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KORTFATTAD MOTIVERING

Sedan 1992 fungerar Life-programmet som plantskola för innovativa experiment och som 
spridare av kunskaper och medvetenhet om miljön. Life-programmet bidrar till att förbättra 
genomförandet av EU:s miljölagstiftning. Genom att programmet Life+ löper ut uppstår 
behovet av ett instrument som är effektivare och mer relevant för de miljöutmaningar som vi 
står inför i dag.

Övergripande strategi och integrerade projekt

Mot bakgrund av de budgetåtstramningar som uppstår till följd av krisen anser föredraganden 
att den rimliga och relativa ökningen av de medel som tilldelas Life-programmet för 2014–
2020 är glädjande med tanke på att ett avsnitt om miljö har inbegripits i den totala budgeten.

De integrerade projekten utgör den mest betydande innovationen i det nya programmet. Dessa 
ambitiösa och strukturerande projekt utarbetas i enlighet med en övergripande miljöstrategi 
och grundar sig på samverkan mellan gemenskapsbudgeten, de nationella instrumenten och 
tilläggsfonderna från offentlig och privat sektor.

Även om tanken på integration är lockande riskerar dessa projekt att försvaga förenklingen av 
det program som man likväl eftersträvar. Genomförandet förefaller invecklat mot bakgrund av 
att de olika fondernas förfaranden, tidplaner och villkor inte är identiska och att tanken på 
komplementaritet inte återfinns i alla bestämmelser avseende fonderna. Inför risken för avslag 
från den ena eller andra fonden bör kommissionen ge tilläggsgarantier för att säkerställa att de 
övergripande projekten fungerar smidigt, utan att för den skull åsidosätta konkurrensreglerna 
inom de olika förfarandena för tilldelning av finansiering.

Genom de integrerade projekten ska insatser av betydande omfattning som i första hand leds 
av lokala och regionala myndigheter finansieras, t.ex. klimatplaner. Samtidigt bör man vara 
uppmärksam på att inte överge de traditionella projekt genom vilka nyttan med 
Life-programmet har visats i praktiken och vilka har bidragit till dess popularitet.

Sett till Life-programmen som helhet bör kommissionen förbättra erfarenhetsåterföringen, ge 
resultaten omfattande spridning och främja utbytet av god praxis för att dessa projekt inte ska 
stagnera av brist på utifrånkommande inflytande.

Prioriterade områden

Som riktlinje skulle följande prioriteringar kunna framhållas:
– Miljökorridorer, prioriterade livsmiljöer och arter, havsmiljön, buller, miljön i städer 
(delprogrammet avseende miljö).
– Energieffektivitet (t.ex. gatubelysning), energiskog, energiåtervinning från avfall, främjande 
av tredje generationens bränslen (delprogrammet avseende klimat).
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Miljöinnovation och den privata sektorn

Life-programmet bör fortsätta att finansiera miljöinnovation som ett komplement till 
Horisont 2020-initiativet.

Som ett komplement till sitt genomförandemål avseende lagstiftningen bör Life-programmet 
understödja innovativa och experimentella angreppssätt, i synnerhet vad gäller att pröva nya 
tekniker och metoder i klimat- och miljösammanhang.

Life-programmet bör ge den privata sektorn en tydlig linje för att denna ska uppmuntras till 
att utveckla ypperliga tillvägagångssätt och därigenom fungera som en drivkraft för 
miljöinnovation för i första hand små och medelstora företag.

Gränsöverskridande samarbete och inkludering av de utomeuropeiska områdena 

Life-programmets gränsöverskridande projekt förtjänar att uppmärksammas i allra högsta 
grad inom EU. I fråga om internationellt samarbete konstaterar föredraganden med belåtenhet 
att grannskapsländerna har blivit berättigade, särskilt länderna söder om Medelhavet, med 
tanke på angelägenheten i det som står på spel vad gäller klimat och miljö i denna region.

Även om de yttersta randområdena gradvist har fått tillgång till Life-programmet är deras 
deltagande fortfarande marginellt och bör förstärkas. Uteslutandet av utomeuropeiska länder 
och territorier som dock är beroende av fyra av EU:s medlemsstater är fortfarande obegripligt, 
eftersom dessa tillsammans med de yttersta randområdena utgör ett världsunikt nätverk, 
fördelat över jordens alla hav och omfattande ytterst stora värden i fråga om biologisk 
mångfald.

Stödberättigande kostnader

Föredraganden förstår intresset av att upphäva stödberättigandet för momsen och kostnaderna 
för fast anställd personal för att förenkla den finansiella förvaltningen och främja 
kontrollförfarandena. Likväl skulle detta skapa alltför stora begränsningar och ojämlikheter 
för mottagarnas del. Återspeglingen av dessa kostnader kan inte begränsa sig till 
Life-instrumentet.

Att bibehålla stödberättigandet avseende kostnader för fast anställd personal skulle göra det 
möjligt att bevara tjänsterna så att man kan förlita sig på en personal som är väl insatt. Det 
verkar ytterst svårt att blanda sig i bidragsmottagarnas val av organisation och 
rekryteringsprocess.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Med beaktande av meddelandet från 
mötet i juli 2008 och i enlighet med rådets 
slutsatser av den 10 december 2011, 
genom vilka kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att fortsätta 
främja en gemensam 
naturbevarandestrategi inom unionens 
hela territorium, inbegripet de yttersta 
randområdena och medlemsstaters 
utomeuropeiska länder och territorier, 
samt kommissionens meddelande ”Vår 
livförsäkring, vårt naturkapital – en 
strategi för biologisk mångfald i EU fram 
till 2020” i vilket kommissionen 
förespråkar en utvidgning av och 
uppmuntran till initiativet BEST 
(biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster i utomeuropeiska 
territorier), bör utomeuropeiska länder 
och territorier kunna delta i EU:s 
program i enlighet med de villkor som 
fastställs i rådets beslut 2001/822/EG om 
associering av de utomeuropeiska 
länderna och territorierna med 
Europeiska gemenskapen1 . 
_______________
1 EGT L 314, 30.11.2001, s. 1. Beslutet 
har ändrats genom beslut 2007/249/EG 
(EUT L 105, 26.4.2007, s. 33).

Or. fr

Motivering

Life-programmet bör öppnas för EU:s utomeuropeiska territorier som helhet (de yttersta 
randområdena såväl som utomeuropeiska länder och territorier) för att skydda dessa 
territorier, som tillhör världens nyckelområden i fråga om biologisk mångfald.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén ”Färdplan för ett 
resurseffektivt Europa” (nedan kallat 
färdplan för ett resurseffektivt Europa) 
finns milstolpar och åtgärder som krävs för 
att leda in unionen på vägen till en 
resurseffektiv och hållbar tillväxt. Därför 
bör det prioriterade området Miljö och 
resurseffektivitet stödja de offentliga och 
privata sektorernas effektiva genomförande 
av unionens miljöpolitik, särskilt i de 
miljösektorer som omfattas av färdplanen 
för ett resurseffektivt Europa, genom att 
underlätta utveckling och spridning av nya 
lösningar och bästa praxis. Det bör dock 
inte omfatta miljöinnovationsverksamhet 
som sammanfaller med Horisont 2020.

(12) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén ”Färdplan för ett 
resurseffektivt Europa” (nedan kallat 
färdplan för ett resurseffektivt Europa) 
finns milstolpar och åtgärder som krävs för 
att leda in unionen på vägen till en 
resurseffektiv och hållbar tillväxt. Därför 
bör det prioriterade området Miljö och 
resurseffektivitet stödja de offentliga och 
privata sektorernas effektiva genomförande 
av unionens miljöpolitik, särskilt i de 
miljösektorer som omfattas av färdplanen 
för ett resurseffektivt Europa, genom att 
underlätta utveckling och spridning av nya 
lösningar och bästa praxis. I samverkan 
med Horisont 2020 och utan att det 
påverkar enskildheterna i vart och ett av 
programmen, ska Life-programmet syfta 
till att finansiera verksamheter avseende 
miljöinnovation och demonstration. Life-
programmet kommer på så sätt att bidra 
till att stimulera miljötekniksektorn och 
den gröna ekonomin i samklang med 
EU 2020-strategin.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det prioriterade området Begränsning 
av klimatförändringar bör bidra till 
utarbetandet och genomförandet av 

(16) Det prioriterade området Begränsning 
av klimatförändringar bör bidra till 
utarbetandet och genomförandet av 
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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.

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 i 
städer, jordbruksområden, bergsområden 
eller avsides områden, avfallsåtervinning 
och biogasframställning, 
energieffektivitet, gatubelysning, transport 
och bränslen, särskilt av den 
tredje generationen, skydd av ozonskiktet 
och fluorerade gaser.

Or. fr

Ändringsförslag 4

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 
komplettera åtgärder som är berättigade till 
finansiering inom ramen för det finansiella 
instrumentet för civilskydd.

(17) De första följderna av 
klimatförändringen kan redan ses i Europa 
och världen över, exempelvis i form av 
extrema väderförhållanden som leder till 
översvämningar, torka, stigande 
temperaturer och havsnivåer samt 
spridning av invasiva främmande arter. 
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 
komplettera åtgärder som är berättigade till 
finansiering inom ramen för det finansiella 
instrumentet för civilskydd och det 
framtida specifika instrument avseende 
främmande invasiva arter som anges i 
strategin för biologisk mångfald i EU 
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fram till 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 5

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 
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.

(30) I syfte att säkerställa bästa möjliga 
användning av unionens medel och för att 
garantera det europeiska mervärdet, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om 
kriterier för projekturval 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.

Or. fr

Motivering

Man bör ge företräde åt ett urvalssystem som grundar sig på förtjänster snarare än på 
geografisk jämvikt för att kunna garantera en sund och verkligt europeisk konkurrens, genom 
vilken projekt med ett högt mervärde vilkas resultat är till nytta för hela EU främjas. 
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Ändringsförslag 6

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 
3 618 000 000 euro. Minst 78 procent av 
de budgetmedel som tilldelas 
Life-programmet ska användas till bidrag 
för åtgärder avseende projekt.

Or. fr

Motivering

Av säkerhets- och läsbarhetsskäl avseende perioden 2014–2020 som helhet bör 
budgetfördelningen mellan de olika finansieringssätten (bidrag till åtgärder, bidrag till icke-
statliga organisationer och programmets driftsbudget) framgå i förordningen, såsom fallet är 
i dagsläget.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tredjeländers deltagande i Life-
programmet

Deltagandet från utomeuropeiska länder 
och territorier och tredjeländer i 
Life-programmet

Life-programmet ska vara öppet för 
deltagande från följande länder:

Life-programmet ska vara öppet för 
deltagande från följande länder och 
territorier:

-a) De utomeuropeiska länder och 
territorier som avses i 
beslut 2001/822/EG.

a) De länder i Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Efta) som är 
parter i avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES).

a) De länder i Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Efta) som är 
parter i avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES).

b) Kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och anslutande länder till 

b) Kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och anslutande länder till 
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unionen. unionen.
c) Länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken.

c) Länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken.

d) Länder som har blivit medlemmar i 
Europeiska miljöbyrån i enlighet med 
rådets förordning (EG) nr 933/1999 av den 
29 april 1999 om ändring av förordning 
(EEG) nr 1210/90 om inrättande av 
Europeiska miljöbyrån och Europeiska 
nätverket för miljöinformation och 
miljöövervakning.

d) Länder som har blivit medlemmar i 
Europeiska miljöbyrån i enlighet med 
rådets förordning (EG) nr 933/1999 av den 
29 april 1999 om ändring av förordning 
(EEG) nr 1210/90 om inrättande av 
Europeiska miljöbyrån och Europeiska 
nätverket för miljöinformation och 
miljöövervakning.

Deltagande ska ske i enlighet med de 
villkor som fastställs i respektive bilaterala 
eller multilaterala avtal om de allmänna 
principerna för ländernas deltagande i 
unionsprogram.

Deltagande ska ske i enlighet med de 
villkor som fastställs i beslut 2001/822/EG 
och i respektive bilaterala eller 
multilaterala avtal om de allmänna 
principerna för ländernas och 
territoriernas deltagande i unionsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Biologisk mångfald. – Natur och biologisk mångfald.

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 10 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) stödja tillämpning, utarbetande, testning 
och demonstration av integrerade strategier 
för genomförande av planer och program i 
enlighet med unionens miljöpolitik och 
miljölagstiftning, främst när det gäller 

b) stödja tillämpning, utarbetande, testning 
och demonstration av integrerade strategier 
för genomförande av planer och program i 
enlighet med unionens miljöpolitik och 
miljölagstiftning, främst när det gäller 
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vatten, avfall och luft, vatten, avfall, luft, buller och miljön i 
städer,

Or. fr

Ändringsförslag 10

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

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 11 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De specifika målen för delprogrammet 
Miljö för det prioriterade området 
Biologisk mångfald ska i synnerhet vara att

De specifika målen för delprogrammet 
Miljö för det prioriterade området Natur 
och biologisk mångfald ska i synnerhet 
vara att

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 11 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) stödja ytterligare utarbetande, 
genomförande och förvaltning av de 
Natura 2000-nätverk som inrättas i 
artikel 3 i direktiv 92/43/EEG, och särskilt 

b) stödja ytterligare utarbetande, 
genomförande och förvaltning av de 
Natura 2000-nätverk som inrättas i 
artikel 3 i direktiv 92/43/EEG, och särskilt 
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tillämpningen, utarbetandet, testningen och 
demonstrationen av integrerade strategier 
för genomförandet av de prioriterade 
planer som avses i artikel 8 i 
direktiv 92/43/EEG,

tillämpningen, utarbetandet, testningen och 
demonstrationen av integrerade strategier 
för genomförandet av de prioriterade 
planer som avses i artikel 8 i 
direktiv 92/43/EEG; bidra till bevarandet 
av miljökorridorer,

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 11 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) utveckla det marina nätverket inom 
Natura 2000 genom att se till att det 
samordnas med Europeiska havs- och 
fiskerifondens relevanta åtgärder och 
direktiv 2008/56/EG,

Or. fr

Ändringsförslag 14

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 främst på områdena 
natur, vatten, avfall, luft, buller, miljön i 
städer samt begränsning av och anpassning 
till klimatförändringar.

Or. fr
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 att 
projekten väljs ut på grundval av 
förtjänster inom ramen för
urvalsprocessen för integrerade projekt.

Or. fr

Motivering

Man bör ge företräde åt ett urvalssystem som grundar sig på förtjänster snarare än på 
geografisk jämvikt för att kunna garantera en sund och verkligt europeisk konkurrens, genom 
vilken projekt med ett högt mervärde vilkas resultat är till nytta för hela EU främjas. 

Ändringsförslag 16

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 betraktas som en 
stödberättigande kostnad för projekt som 
avses i artikel 18, precis som utgifter för 
fast anställd personal.

Or. fr
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 24 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tilldelningen av medel mellan varje 
prioriterat område och mellan olika typer 
av finansiering inom varje delprogram.

utgår

Or. fr

Motivering

Tilldelningen av medel bör inte fastställas i förväg så att vissa områden därigenom utestängs 
från finansiering. En mer flexibel strategi bör tillämpas.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 24 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De tematiska prioriteringar för projekt 
som finansieras under den period som 
omfattas av det fleråriga 
arbetsprogrammet.

c) De vägledande tematiska 
prioriteringarna för projekt som 
finansieras under den period som omfattas 
av det fleråriga arbetsprogrammet.

Or. fr

Motivering

Tilldelningen av medel bör inte fastställas i förväg så att vissa områden därigenom utestängs 
från finansiering. En mer flexibel strategi bör tillämpas.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet göra 
ytterst tydliga resultat från olika projekt 
som finansieras inom ramen för 
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Life-programmet tillgängliga för att 
främja erfarenhetsåterföringen och 
utbytet av god praxis i hela EU.

Or. fr


