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Ændringsforslag 20
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Miljø- og klimakrav bør integreres i 
EU's politikker og aktiviteter. Life-
programmet bør derfor supplere andre EU-
støtteprogrammer, herunder Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond og Horisont 2020. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
sikre komplementaritet på alle niveauer. På 
EU-plan bør komplementaritet sikres ved 
at udvikle et struktureret samarbejde 
mellem Life-programmet og EU's 
støtteprogrammer med delt forvaltning 
under den fælles strategiske ramme, som 
navnlig har til formål at fremme 
finansiering af aktiviteter, der supplerer 
integrerede projekter eller støtter brugen af 
løsninger, metoder og tilgange, der er 
udviklet under Life-programmet. Life-
programmet bør også stimulere udnyttelsen 
af resultaterne af miljø- og klimaforskning 
og innovationsresultater, der opnås under 
Horisont 2020. Inden for denne ramme bør 
programmet tilbyde mulighed for 
medfinansiering i forbindelse med 
projekter med klare miljø- og klimafordele 
med henblik på at sikre synergivirkninger. 
Der kræves koordinering for at forhindre 
dobbelt finansiering.

(10) Miljø- og klimakrav bør integreres i 
EU's politikker og aktiviteter. Life-
programmet bør derfor supplere andre EU-
støtteprogrammer, herunder Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond og Horisont 2020. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
sikre komplementaritet på alle niveauer. På 
EU-plan bør komplementaritet sikres ved 
at udvikle et struktureret samarbejde 
mellem Life-programmet og EU's 
støtteprogrammer med delt forvaltning 
under den fælles strategiske ramme, som 
navnlig har til formål at fremme 
finansiering af aktiviteter, der supplerer 
integrerede projekter eller støtter brugen af 
løsninger, metoder og tilgange, der er 
udviklet under Life-programmet. Life-
programmet bør også stimulere udnyttelsen 
af resultaterne af miljø- og klimaforskning 
og innovationsresultater, der opnås under 
Horisont 2020. Inden for denne ramme bør 
programmet tilbyde mulighed for 
medfinansiering i forbindelse med 
projekter med klare miljø- og klimafordele 
med henblik på at sikre synergivirkninger. 
Der kræves koordinering for at forhindre 
dobbelt finansiering og også for at sikre, at 
de finansielle nettoinvesteringer i at nå de 
mål, der er fastsat i denne forordning, 
ikke falder.

Or. nl
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Ændringsforslag 21
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Miljø- og klimakrav bør integreres i 
EU's politikker og aktiviteter. Life-
programmet bør derfor supplere andre EU-
støtteprogrammer, herunder Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond og Horisont 2020. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
sikre komplementaritet på alle niveauer. På 
EU-plan bør komplementaritet sikres ved 
at udvikle et struktureret samarbejde 
mellem Life-programmet og EU's 
støtteprogrammer med delt forvaltning 
under den fælles strategiske ramme, som 
navnlig har til formål at fremme 
finansiering af aktiviteter, der supplerer 
integrerede projekter eller støtter brugen af 
løsninger, metoder og tilgange, der er 
udviklet under Life-programmet. Life-
programmet bør også stimulere udnyttelsen 
af resultaterne af miljø- og klimaforskning 
og innovationsresultater, der opnås under 
Horisont 2020. Inden for denne ramme bør 
programmet tilbyde mulighed for 
medfinansiering i forbindelse med 
projekter med klare miljø- og klimafordele 
med henblik på at sikre synergivirkninger. 
Der kræves koordinering for at forhindre 
dobbelt finansiering.

(10) Miljø- og klimakrav bør integreres i 
EU's politikker og aktiviteter. Life-
programmet bør derfor supplere andre EU-
støtteprogrammer, herunder Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond og Horisont 2020. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
sikre komplementaritet på alle niveauer. På 
EU-plan bør komplementaritet sikres ved 
at udvikle et struktureret samarbejde 
mellem Life-programmet og EU's 
støtteprogrammer med delt forvaltning 
under den fælles strategiske ramme, som 
navnlig har til formål at fremme 
finansiering af aktiviteter, der supplerer 
integrerede projekter eller støtter brugen af 
løsninger, metoder og tilgange, der er 
udviklet under Life-programmet. For at 
sikre juridisk klarhed og praktisk 
gennemførlighed af de integrerede 
projekter, bør der fastlægges klare 
bestemmelser for samarbejdet mellem 
andre EU-fonde og integrerede projekter i  
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning nr. …/… af ../../…. [om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af 
den fælles strategiske ramme, om 
generelle bestemmelser for Den 
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Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1083/2006]1 Der bør 
fastlægges konkrete ordninger for at 
etablere samarbejdet i en tidlig fase, så 
der tages hensyn til fordelene ved de 
integrerede projekter under udarbejdelsen 
af partnerskabskontrakter og 
operationelle programmer. Life-
programmet bør også stimulere udnyttelsen 
af resultaterne af miljø- og klimaforskning 
og innovationsresultater, der opnås under 
Horisont 2020. Inden for denne ramme bør 
programmet tilbyde mulighed for 
medfinansiering i forbindelse med 
projekter med klare miljø- og klimafordele 
med henblik på at sikre synergivirkninger. 
Der kræves koordinering for at forhindre 
dobbelt finansiering.

____________
1 COM(2011)0615

Or. en

Begrundelse

Integrerede projekter er et meget lovende, konkret og integrativt redskab. Af hensyn til den 
praktiske gennemførlighed er det nødvendigt med et solidt samarbejde mellem FSR-fondenes 
administration og Life-projekterne på et tidligt stadium. Muligheden for at øge 
omkostningseffektiviteten og samhørigheden i EU-budgettet og forbedre gennemførelsen af 
miljø- og klimalovgivning gennem integrerede programmer skal gribes, når der udarbejdes 
partnerskabskontrakter og operationelle programmer. Efter Parlamentets gentagne krav om 
at integrere bæredygtighed i alle EU-fonde, bør samarbejdet med Life klart fastlægges i 
forordningen om generelle bestemmelser.

Ændringsforslag 22
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I sin meddelelse til Europa- (13) I sin meddelelse til Europa-
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Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "Vores livsgaranti, vores 
naturkapital: EU’s biodiversitetsstrategi 
frem til 2020” (i det følgende benævnt 
“EU’s biodiversitetsstrategi frem til 2020”) 
fastsætter Kommissionen mål med henblik 
på at standse og vende biodiversitetstabet. 
Målene omfatter bl.a. fuld gennemførelse 
af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle samt bibeholdelse og retablering af 
økosystemer og økosystemtjenester. Life-
programmet bør bidrage til opfyldelsen af 
disse mål. Det prioriterede område for 
biodiversitet bør fokusere på 
gennemførelsen og forvaltningen af Natura 
2000-nettet, som blev oprettet ved direktiv 
92/43/EØF, navnlig med hensyn til den 
prioriterede aktionsplan for 
foranstaltninger, der er fastsat i direktivets 
artikel 8, og på udviklingen og udbredelsen 
af bedste praksis i forbindelse med 
biodiversitet, direktiv 2009/147/EF og 
direktiv 92/43/EØF samt de bredere 
biodiversitetsudfordringer, som er 
omhandlet i EU's biodiversitetsstrategi 
frem til 2020.

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "Vores livsgaranti, vores 
naturkapital: EU’s biodiversitetsstrategi 
frem til 2020” (i det følgende benævnt 
“EU’s biodiversitetsstrategi frem til 2020”) 
fastsætter Kommissionen mål med henblik
på at standse og vende biodiversitetstabet. 
Målene omfatter bl.a. fuld gennemførelse 
af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle samt bibeholdelse og retablering af 
økosystemer og økosystemtjenester. Life-
programmet bør bidrage til opfyldelsen af 
disse mål. Det prioriterede område for 
biodiversitet bør fokusere på 
gennemførelsen og forvaltningen af Natura 
2000-nettet, som blev oprettet ved direktiv 
92/43/EØF, navnlig med hensyn til den 
prioriterede aktionsplan for 
foranstaltninger, der er fastsat i direktivets 
artikel 8, og på udviklingen og udbredelsen 
af bedste praksis i forbindelse med 
biodiversitet, direktiv 2009/147/EF og 
direktiv 92/43/EØF samt de bredere 
biodiversitetsudfordringer, som er 
omhandlet i EU's biodiversitetsstrategi 
frem til 2020. Life’s bidrag til det årlige 
finansieringsbehov til biodiversitet, som 
anslås til 5,8 mia. euro, bør ses i 
sammenhæng med de beløb, der er 
øremærket til biodiversitet i andre EU-
fonde.

Or. en

Begrundelse

Finansieringsbehovet for Natura 2000 er blevet anslået til mindst 5,8 mia. euro om året. 
Disse midler skal stilles til rådighed af nationale og private midler samt EU-midler. Den 
finansieringsandel, der kommer fra Life – og den tilsvarende forhøjelse af Life-budgettet -
skal derfor ses i sammenhæng med de midler, der er afsat til biodiversitet under EU's fonde til 
understøttelse af samhørighed, regionaludvikling, landbrug og udvikling af landdistrikter. 
Europa-Parlamentet anmodede i sin beslutning af 20. april 2012 om EU’s 
biodiversitetsstrategi om en væsentlig forøgelse af midlerne til Life-programmet.
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Ændringsforslag 23
Yves Cochet
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det prioriterede område for 
modvirkning af klimaændringer bør 
bidrage til udviklingen og gennemførelsen 
af EU's klimarelaterede politikker og 
lovgivning, navnlig med hensyn til 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasser, politikker vedrørende 
arealanvendelse, ændringer i 
arealudnyttelse og skovbrug, 
emissionshandelssystemet, 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
drivhusgasemissionerne, opsamling og 
oplagring af CO2, vedvarende energi, 
energieffektivitet, transport og brændstof, 
beskyttelse af ozonlaget og fluorholdige 
drivhusgasser.

(16) Det prioriterede område for 
modvirkning af klimaændringer bør 
bidrage til udviklingen og gennemførelsen 
af EU's klimarelaterede politikker og 
lovgivning, navnlig med hensyn til 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasser, politikker vedrørende 
arealanvendelse, ændringer i 
arealudnyttelse og skovbrug, 
emissionshandelssystemet, 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
drivhusgasemissionerne, vedvarende 
energi, energieffektivitet, transport og 
brændstof, beskyttelse af ozonlaget og 
fluorholdige drivhusgasser.

Or. fr

Begrundelse

Teknologien for oplagring af CO2 er stadig i forsøgsfasen og udgør ikke nogen bæredygtig 
løsning.

Ændringsforslag 24
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det prioriterede område for 
modvirkning af klimaændringer bør 
bidrage til udviklingen og gennemførelsen 

(16) Det prioriterede område for 
modvirkning af klimaændringer bør 
bidrage til udviklingen og gennemførelsen 
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af EU's klimarelaterede politikker og 
lovgivning, navnlig med hensyn til 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasser, politikker vedrørende 
arealanvendelse, ændringer i 
arealudnyttelse og skovbrug, 
emissionshandelssystemet, 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
drivhusgasemissionerne, opsamling og 
oplagring af CO2, vedvarende energi, 
energieffektivitet, transport og brændstof, 
beskyttelse af ozonlaget og fluorholdige 
drivhusgasser.

af EU's klimarelaterede politikker og 
lovgivning, navnlig med hensyn til 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasser, politikker vedrørende 
arealanvendelse, ændringer i 
arealudnyttelse og skovbrug, 
emissionshandelssystemet, 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
drivhusgasemissionerne, opsamling og 
oplagring af CO2, vedvarende energi, 
energieffektivitet og energibesparelser, 
transport og bæredygtige avancerede 
biobrændstoffer, beskyttelse af ozonlaget 
og fluorholdige drivhusgasser.

Or. en

Ændringsforslag 25
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det prioriterede område for 
modvirkning af klimaændringer bør 
bidrage til udviklingen og gennemførelsen 
af EU's klimarelaterede politikker og 
lovgivning, navnlig med hensyn til 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasser, politikker vedrørende 
arealanvendelse, ændringer i 
arealudnyttelse og skovbrug, 
emissionshandelssystemet, 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
drivhusgasemissionerne, opsamling og 
oplagring af CO2, vedvarende energi, 
energieffektivitet, transport og brændstof, 
beskyttelse af ozonlaget og fluorholdige 
drivhusgasser.

(16) Det prioriterede område for 
modvirkning af klimaændringer bør 
bidrage til udviklingen og gennemførelsen 
af EU's klimarelaterede politikker og 
lovgivning, navnlig med hensyn til 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasser, politikker vedrørende 
arealanvendelse, ændringer i 
arealudnyttelse og skovbrug, 
emissionshandelssystemet, 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
drivhusgasemissionerne, 
klimaforanstaltninger i byerne, 
vedvarende energi, energieffektivitet, 
transport og brændstof, beskyttelse af 
ozonlaget og fluorholdige drivhusgasser.

Or. nl
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Ændringsforslag 26
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Med henblik på at forenkle Life-
programmet og mindske den administrative 
byrde for ansøgere og støttemodtagere bør 
der i højere grad anvendes faste satser og 
faste beløb, og støtte bør i højere grad 
fokuseres på specifikke 
omkostningskategorier. Ved at kompensere 
for omkostninger, der ikke er 
støtteberettigede, og for at opretholde det 
effektive støtteniveau, som Life-
programmet tilbyder, bør 
medfinansieringsstasen generelt være 
70 %, i særlige tilfælde dog 80 %.

(26) Med henblik på at forenkle Life-
programmet og mindske den administrative 
byrde for ansøgere og støttemodtagere bør 
der i højere grad anvendes faste satser og 
faste beløb, og støtte bør i højere grad 
fokuseres på specifikke 
omkostningskategorier. Ved at kompensere 
for omkostninger, der ikke er 
støtteberettigede, og for at opretholde det 
effektive støtteniveau, som Life-
programmet tilbyder, bør 
medfinansieringsstasen generelt være 
50 %, i særlige tilfælde dog 60 %.

Or. nl

Ændringsforslag 27
Yves Cochet
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bidrage til overgangen til en 
kulstoffattig, ressourceeffektiv og 
klimaresistent økonomi, til beskyttelsen og 
forbedringen af miljøkvaliteten og til at 
standse og vende biodiversitetstab

a) at bidrage til overgangen til en 
ressourceeffektiv og klimaresistent 
økonomi, til beskyttelsen og forbedringen 
af miljøkvaliteten og til at standse og vende 
biodiversitetstab

Or. fr

Begrundelse

Det ord, der udgår, er overflødigt, eftersom kulstofemissioner nødvendigvis vil blive mindsket 
i en “ressourceeffektiv" økonomi.
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Ændringsforslag 28
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at bidrage til oplysning, bevidstgørelse 
og vejledning til fordel for offentligheden, 
civilsamfundet og erhvervssamfundet, 
hvad angår nødvendigheden af at mildne 
årsagerne til og virkningerne af 
klimaændring og de metoder, hvormed 
man med hvert af disse tiltag kan bidrage 
til at opnå dette

Or. ro

Ændringsforslag 29
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 30 
vedrørende resultatindikatorer, som kan 
anvendes i forbindelse med de tematiske 
prioriteter, der fastlægges i de flerårige 
arbejdsprogrammer, som er omhandlet i 
artikel 24.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 30
Yves Cochet
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af Life-programmet er 
3 618 000 000 EUR. 

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af Life-programmet er 
12.000.000.000 EUR.

Or. fr

Begrundelse

Midlerne til budgettet for 2014-2020 bør øges til 1 % af fællesskabsbudgettet.

Ændringsforslag 31
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de oversøiske lande og territorier der 
er anført i afgørelse 2001/822/EF;

Or. en

Begrundelse

Life-programmet bør være tilgængeligt for de oversøiske lande og territorier (OLT) i 
betragtning af disse områders ofte unikke og rige biologiske mangfoldighed.

Ændringsforslag 32
Yves Cochet
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger inden for deres respektive 
ansvarsområder for at koordinere bistanden 

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger inden for deres respektive 
ansvarsområder for at koordinere bistanden 
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fra Life-programmet og Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond for at skabe 
synergivirkninger, navnlig i forbindelse 
med integrerede projekter som omhandlet i 
artikel 18, litra d), og for at støtte 
anvendelsen af løsninger, metoder og 
tilgange, der er udviklet under Life-
programmet. På EU-plan finder 
koordineringen sted inden for den fælles
strategiske ramme omhandlet i artikel 10 i 
forordning (EU) nr. ... (forordningen om 
den fælles strategiske ramme).

fra Life-programmet og Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond for at skabe 
synergivirkninger, navnlig i forbindelse 
med integrerede projekter som omhandlet i 
artikel 18, litra d), og, herunder ved at 
skabe en prioriteret aktionsplan under 
artikel 8 i direktiv 92/43/EØF, for at støtte 
anvendelsen af løsninger, metoder og 
tilgange, der er udviklet under Life-
programmet. På EU-plan finder
koordineringen sted inden for den fælles 
strategiske ramme omhandlet i artikel 10 i 
forordning (EU) nr. ... (forordningen om 
den fælles strategiske ramme).

Or. fr

Begrundelse

Life-programmet bør på en strategisk måde bidrage til finansieringen af Natura 2000. Det er 
vigtigt at skabe nationale og regionale planer for prioriterede aktioner, som det kræves i 
Habitat-direktivet.

Ændringsforslag 33
Yves Cochet
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at udvikle, teste og demonstrere politiske 
eller forvaltningsmæssige tilgange, bedste 
praksis og løsninger vedrørende 
miljømæssige udfordringer, som kan 
anvendes som model, overføres eller 
mainstreames, herunder hvad angår 
forbindelsen mellem miljø og sundhed, og 
til støtte for politik og lovgivning
vedrørende ressourceeffektivitet, herunder 
køreplanen til et ressourceeffektivt Europa

a) at udvikle, teste og demonstrere politiske 
eller forvaltningsmæssige tilgange, bedste 
praksis og løsninger vedrørende 
miljømæssige udfordringer, som kan 
anvendes som model, overføres eller 
mainstreames, under forhold præget af 
volatile energipriser på verdensmarkedet 
og voksende forsyningsproblemer, 
herunder hvad angår forbindelsen mellem 
miljø og sundhed, og til støtte for politik og 



AM\900465DA.doc 13/18 PE487.977v01-00

DA

lovgivning vedrørende 
ressourceeffektivitet, herunder køreplanen 
til et ressourceeffektivt Europa, og idet der 
tages hensyn til svindet i 
undergrundsressourcerne.

Or. fr

Begrundelse

Miljø- og energispørgsmål skal behandles i sammenhæng. Et hvilket som helst program for 
finansiering af miljøpolitikker skal indeholde planer, der modarbejder overudnyttelsen af 
naturressourcer.

Ændringsforslag 34
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med projekter, der indgår 
som en del af underprogrammet for 
klimaindsats bør der gøres en indsats for 
at opnå den maksimale synergi med andre 
miljømålsætninger, især hvad angår 
bestræbelser, der på samme tid er rettet 
mod både klima og biodiversitet.

Or. nl

Ændringsforslag 35
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 30 
vedrørende betingelserne for anvendelsen 

udgår
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af kriteriet i stk. 1, litra a), med henblik på 
at tilpasse dette kriterium til de specifikke 
prioriterede områder som er defineret i 
artikel 9 og 13.

Or. ro

Ændringsforslag 36
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Integrerede projekter som omhandlet i 
artikel 18, litra d), skal inddrage 
interessenter, hvis det er relevant, og 
fremme koordinering med og mobilisering 
af andre EU-finansieringskilder, hvis det er 
muligt.

Integrerede projekter som omhandlet i 
artikel 18, litra d), skal inddrage 
interessenter og fremme koordinering med 
og mobilisering af andre EU-
finansieringskilder, hvis det er muligt.

Or. nl

Ændringsforslag 37
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den højeste medfinansieringssats for de 
projekter, der er omhandlet i artikel 18, 
udgør 70 % af de støtteberettigede udgifter. 
Som en undtagelsen udgør den højeste 
medfinansieringssats for de projekter, der 
er omhandlet i artikel 18, litra d) og f), 
80 % af de støtteberettigede udgifter.

1. Den højeste medfinansieringssats for de 
projekter, der er omhandlet i artikel 18, 
udgør 70 % af de støtteberettigede udgifter. 
Som en undtagelse udgør den højeste 
medfinansieringssats for de projekter, der 
er omhandlet i artikel 18, litra d) og f), 80 
% af de støtteberettigede udgifter, og 
medfinansieringssatsen for projekter på 
området omhandlet i artikel 9, stk. 1, 
andet led, er 75 % af de støtteberettigede 
udgifter. 
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Or. lv

Ændringsforslag 38
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den højeste medfinansieringssats for de 
projekter, der er omhandlet i artikel 18, 
udgør 70 % af de støtteberettigede udgifter. 
Som en undtagelsen udgør den højeste 
medfinansieringssats for de projekter, der 
er omhandlet i artikel 18, litra d) og f), 
80 % af de støtteberettigede udgifter.

1. Den højeste medfinansieringssats for de 
projekter, der er omhandlet i artikel 18, 
udgør 50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Som en undtagelsen udgør den højeste 
medfinansieringssats for de projekter, der 
er omhandlet i artikel 18, litra d) og f), 
60 % af de støtteberettigede udgifter.

Medfinansieringssatsen kan forhøjes til
75 % for mindre udviklede regioner som 
fastlagt i forordningen om generelle 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Life er et lille instrument og bør føre til direkte merværdi for EU, så finansiering af moms og 
fast personale fra Life-budgettet bør nedskæres. Det er en af den offentlige administrations 
hovedopgaver at forvalte offentlige goder såsom natur og miljø – kun udgifter til personale, 
der ansættes specifikt til Life-projektet, bør derfor være støtteberettigede. Støtteberettigelse i 
forbindelse med Life bør harmoniseres med bestemmelser for andre fonde for at sikre 
gnidningsløst samarbejde, især gennem integrerede projekter.

Ændringsforslag 39
Yves Cochet
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Moms er ikke en støtteberettiget udgift i 
forbindelse med projekter, der er 

udgår
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omhandlet i artikel 18.

Or. fr

Begrundelse

Moms bør fortsat være en støtteberettiget omkostning. Ellers vil der være risiko for, at mange 
eventuelle modtagere udelukkes. 

Ændringsforslag 40
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Moms er ikke en støtteberettiget udgift i 
forbindelse med projekter, der er 
omhandlet i artikel 18.

2. Moms er ikke en støtteberettiget udgift i 
forbindelse med projekter, der er 
omhandlet i artikel 18, med mindre den 
ikke kan refunderes under den nationale 
lovgivning og betales af en modtager, som 
ikke kan betegnes som ikke-afgiftspligtig i 
henhold til definitionen i artikel 13, stk. 1, 
første underafsnit, i direktiv 
2006/112IEF.

Or. en

Begrundelse

Life er et lille instrument og bør føre til direkte merværdi for EU, så finansiering af moms og 
fast personale fra Life-budgettet bør nedskæres. Det er en af den offentlige administrations 
hovedopgaver at forvalte offentlige goder såsom natur og miljø – kun udgifter til personale, 
der ansættes specifikt til Life-projektet, bør derfor være støtteberettigede. Støtteberettigelse i 
forbindelse med Life bør harmoniseres med bestemmelser for andre fonde for at sikre 
gnidningsløst samarbejde, især gennem integrerede projekter.

Ændringsforslag 41
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personaleudgifter anses for at være 
støtteberettigede for projekter omhandlet i 
artikel 18 for så vidt som de vedrører 
udgifter til aktiviteter, som modtageren 
ikke ville have udført, hvis det 
pågældende projekt ikke var blevet 
gennemført. Det pågældende personale 
skal specielt være udsendt til det 
pågældende projekt. Lønudgifter til 
tjenestemænd anses ikke for at være 
støtteberettigede.

Or. en

Begrundelse

Life er et lille instrument og bør føre til direkte merværdi for EU, så finansiering af moms og 
fast personale fra Life-budgettet bør nedskæres. Det er en af den offentlige administrations 
hovedopgaver at forvalte offentlige goder såsom natur og miljø – kun udgifter til personale, 
der ansættes specifikt til Life-projektet, bør derfor være støtteberettigede. Støtteberettigelse i 
forbindelse med Life bør harmoniseres med bestemmelser for andre fonde for at sikre 
gnidningsløst samarbejde, især gennem integrerede projekter.

Ændringsforslag 42
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen overvåger og rapporterer 
regelmæssigt om gennemførelsen af Life-
programmet og dets delprogrammer, 
herunder beløbet for klimarelaterede og 
biodiversitetsrelaterede udgifter. Den 
undersøger også synergierne mellem Life-
programmet og andre komplementære EU-
programmer, herunder navnlig dets 
delprogrammer.

1. Kommissionen overvåger og rapporterer 
hvert år til Europa-Parlamentet om 
gennemførelsen af Life-programmet og 
dets delprogrammer, herunder beløbet for 
klimarelaterede og biodiversitetsrelaterede 
udgifter. Den undersøger også synergierne 
mellem Life-programmet og andre 
komplementære EU-programmer, herunder 
navnlig dets delprogrammer.

Or. ro
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Ændringsforslag 43
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
2, artikel 19, stk. 1, og artikel 19, stk. 3, 
tillægges Kommissionen for en
ubegrænset periode fra [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden].

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
3, tillægges Kommissionen for en periode 
på syv år fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af syvårsperioden. Delegationen 
af beføjelserne forlænges for perioder af 
samme varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder 
inden udløbet af hver periode.

Or. ro


