övergripande finansieringsram som avses i 
punkt 1 ska fördelas till delprogrammet 
Miljö.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 904 500 000 euro av den övergripande 
finansieringsram som avses i punkt 1 ska 
fördelas till delprogrammet Klimatpolitik.

(a) [...] euro, dvs. omkring 25 % av den 
övergripande finansieringsram som avses i 
punkt 1 ska fördelas till delprogrammet 
Klimatpolitik.
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Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Minst 78 % av budgetanslagen för 
Life-programmet ska avsättas för 
innovativa finansieringsinstrument och 
projekt som stöds genom 
verksamhetsbidrag i enlighet med 
artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Av det belopp som anges i punkt 2a i 
denna artikel, får högst 35 % avsättas för 
integrerade projekt i enlighet med punkt 
18 d under programplaneringsperioden.. 
Denna högsta andel ska ses över inom 
ramen för den halvtidsutvärdering som 
avses i artikel 27.2a. Beroende på 
resultatet av utvärderingen och efter 
samråd med aktörerna ska kommissionen 
få befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 30 om en minskning, 
ökning eller avskaffande av denna högsta 
andel.

Or. en

Motivering

Integrerade projekt är ett mycket lovande verktyg, med tanke på deras potential som pilotfall 
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för integration, för ett sammanhängande och väl samordnat genomförande av klimat- och 
miljölagstiftningen och för en effektiv användning av EU-medlen. Med tanke på den 
begränsade erfarenheten av integrerade projekt bör de fasas in gradvis och de relevanta 
framgångsfaktorerna bör granskas noga vid halvtidsutvärderingen av 
programplaneringsperioden för Life.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska, i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden, säkerställa samordningen 
mellan Life-programmet och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden i syfte att skapa 
synergier, särskilt inom ramen för 
integrerade projekt enligt artikel 18 d, och 
för att främja användningen av lösningar, 
metoder och strategier som utarbetats inom 
ramen för Life-programmet. På unionsnivå 
ska samordning ske inom den 
gemensamma strategiska ram som avses i 
artikel 10 i förordning (EU) nr ….

3. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska, i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden och på ett aktivt och 
samordnat sätt, säkerställa samordningen 
mellan Life-programmet och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden i syfte att skapa 
synergier, särskilt inom ramen för 
integrerade projekt enligt artikel 18 d samt 
genom inrättandet av ramar för 
prioriterade åtgärder i enlighet med 
artikel 8 i direktiv 92/43/EEG, och för att 
främja användningen av lösningar, metoder 
och strategier som utarbetats inom ramen 
för Life-programmet. På unionsnivå ska 
samordning ske inom den gemensamma 
strategiska ram som avses i artikel 10 i 
förordning (EU) nr ….

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a

Integrerade projekt

1. Integrerade projekt ska fungera som ett 
konkret instrument för att införliva miljö-
och klimatmål i EU:s övergripande 
utgifter i enlighet med Europa 2020-
strategin. De ska fungera som pilotfall för 
ett effektivt och väl samordnat 
genomförande på de områden där 
medlemsstaternas och/eller regionernas 
behov är som störst. 
2. Integrerade projekt ska främst avse 
områdena natur, vatten, avfall, luft samt 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar.  Beroende på deras 
resultat och på de tillgängliga medlen, ska 
kommissionen efter den 
halvtidsutvärdering som avses i artikel 
27.2 a få befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 30 om 
införande inom ramen för integrerade 
projekt av exempelvis buller, mark, marin 
miljö eller stadsmiljö.
3. Samordningen med och frigörandet av 
andra EU-finansieringskällor är ett 
centralt inslag i integrerade projekt och 
ska därför främjas. 
4. Integrerade projekt ska förvaltas på 
lämplig administrativ och territoriell nivå 
för varje specifik sektor i syfte att frigöra 
ytterligare EU-medel eller nationella, 
regionala eller privata medel. Aktörerna 
ska delta i genomförandet av integrerade 
projekt.
5. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska aktivt stödja och underlätta 
utvecklingen av integrerade projekt 
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genom följande insatser:
(a) Tekniska stödprojekt som, genom 
verksamhetsbidrag inom ramen för Life 
under programplaneringsperioderna 
2007-2013 och 2014-2020, ger finansiellt 
stöd till sökande som utarbetar 
integrerade projekt, däribland inrättande 
av en lämplig institutionell struktur för 
samarbete mellan olika avdelningar och 
deltagande grupper. Det tekniska stödet 
ska i synnerhet garantera att dessa projekt 
är förenliga med de tidsmässiga, tekniska 
och finansiella kraven för Life-
programmet i samband med de EU-medel 
som avses i artikel 8.3.
(b) Utbytesprojekt, inom ramen för vilka 
projektpartner för framgångsrika 
integrerade projekt eller integrerade 
strategier inbjuder berörda grupper i 
andra medlemsstater eller regioner att 
utbyta sina erfarenheter av att införa 
samordningsstrukturer mellan olika 
unionsmedel och av nationella och 
privata medel. Varje besökande grupp ska 
företräda olika förvaltningssektorer 
och/eller aktörer.
(c) Seminarier och workshops som hålls 
regelbundet, och minst vartannat år, för 
att underlätta utbytet av erfarenheter, 
kunskap och bästa praxis om utarbetande, 
förberedelse och genomförande av 
integrerade projekt.  Dessa seminarier ska 
anordnas av kommissionen.
d) Kommunikations- och 
informationsåtgärder för bland annat de 
ansvariga förvaltningsorganen för olika 
medel. 
6. De integrerade projekten ska ha en 
geografisk balans i enlighet med artikel 
19.3. Medlemsstaterna ska, vid behov med 
hjälp av ett projekt för tekniskt stöd inom 
ramen för Life, utarbeta och föreslå minst 
ett integrerat projekt under de första två 
programplaneringsåren, eller under 
löptiden för det första fleråriga 
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arbetsprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Biologisk mångfald. - Natur och Biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 10 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förbättra kunskapsbasen för 
utarbetande, bedömning, övervakning och 
utvärdering av unionens miljöpolitik och 
miljölagstiftning, och för bedömning och 
övervakning av de faktorer, påfrestningar 
och reaktioner som påverkar miljön i och 
utanför EU. 

(c) förbättra kunskapsbasen för 
utarbetande, genomförande, bedömning, 
övervakning och utvärdering av unionens 
miljöpolitik och miljölagstiftning, och för 
bedömning och övervakning av de 
faktorer, påfrestningar och reaktioner som 
påverkar miljön i och utanför EU. 

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specifika mål för det prioriterade området 
Biologisk mångfald

Specifika mål för det prioriterade området 
Natur och Biologisk mångfald
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Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 11 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förbättra kunskapsbasen för 
utarbetande, bedömning, övervakning och 
utvärdering av unionens miljöpolitik och 
miljölagstiftning, och för bedömning och 
övervakning av de faktorer, påfrestningar 
och reaktioner som påverkar miljön i och 
utanför EU. 

(c) förbättra kunskapsbasen för 
utarbetande, genomförande, bedömning, 
övervakning och utvärdering av unionens 
miljöpolitik och miljölagstiftning, och för 
bedömning och övervakning av de 
faktorer, påfrestningar och reaktioner som 
påverkar miljön i och utanför EU. 

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att bidra till minskade utsläpp av 
växthusgaser ska det prioriterade området 
Begränsning av klimatförändring i 
synnerhet ha följande specifika mål:

I syfte att bidra till minskade utsläpp av 
växthusgaser ska det prioriterade området 
Begränsning av klimatförändring, 
samtidigt som det stöder synergier med 
andra miljömål, som exempelvis biologisk 
mångfald, i synnerhet ha följande specifika 
mål:

Or. en
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 15 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att bidra till att stödja insatser som 
leder till ökad motståndskraft mot 
klimatförändringar ska det prioriterade 
området Klimatanpassning i synnerhet ha 
följande specifika mål:

I syfte att bidra till minskade utsläpp av 
växthusgaser ska de prioriterade området 
Klimatanpassning, samtidigt som det 
stöder synergier med andra miljömål, som 
exempelvis biologisk mångfald, i 
synnerhet ha följande specifika mål:

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 18 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Integrerade projekt främst på 
områdena natur, vatten, avfall, luft samt 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. 

(d) Integrerade projekt.

Or. en

Motivering

De områden som omfattas av integrerade projekt anges i den föreslagna artikeln 8a.2 (ny).

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 18 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Projekt för kapacitetsuppbyggnad i 
enlighet med artikel 19.2 a.

Or. en
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 18 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Projekt för information, ökad 
medvetenhet och kunskapsspridning. 

(g) Projekt för information, ökad 
medvetenhet, utbyte och 
kunskapsspridning. 

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vara av unionsintresse genom att bidra 
väsentligt till att ett av målen för Life-
programmet som anges i artikel 3 uppnås.

(a) Vara av unionsintresse genom att bidra 
väsentligt till att ett av de allmänna målen 
för Life-programmet som anges i artikel 3 
uppnås samt de specifika målen för de 
prioriterade områden som anges i 
artiklarna 10, 11, 12, 14, 15 och 16.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 30 
om villkoren för tillämpning av det 
kriterium som avses i 1 a i syfte att 
anpassa detta kriterium till de specifika 
prioriterade områden som avses i 

utgår
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artiklarna 9 och 13.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Urvalet av finansiering för alla projekt 
som avses i artikel 18 ska baseras på 
meriter och kvalitet i enlighet med 
punkt 1.
Tilldelningsförfarandet ska bygga på 
principerna med solidaritet och 
insatsfördelning, och medlemsstater och 
områden med särskilt behov av unionens 
solidaritet ska prioriteras. Vid 
tilldelningsprocessen inom ramen för 
utvärderingen av urvalskriterierna i 
punkt 1 a ska därför en medlemsstats eller 
en regions särskilda ansvar, börda eller 
exponering med avseende på de områden 
som omfattas av detta program beaktas.
Om en medlemsstat har tilldelats färre än 
två projekt under två på varandra följande 
år ska den ha rätt till särskilt tekniskt stöd 
i form av exempelvis riktade workshops 
för att stödja utarbetandet av projekt av 
hög kvalitet för nästkommande år och 
kan ansöka om ett projekt för 
kapacitetsuppbyggnad i enlighet med 
artikel 18 (ea). Medlemsstater vars stöd 
har varit mycket mindre än de vägledande 
nationella anslagen under 
programplaneringsperioden 2007-2013 
kan också ansöka om att få delta i ett 
projekt för kapacitetsuppbyggnad.
Kommissionen ska garantera spridningen 
av resultatet av de mest framgångsrika 
projekten med särskilt fokus, i 
förekommande fall, på de medlemsstater 
som har tilldelats minst antal projekt 
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inom respektive område. 

Or. en

Motivering

Alla Life-projekt ska väljas ut utifrån deras kvalitet och bidrag när det gäller att skapa 
europeiskt mervärde i fråga om Life-specifika målsättningar, dvs. deras demonstrations-
/introduktionspotential och miljö-/klimatpåverkan. Dessa faktorer bör inte äventyras genom 
att fokus läggs på nationella andelar. Solidaritet innebär att medlemsstater och regioner med 
låg urvalsgrad bör uppmuntras att höja kvaliteten på sina ansökningar, vilket skulle främja 
alla projekt och garantera en rättvis spridning på lång sikt utan användning av ett 
tilldelningssystem som på ett onödigt sätt försvårar tilldelningsförfarandet.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Integrerade projekt som avses i artikel 
18 d ska i förekommande fall inbegripa 
berörda parter, och om möjligt främja 
samordningen med och mobiliseringen av 
unionens övriga finansieringskällor. 

3. Integrerade projekt som avses i artikel 
18 d ska inbegripa berörda parter, och 
främja samordningen med och 
mobiliseringen av unionens övriga 
finansieringskällor. 

Kommissionen ska säkerställa geografisk 
balans enligt principerna om solidaritet 
och insatsfördelning i urvalsprocessen för 
integrerade projekt. Kommissionen ska ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 30 om kriterier för 
tillämpningen av geografisk balans inom 
varje tematiskt område som avses i artikel 
18 d. 

Kommissionen ska säkerställa geografisk 
balans enligt principerna om solidaritet och 
insatsfördelning i urvalsprocessen för 
integrerade projekt.. Kommissionen ska i 
det syftet

(a) se till att varje medlemsstat, under 
hela programplaneringsperioden och 
under förutsättning att villkoren i punkt 1 
är uppfyllda, mottar finansiering för 
minst ett integrerat projekt på området för 
natur, minst ett integrerat projekt på 
området för klimatanpassning eller 
begränsning av klimatförändringar och 
minst ett projekt på de övriga områden 
som anges i artikel 8a,
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(b) ha befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 30 när det 
gäller kriterier för att fastställa specifika 
tematiska, pan-europeiska 
fördelningsmål, som är tillämpliga på de 
integrerade projekten under 
programplaneringsperioden. 
Kommissionen ska beakta dessa tematiska 
fördelningsmål vid tilldelningsprocessen 
för integrerade projekt som en del av 
utvärderingen av det urvalskriterium som 
anges i punkt 1 a.

Or. en

Motivering

Med tanke på att integrerade projekt är ett nytt grepp och på den specifika metoden för deras 
programplanering är det avgörande att alla medlemsstater får erfarenhet av denna typ av 
projekt under nästa programplaneringsperiod för Life. Det föreslås därför att varje 
medlemsstat ska ha rätt till finansiering av minst tre integrerade projekt, under förutsättning 
att projekten avser olika områden.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska anta ett särskilt 
påskyndat ansöknings- och 
urvalsförfarande för 
kapacitetsuppbyggnadsprojekt som inte 
ska vara längre än tre månader från 
ingivandet av ansökan.

Or. en
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska regelbundet 
offentliggöra förteckningar över projekt 
med Life-finansiering, tillsammans med 
en kortfattad beskrivning av de mål och 
resultat som nåtts och en sammanfattning 
av de förbrukade medlen, med 
användning av lämpliga media och 
lämplig teknik. Kommissionen ska också 
underlätta matchningen av slutförda eller 
pågående projekt med nya 
projektmottagare, sökande eller berörda 
aktörer på samma område.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den maximala medfinansieringssatsen 
för de projekt som avses i artikel 18 ska 
vara 70 % av de stödberättigande 
kostnaderna. I undantagsfall ska den 
maximala medfinansieringssatsen för 
projekt som avses i artikel 18 d och 18 f 
vara 80 % av de stödberättigande 
kostnaderna. 

1. Den maximala medfinansieringssatsen 
för de projekt som avses i artikel 18 ska 
vara 50 % av de stödberättigande 
kostnaderna. I undantagsfall ska den 
maximala medfinansieringssatsen för 
projekt som avses i artikel 18 d och 18 f 
vara 60 % av de stödberättigande 
kostnaderna.  Underutvecklade regioner, i 
den mening som avses i förordning (EU) 
nr …/… [förordning om gemensamma 
bestämmelser], ska ha rätt till en högre 
medfinansieringssats på upp till 75 % av 
de stödberättigande kostnaderna.

Or. en
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Motivering

Kommissionen föreslår en höjd medfinansieringsnivå som kompensation för de föreslagna 
begränsningarna i fråga om stödberättigandet för moms och kostnader för fast anställd 
personal. Detta betänkande återinför stödberättigandet på många punkter. En betydande 
höjning av medfinansieringsnivån skulle endast vara möjlig på bekostnad av det totala antalet 
projekt och hävstångseffekterna som Life-instrumentet medför. Med tanke på att avsaknaden 
av matchande finansiering har identifierats som en viktig flaskhals för den begränsade 
användningen av Life-finansieringen i vissa medlemsstater, borde emellertid mindre 
utvecklade regioner vara berättigade till en högre medfinansieringsnivå.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mervärdesskatt ska inte betraktas som en 
stödberättigande kostnad för projekt som 
avses i artikel 18.

2. Mervärdesskatt ska i princip inte 
betraktas som en stödberättigande kostnad 
för projekt som avses i artikel 18. 
Mervärdesskattebelopp ska vara 
stödberättigande om de inte kan 
återkrävas i enlighet med den nationella 
mervärdesskattelagstiftningen och betalas 
av någon annan stödmottagare än en 
icke-beskattningsbar person i den mening 
som avses i första stycket i artikel 13.1 i 
direktiv 2006/112/EG.

Or. en

Motivering

Eftersom Life är ett mycket litet instrument bör finansiering av mervärdesskattekostnader 
genom Life-budgeten begränsas i möjligaste mån. Den mervärdesskatt som återbetalas till 
Life-projekt går tillbaka in i medlemsstaternas budgetar, vilket leder till en avsevärd 
minskning av de tillgängliga medlen för Life-projekt. Det är rimligt att icke-beskattningsbara 
personer (”stater, regionala och lokala myndigheter och övriga offentligrättsliga organ”) 
inte kan ersättas för mervärdesskattekostnader genom Life. 
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personalkostnader ska anses utgöra en 
stödberättigande kostnad för projekt som 
avses i artikel 18 i den mån som de rör 
kostnaden för verksamhet som 
stödmottagaren inte skulle ha genomfört 
om det berörda projektet inte satts igång. 
Den respektive personalen ska särskilt ha 
avsatts för det berörda projektet. 
Lönekostnader för offentliga tjänstemän 
som inte har rekryterats specifikt för det 
berörda projektet ska inte anses utgöra 
stödberättigande kostnader, förutom inom 
ramen för projekt för 
kapacitetsuppbyggnad.

Or. en

Motivering

Life är ett mycket litet instrument och bör på ett så konkret sätt som möjligt skapa ett 
europeiskt mervärde. Finansiering av fast anställd personal genom Life-budgeten bör därför 
begränsas i möjligaste mån. Det är en av de offentliga förvaltningarnas grundläggande 
uppgifter att förvalta kollektiva nyttigheter som natur och miljö, och därför bör endast 
kostnader för offentliga tjänstemän som rekryterats specifikt för Life-projekt vara 
stödberättigande. De aktuella förenklingsåtgärderna för övervakning av personalens 
arbetstid bör fullföljas.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 22 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Kommunikation om genomförandet, 
däribland införlivandet i 
medlemsstaternas lagstiftning, i 
förekommande fall, av all viktig 
EU-lagstiftning på miljöområdet.
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Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta fleråriga 
arbetsprogram för Life-programmet. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 29.2. 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 30 om antagande av fleråriga 
arbetsprogram för Life-programmet. 

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska i förekommande fall 
revidera de fleråriga arbetsprogrammen. 
Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 29.2.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 30 i syfte att i förekommande fall
revidera de fleråriga arbetsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Senast den 30 september 2017: en 
extern utvärderingsrapport om Life-
programmet (och dess delprogram) efter 
halva tiden, inklusive kvalitativa och 

(a) Senast den 30 september 2017: en 
extern utvärderingsrapport om Life-
programmet (och dess delprogram) efter 
halva tiden, inklusive kvalitativa och 
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kvantitativa aspekter av genomförandet, 
klimatrelaterade utgifter och utgifter som 
rör biologisk mångfald samt programmets 
komplementaritet med andra relevanta EU-
program, uppnåendet av målen för alla 
åtgärder (om möjligt på resultat- och 
effektnivå), effektivitet vid 
resursanvändning och det europeiska 
mervärdet, inför ett beslut om förnyelse, 
ändring eller tillfälligt upphävande av 
åtgärderna. Utvärderingen ska dessutom 
gälla möjligheterna till förenkling, 
programmets interna och externa 
överensstämmelse, målens relevans även i 
framtiden samt åtgärdernas bidrag till 
unionens prioriterade mål om smart och 
hållbar tillväxt för alla. Den ska ta hänsyn 
till utvärderingsresultat om de långsiktiga 
effekterna av det föregående programmet. 
Rapporten ska åtföljas av kommissionens 
kommentarer såsom det sätt på vilket 
resultaten av utvärderingen efter halva 
tiden ska beaktas vid genomförandet av 
Life-programmet, och särskilt vid 
utarbetandet av de fleråriga 
arbetsprogrammen. 

kvantitativa aspekter av genomförandet, 
klimatrelaterade utgifter och utgifter som 
rör biologisk mångfald samt programmets 
komplementaritet med andra relevanta EU-
program, uppnåendet av målen för alla 
åtgärder (om möjligt på resultat- och 
effektnivå), effektivitet vid 
resursanvändning och det europeiska 
mervärdet, inför ett beslut om förnyelse, 
ändring eller tillfälligt upphävande av 
åtgärderna. Utvärderingen ska dessutom 
gälla möjligheterna till förenkling, 
programmets interna och externa 
överensstämmelse, målens relevans även i 
framtiden samt åtgärdernas bidrag till 
unionens prioriterade mål om smart och 
hållbar tillväxt för alla. Den ska ta hänsyn 
till utvärderingsresultat om de långsiktiga 
effekterna av det föregående programmet. 
Rapporten ska åtföljas av kommissionens 
kommentarer såsom det sätt på vilket 
resultaten av utvärderingen efter halva 
tiden ska beaktas vid genomförandet av 
Life-programmet, och särskilt vid 
utarbetandet av de fleråriga 
arbetsprogrammen. Halvtidsutvärderingen 
ska innehålla eller åtföljas av en 
noggrann bedömning av innehållet och 
kvaliteten i efterfrågan på, planeringen av 
och genomförandet av integrerade 
projekt. Särskilt fokus ska läggas på 
projektens uppnådda eller förväntade 
resultat när det gäller att frigöra andra 
EU-medel, med särskilt beaktande av 
fördelarna med en ökad samstämmighet 
med EU:s övriga finansieringsinstrument, 
omfattningen av aktörernas delaktighet 
och den utsträckning i vilken de tidigare 
traditionella Life-projekten har omfattats 
av eller förväntas omfattas av integrerade 
projekt.  Denna bedömning kan åtföljas 
av lämpliga förslag till anpassning av den 
sammanlagda finansiella andelen som är 
tillgänglig för integrerade projekt inom 
ramen för Life-programmet enligt artikel 
4.2 b och räckvidden för integrerade 
projekt i enlighet med artikel 8a.2.
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Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för Life-programmet för miljö 
och klimatpolitik. 
Denna kommitté ska vara en kommitté i 
den mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Artikeln om kommittéförfarandet behövs inte om ändringsförslagen om att ta bort eller att 
ersätta genomförandeakterna genom delegerade akter skulle antas.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artiklarna 3.2, 19.1 och
19.3 ska ges kommissionen tills vidare från 
och med [den dag då denna förordning 
träder i kraft].

2. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artiklarna 3.2, 4.2 b, 
8a.2, 19.3, 24.1 och 24.3 ska ges 
kommissionen tills vidare från och med 
[den dag då denna förordning träder i 
kraft].

Or. en
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 19.1 och 19.3 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet 
påverkar inte sådana delegerade akter som 
redan trätt i kraft. 

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 4.2 b, 8a.2, 19.3, 24.1 och 
24.3 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning eller 
vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. 
Beslutet påverkar inte sådana delegerade 
akter som redan trätt i kraft. 

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 19.1 eller 19.3 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 4.2 b, 8a.2, 19.3, 24.1 eller 
24.3 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.
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Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder som inleddes före den 
31 december 2013 i enlighet med 
förordning (EG) nr 614/2007 ska, tills de 
slutförs, fortsätta att omfattas av den 
förordningen och ska följa de tekniska 
bestämmelser som fastställs där. Den 
kommitté som avses i artikel 29.1 ska 
ersätta den kommitté som föreskrivs i 
rådets förordning (EG) nr 614/2007 från 
och med dagen för denna förordnings 
ikraftträdande.

1. Åtgärder som inleddes före den 
31 december 2013 i enlighet med 
förordning (EG) nr 614/2007 ska, tills de 
slutförs, fortsätta att omfattas av den 
förordningen och ska följa de tekniska 
bestämmelser som fastställs där. 

Or. en
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MOTIVERING

Under de senaste 20 åren har Life nått avsevärda framgångar som ett verktyg för att bemöta 
de miljö- och klimatrelaterade utmaningar som invånarna i Europa står inför. Det är ett litet, 
men välinriktat och effektivt instrument som är mycket uppskattat av lokala, regionala och 
statliga myndigheter, icke-statliga organisationer, forskningsinstitut samt små och medelstora 
företag. Ur budgetperspektiv har Life-prestationerna också varit mycket tillfredsställande, 
eftersom genomförandenivån hela tiden har legat avsevärt över medeltalet.

Budget och integrering

Med tanke på detta är det uppenbart att Lifes andel av hela unionsbudgeten, som uppgår till 
0,3 % i kommissionens föreslag, är oproportionellt låg i förhållande till de utmaningar och 
möjligheter som följer av övergången till ett hållbart, koldioxidsnålt och resurseffektivt 
samhälle med hög biodiversitet De investeringar som Europarlamentet stödjer i samband med 
de pågående förhandlingarna om de stora EU-fonderna enligt den följande fleråriga 
budgetramen kommer att påverka utvecklingen inom EU åtminstone under de följande två 
decennierna. Er föredragande betonar därför behovet av att säkerställa att dessa investeringar 
stödjer den policy och de strategier som Europaparlamentet förespråkar, till exempel i EU:s 
färdplan för ett resurseffektivt Europa, färdplanen för en koldioxidsnål ekonomi och EU:s 
biodiversitetsstrategi.

I sin resolution om EU:s biodiversitetsstrategi uttrycker Europaparlamentet besvikelse över de 
föreslagna tilldelade beloppen till det nya Life-programmet och anser att utmaningarna som 
tas upp i planen för biologisk mångfald och naturskydd kräver kraftigt höjt stöd till Life-
programmet. Vidare noterar man att de fördelar som kommer enbart från Natura 2000-
nätverket beräknas uppgå till 200-300 miljarder euro, och att antalet arbetstillfällen som stöds 
direkt uppgår till mellan cirka 4,5 och 8 miljoner.

Om Life får en adekvat budget och en synlig andel av EU:s totala utgifter så kommer det att 
vara en stark signal om att EU tar sina miljö- och klimatåtaganden på allvar. I linje med 
Europaparlamentets samlade inställning till ramförhandlingarna avhöll sig er föredragande i 
denna rapport från att lägga fram några exakta förslag till budgetsumma för Life. De 
ovanstående argumenten talar ändå klart för en kraftig höjning. Life-programmet borde bidra 
med åtminstone 10 % av den finansiering som behövs för Natura 2000-nätverket, utan att 
utgifterna för något annat område minskar. Den nuvarande budgeten borde höjas med 
åtminstone 5 %, vilket krävs i Europaparlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.
Till detta borde ytterligare läggas den summa som kommissionen anser nödvändig för att 
täcka de nya Life-element som föreslagits, nämligen delprogrammet för klimatförändringen 
och integrerade projekt.

Geografisk jämvikt och tekniskt stöd

Valet av Life-projekt baseras i första hand på deras kvalitet och deras europeiska mervärde, 
ned fokus på deras demonstations-/överförbarhetspotential och deras inverkan på 



PE489.483v01-00 46/48 PR\901913SV.doc

SV

miljön/klimatet. Erfarenheterna från tidigare Life-programperioder har avslöjat olikheter 
mellan medlemsstaterna när det gäller att utnyttja tillgängliga Life-fonder. Vissa länder och 
regioner har upprepade gånger lyckats få fram högklassiga projekt och se till att det finns 
motfinansiering och har på så sätt fått mera totalt understöd genom Life-programmet. Det har 
också varit fallet med det komplexa system av preliminära nationella anslag som infördes 
under Life+ (2007-2013).

Det råder ingen tvekan om att markant ojämlikhet i fråga om projektanslag måste motverkas i 
den nya Life-förordningen. Men är nationella anslag det rätta instrumentet för att säkerställa 
denna fördelning? Borde en EU-fond – i den europeiska solidaritetens namn – kompromissa i 
fråga om kvalitet, introduktionspotential, bevarandevärde och de unionsomfattande resultat 
och inverkningar som krävs av projekten, bara för att säkerställa att varje medlemsland får sin 
andel?

Er föredragande tror att europeisk solidaritet och delade insatser betyder något annat:
medlemsländer och regioner med få utvalda projekt måste få stöd i sin strävan efter högre 
kvalitet på projekten. Detta skulle ske i form av målinriktade verkstäder och utbildning, men 
det skulle också omfatta rådgivning i fråga om enskilda projekt. Er föredragande föreslår att 
kommissionen skulle underlätta utbyte mellan framgångsrika pågående eller avslutade projekt 
och projekt på ansökningsstadiet. Vidare har proaktiv hjälp från nationella och regionala Life-
kontaktpunkter identifierats som en nyckelfaktor för framgångsrika ansökningar. Er 
föredragande ville därför föreslå att man möjliggör ett tidsbegränsat stöd för att bygga upp 
kapaciteten till Life-kontaktpunkter i områden och regioner med mycket lågt 
projektutnyttjande.

Konceptet med geografisk jämvikt sträcker sig längre än den nationella fördelningen. I 
kombination med solidaritetsprincipen betyder det att regioner, ekosystem, sektorer eller på 
något annat sätt definierade enheter med ett unikt europeiskt värde eller en specifik börda att 
bära ska prioriteras när projekt välj uts. Detta kunde hänvisa till skyddet av prioriterade arter 
eller till tätbebyggelse med allvarliga luftföroreningsproblem. Det behövs ingen ytterligare 
mekanism inom Life för att säkerställa detta. Dessa överväganden borde vara och är redan en 
del av varje urvalsprocess och borde leda till extra poäng. För att öka klarheten och förstärka 
detta solidaritetselement föreslår er föredragande att en motsvarande bestämmelse fogas till 
Life-förordningen.

Vidare, med tanke på att de integrerade projekten är nya och kräver särskild planering, såsom 
förklaras nedan, anser er föredragande att det är av avgörande betydelse att alla 
medlemsländer får erfarenhet av denna typ av projekt under den följande Life-
programperioden. Er föredragande föreslår därför att varje medlemsland ska få rätt till 
finansiering för åtminstone tre integrerade projekt, förutsatt att de gäller olika områden.

Medfinansieringsnivå

Den andra flaskhalsen som gör att Life-finansiering utnyttjas mindre i många medlemsländer 
är svårigheten att säkerställa motfinansiering. Er föredragande föreslår därför att ekonomiskt 
mindre utvecklade regioner ska ha rätt till en medfinansieringsnivå på upp till 75 %. Er 
föredragande anser att detta skulle utgöra ett ytterligare incitament att ansöka om Life-
finansiering för regioner som mest behöver det och att det omsider skulle säkerställa att de 
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drar nytta av Life-sakkunskap för miljö- och klimatrelaterade investeringar.

Er föredragande ställer sig tveksam till en mer allmän höjning av medfinansieringsnivån 
eftersom detta uppenbarligen skulle vara möjligt endast på bekostnad av det totala antalet 
projekt och sålunda den EU-omfattande fördelningen av Life-nätverket. Många högklassiga 
projekt pågår just nu som baserar sig på en medfinansieringsnivå på 50 %. En allmän höjning 
av medfinansieringsnivå kan leda till att denna hävstångseffekt och denna kritiska massa av 
projekt, som producerar viktiga resultat och lärdomar, går förlorad.

Slutligen har det visat sig att medlemsstaternas ansträngningar att etablera mekanismer för att 
säkerställa motfinansiering, i kombination med en förstärkning av deras nätverk av Life-
kontaktpunkter, är avgörande för Life-projektens framgång. Kommissionen borde därför 
uppmuntra medlemsstaterna att utbyta bästa praxis med beaktande av dessa strukturer.

Stödberättigande och förenkling

Frågan om stödberättigande kostnader och förenkling måste övervägas fristående från 
medfinansieringsnivån och i samband med revideringen av budgetförordningen.
Trots skillnader i EU-fondernas förvaltningsstruktur borde de grundläggande reglerna vara 
desamma. Det är uppenbart att bästa praxis i fråga om tillämpningsprocedurer, förvaltning 
och övervakning av bidrag borde spridas för att lätta på bördan för alla sidor.

När projektstödmottagare, med undantag för icke beskattningsbara personer1, inte kan få 
tillbaka momskostnaderna enligt det nationella mervärdesskattessystemet, borde 
momskostnaderna vara stödberättigande enligt Life-programmet. Detta kommer att säkerställa 
att alla stödmottagare behandlas rättvist och lika. Er föredragande anser att det är oacceptabelt 
att delar av den lilla Life-budgeten går tillbaka till medlemsstaternas budgetar. Det borde 
åtminstone vara klart hur respektive medlemsstat hanterar återbetalningar av moms och den 
årliga summan av momskostnader som återbetalas till Life-projekt.

Fasta personalkostnaderna borde allmänt bli stödberättigande enligt Life-programmet för att 
säkerställa fortsatt sakkunskap. Samtidigt borde en maximal andel av projektbidragen gå till 
konkreta projektrelaterade kostnader, såsom bevarandeåtgärder. Förvaltning av allmän 
egendom såsom natur och miljö är en av myndigheternas kärnuppgifter. Er föredragande 
anser därför att det är förnuftigt att inte via unionens budget återbetala kostnaderna för 
tjänstemän som arbetar med Life-projekt. Däremot borde kostnaderna för extra personal som 
anställs för Life-projektåtgärder fortfarande vara stödberättigande för återbetalning.

Integrerade projekt

”Integrerade projekt” enligt Life är ett konkret integrationsredskap. Tillsammans med andra 
EU-fonder är de avsedda att understödja genomförandet av omfattande miljölagstiftning 
såsom avfallshanteringsplaner eller förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt, klimatstrategier 
eller prioriterade åtgärdsramar för förvaltningen av Natura 2000-områden – som alla har en 
avsevärd potential att generera sysselsättning och tillväxt. Sådana projekt har också potential 
att avsevärt bidra till ett effektivt utnyttjande av fonderna.

                                               
1 Enligt definitionen i artikel 13.1 första stycket i direktiv 2006/112/EG.
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Er föredragande understöder kraftigt denna nya typ av projekt som föreslagits av 
kommissionen. Den föreslagna förordningen saknar dock i vissa avseenden tydlighet med 
avseende på detta koncept. Er föredragande har därför presenterat en ny, separat artikel om 
integrerade projekt, inklusive mekanismer för att hjälpa medlemsstater att omsätta denna nya 
ansats i praktiken. Med tanke på den begränsade erfarenheten av integrerade projekt borde de 
fasas in stegvis och noggrant granskas vid mellanutvärderingen av Life-programperioden.

Integrerade projekt kommer att vara till fördel för andra fonder genom att de ökar deras 
förmåga att utnyttja miljörelaterade utgifter och kanalisera dem till omfattande 
genomförandeutmaningar. De kan också uppmuntra till konstruktivt och långsiktigt samarbete 
mellan olika förvaltningsområden, vilket kommer att förbättra sammanstämmigheten i fråga 
om EU:s utgifter. För att omsätta dessa fördelar i praktiken måste verksamhet som eventuellt 
kompletterar andra EU-fonder identifieras på ett tidigt stadium. Er föredragande har lagt fram 
motsvarande ändringsförslag till förordningen om gemensamma bestämmelser.


