
PA\894730DA.doc PE483.825v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2011/0428(COD)

2.4.2012

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et 
program for miljø- og klimaindsatsen (Life)
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

Ordfører for udtalelse: Gaston Franco



PE483.825v01-00 2/15 PA\894730DA.doc

DA

PA_Legam



PA\894730DA.doc 3/15 PE483.825v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Siden 1992 har Life udklækket nyskabende ideer og været en bærende kraft i forhold til viden 
samt bevidstgørelse om miljøet. Det bidrager til at forbedre gennemførelsen af EU-
miljølovgivningen. Da Life+ er ved at udløbe, har vi brug for et mere effektivt instrument, der 
er på linje med vor tids miljømæssige udfordringer.

Overordnet fremgangsmåde og integrerede projekter

I lyset af de budgetmæssige begrænsninger, som er nødvendige i krisetider, glæder ordføreren 
sig over den rimelige og forholdsmæssige forhøjelse af de midler, der er tildelt Life for 2014-
2020, i betragtning af indføjelsen af en klimadel i det samlede budget.

De integrerede projekter er en væsentlig nyskabelse i det nye program. Disse ambitiøse og 
strukturerede projekter er udformet efter en global miljømæssig fremgangsmåde og еr 
grundlagt på synergien mellem EU-budgettet, de nationale instrumenter og yderligere midler 
fra den offentlige og private sektor.

Medens integrationstanken imidlertid er attraktiv, risikerer disse projekter at svække 
forenklingen af programmet, hvilket, når alt kommer til alt, er det,  man har søgt at opnå. 
Gennemførelsen synes kompliceret, idet procedurerne, tidsplanerne og betingelserne for de 
forskellige fonde ikke er identiske, og idet begrebet komplementaritet ikke findes i alle 
fondsbestemmelserne. Da der er en risiko for, at den ene eller den anden fond giver afslag, bør 
Kommissionen stille yderligere garantier til rådighed for at sikre, at alle projekterne forløber 
tilfredsstillende, og den bør ikke sætte spørgsmålstegn ved konkurrencereglerne i de 
forskellige procedurer i forbindelse med økonomisk støtte.

De integrerede projekter har til formål at finansiere en bred vifte af foranstaltninger, som 
hovedsageligt iværksættes af lokale og regionale myndigheder, f.eks. klimaplaner. Der skal 
imidlertid udvises påpasselighed for ikke at ofre de traditionelle projekter, som har vist Life's 
nytteværdi på feltniveau og bidraget til programmets popularitet.

For så vidt angår alle Life-projekterne, bør Kommissionen forbedre erfaringsprocessen, sørge 
for en bred formidling af resultaterne og fremme udveksling af bedste praksis, således at disse 
projekter ikke kører i ring.

Prioriterede områder

Som en vejledning kan følgende prioriteter fremhæves:
– økologiske korridorer, prioriterede levesteder og arter, havmiljø, støj, bymiljø 
(delprogrammet for miljø)
– energieffektivitet (f.eks. vejbelysning), træ til energiformål, energimæssig udnyttelse af 
affald, fremme af tredjegenerationsbrændstoffer (delprogrammet for klima).

Økoinnovation og den private sektor

Life skal forsat finansiere økoinnovation som supplement til initiativet Horisont 2020.
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Ud over sit mål om at gennemføre denne lovgivning skal Life støtte nye og 
eksperimenterende fremgangsmåder, navnlig for at afprøve ny teknologi og nye procedurer 
for så vidt angår klima og miljø.

Life skal vise en klar linje over for den private sektor for at tilskynde denne til at udvikle 
fremgangsmåder af topkvalitet og dermed tjene som drivkraft for økoinnovation, navnlig for 
SMV'er.

Grænseoverskridende samarbejde og medtagelse af de oversøiske områder 

I EU fortjener de grænseoverskridende Life-projekter meget stor opmærksomhed. For så vidt 
angår internationalt samarbejde glæder ordføreren sig over nabolandenes støtteberettigelse, 
navnlig syd for Middelhavet, i betragtning af de presserende miljø- og klimaspørgsmål i 
denne region.

Omend regionerne i den yderste periferi gradvis har kunnet få adgang til Life, forbliver deres 
deltagelse stadig ubetydelig og bør styrkes. Udelukkelsen af OLT, som imidlertid hører under 
fire EU-medlemsstater, er uforståelig, da de sammen med regionerne i den yderste periferi 
udgør et unikt netværk i verden og er fordelt over alle havene i verden samt indeholder 
biodiversitetsskatte.

Støtteberettigede omkostninger

Ordføreren forstår interessen for at moms og omkostningerne i forbindelse med fast personale 
ikke skal være støtteberettigede med henblik på at forenkle den økonomiske forvaltning og 
lette kontrolforanstaltningerne. Dette ville dog alligevel skabe for mange begrænsninger og 
uligheder for støttemodtagerne. Overvejelser vedrørende disse omkostninger kan ikke 
begrænses til instrumentet Life.

Hvis støtteberettigelsen af omkostninger i forbindelse med det faste personale blev bevaret, 
ville det åbne mulighed for at gøre nogle stillinger permanente, således at man kunne regne 
med et personale, der har kendskab til sagerne. Derudover forekommer det vanskeligt at 
blande sig i støttemodtagernes valg for så vidt angår organisation og rekruttering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I betragtning af "Budskabet fra 
Réunion" fra juli 2008 og i 
overensstemmelse med Rådets 
konklusioner af 10. december 2011, hvori 
Kommissionen og medlemsstaterne 
opfordres til fortsat at fremme en fælles 
tilgang for så vidt angår bevarelse af 
naturen i hele Unionen, herunder 
regionerne i den yderste periferi og 
medlemsstaternes oversøiske lande og 
territorier, samt Europa-Kommissionens 
meddelelse "Vores livsgaranti, vores 
naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi 
frem til 2020", hvori Kommissionen har 
forpligtet sig til at udvide og fremme 
BEST-initiativet (biodiversitet og 
økosystemtjenester i de europæiske 
oversøiske territorier), bør de oversøiske 
lande og territorier kunne deltage i 
Unionens programmer på de betingelser, 
der er fastlagt i Rådets afgørelse 
(2001/822/EF) af 27. november 2001 om 
de oversøiske landes og territoriers 
associering med Det Europæiske 
Fællesskab1. 
_____________
1EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1. Ændret 
ved afgørelse 2007/249/EF (EUT L 105 af 
26.4.2007, s. 33).

Or. fr

Begrundelse

Life-programmet bør åbnes for deltagelse af alle EU's oversøiske lande og territorier 
(inklusive regionerne i den yderste periferi og OLT) med henblik på at beskytte disse 
områder, som anses for at være hotspots for biologisk mangfoldighed i verden.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "Køreplan til et 
ressourceeffektivt Europa" (i det følgende 
benævnt "køreplanen til et 
ressourceeffektivt Europa") fastsætter 
Kommissionen de milepæle og 
foranstaltninger, der er nødvendige for at få 
EU ind på en vej, der fører til 
ressourceeffektiv og bæredygtig vækst. Det 
prioriterede område for miljø og 
ressourceeffektivitet bør derfor støtte 
effektiv gennemførelse af EU's miljøpolitik 
i den offentlige og den private sektor, 
herunder især de miljøsektorer, der er 
omfattet af køreplanen til et 
ressourceeffektivt Europa, ved at fremme 
udviklingen og delingen af nye løsninger 
og bedste praksis. Det bør dog udelukke 
økoinnovationsaktiviteter, der overlapper 
med Horisont 2020.

(12) I sin meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "Køreplan til et 
ressourceeffektivt Europa" (i det følgende 
benævnt "køreplanen til et 
ressourceeffektivt Europa") fastsætter 
Kommissionen de milepæle og 
foranstaltninger, der er nødvendige for at få 
EU ind på en vej, der fører til 
ressourceeffektiv og bæredygtig vækst. Det 
prioriterede område for miljø og 
ressourceeffektivitet bør derfor støtte 
effektiv gennemførelse af EU's miljøpolitik 
i den offentlige og den private sektor, 
herunder især de miljøsektorer, der er 
omfattet af køreplanen til et 
ressourceeffektivt Europa, ved at fremme 
udviklingen og delingen af nye løsninger 
og bedste praksis. Formålet med Life-
programmet er i synergi med Horisont 
2020-initiativet og samtidig med, at der 
tages hensyn til hvert af disse 
programmers særlige bestemmelser, at 
finansiere økoinnovative aktiviteter og 
demonstrationsaktiviteter. Således vil det 
bidrage til dynamisering inden for 
sektoren for miljøteknologier og inden for 
grøn økonomi som tilsigtet i Europa 2020-
strategien.

Or. fr
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Ændringsforslag 3

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, opsamling og 
oplagring af CO2, vedvarende energi i 
byområder, landbrugsområder, 
bjergområder eller fjerntliggende 
områder, nyttiggørelse af affald og 
produktion af biogas, energieffektivitet, 
vejbelysning, transport og brændstof, 
navnlig tredjegenerationsbrændstoffer,
beskyttelse af ozonlaget og fluorholdige 
drivhusgasser.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De første konsekvenser af 
klimaændringerne opleves allerede i 
Europa og resten af verden, f.eks. ekstreme 
vejrforhold, der fører til oversvømmelse og 
tørke, og stigende temperaturer og 
havniveauer. Det prioriterede område for 
tilpasning til klimaændringer bør derfor 
bidrage til at tilpasse til sådanne 

(17) De første konsekvenser af 
klimaændringerne opleves allerede i 
Europa og resten af verden, f.eks. ekstreme 
vejrforhold, der fører til oversvømmelse og 
tørke, og stigende temperaturer og 
havniveauer samt udbredelsen af invasive 
fremmede arter. Det prioriterede område 
for tilpasning til klimaændringer bør derfor 
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indvirkninger på tværs af befolkninger, 
økonomiske sektorer og regioner med 
henblik på at sikre et mere 
modstandsdygtigt EU gennem specifikke 
tilpasningsforanstaltninger og -strategier. 
Foranstaltninger på dette område bør 
supplere foranstaltninger, der er berettiget 
til støtte under det finansielle 
civilbeskyttelsesinstrument.

bidrage til at tilpasse til sådanne 
indvirkninger på tværs af befolkninger, 
økonomiske sektorer og regioner med 
henblik på at sikre et mere 
modstandsdygtigt EU gennem specifikke 
tilpasningsforanstaltninger og -strategier. 
Foranstaltninger på dette område bør 
supplere foranstaltninger, der er berettiget 
til støtte under det finansielle 
civilbeskyttelsesinstrument og under det 
fremtidige særlige instrument vedrørende 
invasive fremmede arter som fastsat i 
EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at sikre den bedst mulige 
anvendelse af EU's midler og for at sikre 
europæisk merværdi bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen, for så vidt angår angivelse 
af kriterierne for støtteberettigelse ved 
projektudvælgelse, kriterierne for 
anvendelse af geografisk balance i 
forbindelse med integrerede projekter og 
de resultatindikatorer, der er specifikke for 
tematiske prioriteter. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(30) For at sikre den bedst mulige 
anvendelse af EU's midler og for at sikre 
europæisk merværdi bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen, for så vidt angår angivelse 
af kriterierne for støtteberettigelse ved 
projektudvælgelse og de 
resultatindikatorer, der er specifikke for 
tematiske prioriteter. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. fr
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Begrundelse

Der bør lægges vægt på at anvende et system, hvor udvælgelsen sker på grundlag af 
fortjeneste frem for geografisk balance, for at garantere en retfærdig og i sandhed europæisk 
konkurrence, der fremmer projekter med høj merværdi, og hvis resultater vil gavne hele EU. 

Ændringsforslag 6

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 
3 618 000 000 EUR. Mindst 78 % af 
budgetressourcerne til Life anvendes til 
tilskud til projektaktiviteter.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til sikkerhed og gennemskuelighed i hele perioden 2014-2020 skal 
budgetfordelingen mellem de forskellige typer af finansiering (tilskud til foranstaltninger, 
tilskud til ngo'er og programmets driftsbudget) forefindes i forordningen, således som det i 
dag er tilfældet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandes deltagelse i Life-programmet Oversøiske lande og territoriers samt
tredjelandes deltagelse i Life-programmet.

Life-programmet er åbent for deltagelse af 
følgende lande:

Life-programmet er åbent for deltagelse af 
følgende lande og territorier:

- a) de oversøiske lande og territorier der 
er anført i afgørelse 2001/822/EF

a) lande i Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning (EFTA), der 
har undertegnet aftalen om Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

a) lande i Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning (EFTA), der 
har undertegnet aftalen om Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)
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b) kandidatlande, potentielle kandidatlande 
og tiltrædende lande til EU

b) kandidatlande, potentielle kandidatlande 
og tiltrædende lande til EU

c) lande, der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik

c) lande, der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik

d) lande, der er blevet medlemmer af Det 
Europæiske Miljøagentur i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 993/1999 af 29. april 1999 om 
ændring af forordning (EØF) nr. 1210/90 
om oprettelse af Det Europæiske 
Miljøagentur og Det Europæiske 
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet.

d) lande, der er blevet medlemmer af Det 
Europæiske Miljøagentur i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 993/1999 af 29. april 1999 om 
ændring af forordning (EØF) nr. 1210/90 
om oprettelse af Det Europæiske 
Miljøagentur og Det Europæiske 
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet.

Denne deltagelse sker i overensstemmelse 
med betingelserne i de respektive bilaterale 
eller multilaterale aftaler om generelle 
principper for deres deltagelse i EU-
programmer.

Denne deltagelse sker i overensstemmelse 
med betingelserne i afgørelse 
2001/822/EF, de respektive bilaterale eller 
multilaterale aftaler om generelle 
principper for disse landes og territoriers
deltagelse i EU-programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– biodiversitet – natur og biodiversitet

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte anvendelsen, udviklingen, 
afprøvningen og demonstrationen af 
integrerede tilgange til gennemførelsen af 
planer og programmer, der er i 

b) at støtte anvendelsen, udviklingen, 
afprøvningen og demonstrationen af 
integrerede tilgange til gennemførelsen af 
planer og programmer, der er i 
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overensstemmelse med EU's miljøpolitik 
og -lovgivning, navnlig på områderne for 
vand, affald og luft

overensstemmelse med EU's miljøpolitik 
og -lovgivning, navnlig på områderne for 
vand, affald, luft, støj og bymiljø

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifikke målsætninger for det 
prioriterede område for biodiversitet

Specifikke målsætninger for det 
prioriterede område for natur og 
biodiversitet

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 11 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De specifikke målsætninger for 
delprogrammet for miljø for det 
prioriterede område for biodiversitet er:

De specifikke målsætninger for 
delprogrammet for miljø for det 
prioriterede område for natur og
biodiversitet er:

Or. fr

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte videreudviklingen, 
gennemførelsen og forvaltningen af Natura 

b) at støtte videreudviklingen, 
gennemførelsen og forvaltningen af Natura 
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2000-nettet oprettet ved artikel 3 i direktiv 
92/43/EØF, herunder navnlig anvendelse, 
udvikling, afprøvning og demonstration af 
integrerede tilgange med henblik på at 
gennemføre den prioriterede aktionsplan 
for foranstaltninger, der er fastsat i artikel 8 
i direktiv 92/43/EØF

2000-nettet oprettet ved artikel 3 i direktiv 
92/43/EØF, herunder navnlig anvendelse, 
udvikling, afprøvning og demonstration af 
integrerede tilgange med henblik på at 
gennemføre den prioriterede aktionsplan 
for foranstaltninger, der er fastsat i artikel 8 
i direktiv 92/43/EØF, og at bidrage til at 
bevare økologiske korridorer

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at udvikle Natura 2000-nettets 
havområder under hensyntagen til dets 
samspil med foranstaltningerne under 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 
direktiv 2008/56/EF

Or. fr

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 18 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) integrerede projekter primært inden for 
områderne natur, vand, affald, luft samt 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer

d) integrerede projekter primært inden for 
områderne natur, vand, affald, luft, støj, 
bymiljø samt modvirkning af og tilpasning 
til klimaændringer

Or. fr
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer geografisk balance i 
overensstemmelse med principperne om 
solidaritet og ansvarsdeling i 
tildelingsprocesserne for integrerede 
projekter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
30 vedrørende kriterier for anvendelsen af 
geografisk balance inden for hvert af de 
tematiske områder, der er omhandlet i 
artikel 18, litra d).

Kommissionen sikrer, at projekterne bliver 
udvalgt på grundlag af fortjeneste i 
tildelingsprocesserne for integrerede 
projekter.

Or. fr

Begrundelse

Der bør lægges vægt på at anvende et system, hvor udvælgelsen sker på grundlag af 
fortjeneste frem for geografisk balance, for at garantere en retfærdig og i sandhed europæisk 
konkurrence, der fremmer projekter med høj merværdi, og hvis resultater vil gavne hele EU. 

Ændringsforslag 16

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 en støtteberettiget udgift i 
forbindelse med projekter, der er 
omhandlet i artikel 18, ligesom 
omkostningerne i forbindelse med fast 
personale.

Or. fr
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 24 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fordelingen af midler mellem hvert 
prioriteret område og mellem forskellige 
former for støtte inden for hvert 
delprogram

udgår

Or. fr

Begrundelse

Tildelingen af midler bør ikke fastlægges på forhånd, således at visse områder dermed 
udelukkes fra finansiering. En mere fleksibel tilgang bør prioriteres.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 24 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de tematiske prioriteter for projekter, der 
finansieres i den periode, der er omfattet af 
det flerårige arbejdsprogram

c) de vejledende tematiske prioriteter for 
projekter, der finansieres i den periode, der 
er omfattet af det flerårige arbejdsprogram

Or. fr

Begrundelse

Tildelingen af midler bør ikke fastlægges på forhånd, således at visse områder dermed 
udelukkes fra finansiering. En mere fleksibel tilgang bør prioriteres.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør regelmæssigt 
de vigtigste resultater af de forskellige 
projekter, der er finansieret inden for 
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rammerne af Life-programmet med 
henblik på at lette erfaringsprocessen og 
udvekslingen af bedste praksis i hele Den 
Europæiske Union.

Or. fr


