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KORT BEGRUNDELSE

Life-programmet er det vigtigste instrument til direkte finansiering af EU's politik for 
miljøbeskyttelse, biodiversitet og tilpasning til klimaændringer. 

Kommissionens forslag til en flerårig finansiel ramme introducerer en foranstaltning til 
bekæmpelse af klimaændringer, som resulterer i en opjustering af det samlede budget for 
dette program, hvis målsætninger er centrale elementer i Europa 2020-strategien. En styrkelse 
af miljøpolitikkerne er afgørende for at skabe en bæredygtig vækst i Unionen. 

Ordfører for udtalelsen støtter fuldt ud Kommissionens hensigt, der går ud på at fremme bedre 
synergier mellem Life-programmet og midler fra samhørighedspolitikken, bl.a. gennem 
pilotprojekter, en flerårig styrkelse af programmeringen og indførelse af integrerede projekter.  
Ordføreren mener dog, at der er behov for at foretage en række præciseringer med hensyn til 
effektiviteten af en tættere forening af programmer, der er meget forskellige med hensyn til 
deres forvaltning. 

Ordføreren mener, at det ville være uhensigtsmæssigt at udelukke moms og personaleudgifter 
fra projektfinansieringen. Faktisk ville virkningen af en sådan foranstaltning i forhold til 
målene om forenkling og om at styrke de projektansvarliges tekniske og administrative 
kapacitet i sidste ende være negativ.  Ydermere forekommer det vigtigt at opretholde, hvor det 
er muligt, visse grundlæggende principper, der ligger tæt på de finansielle bestemmelser for 
samhørighedspolitikken. 

Med hensyn til debatten om den geografiske balance i udvælgelsen af projekter går ordføreren 
ind for en forhøjet medfinansieringssats for visse udsatte områder med særligt følsomme 
økosystemer. 

Selv om Life-programmet skal belønne dynamikken i lokale projekter, kan integrerede 
projekter bidrage til at forbedre kendskabet til programmet og sikre sammenhæng med andre 
af Unionens indsatsområder.  De skal derfor underlægges strengere krav om geografisk 
balance, således at alle medlemsstater kan få fuldt udbytte af dem. Denne type 
foranstaltninger vil i væsentlig grad kunne øge Life-programmets løftestangseffekt. Derfor 
har ordføreren for udtalelse foreslået en væsentlig højere medfinansiering til disse projekter 
samt et krav om medtagelse af Life-programmet i udarbejdelsen af den strategiske ramme for 
Unionens politikker. 

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at styrke den områdebaserede tilgang, og der er 
forelagt ændringsforslag vedrørende en bredere accept af havmiljøet og en tilnærmelse til 
Unionens indsats udadtil. I denne forbindelse ønsker ordføreren, at projektansvarlige fra de 
oversøiske lande og territoriers status anerkendes i henhold til deres styrkede partnerskab med 
EU og deres tilknytning til medlemsstaterne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
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Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I betragtning af at der ofte 
forekommer skadelige indvirkninger på 
miljø og klima som følge af aktiviteter 
udøvet af Unionens nabolande, bør der 
navnlig tages højde for EU's ydre 
grænser, de oversøiske lande og territorier 
og regionerne i den yderste periferi for at 
sikre de nødvendige strategiske garantier 
og forhindre skade på miljøet. I 
betragtning af at de franske regioner i den 
yderste periferi endvidere ikke er omfattet 
af Natura 2000, da direktiv 92/43/EF og 
2009/147/EF ikke tager højde for eller 
anfører deres fauna, flora eller levesteder. 
I lyset af budskabet fra Réunion fra juli 
2008 og i henhold til Rådets konklusioner 
af 10. december 2011, der tilskyndede 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fremme en fælles tilgang til 
naturbeskyttelse i hele Unionen, herunder 
i medlemsstaternes regioner i den yderste 
periferi og oversøiske lande og territorier, 
og i henhold til Kommissionens 
meddelelse "Vores livsgaranti, vores 
naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi 
frem til 2020", hvor Kommissionen 
forpligtede sig til at udvide og fremme 
initiativet biodiversitet og 
økosystemtjenester i de europæiske 
oversøiske territorier (BEST) bør denne 
forordning som led i delprogrammet for 
miljø gøre biodiversitet og 
økosystemtjenester i regionerne i den 
yderste periferi som anført i artikel 349 i 
TEUF til et specifikt fast prioritetsområde 
og således konsolidere den forberedende 
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BEST-foranstaltning, der blev iværksat i 
2011, og som har vist sig at være meget 
vellykket, og som fastlagt i artikel 58 i 
Rådets afgørelse 2001/822/EF om de 
oversøiske landes og territoriers 
associering med Det Europæiske 
Fællesskab ("associeringsafgørelse")1

skal de oversøiske lande og territorier 
kunne deltage i fællesskabsprogrammer i 
henhold til programmets bestemmelser og 
målsætninger og på de betingelser, der 
gælder for det medlemsland, som de 
pågældende oversøiske lande og 
territorier hører under.
_________________
1EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.

Ændringsforslag 2

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 

(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 
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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.

udviklet under Life-programmet. For at 
sikre juridisk klarhed og praktisk 
gennemførlighed af de integrerede 
Life-projekter, bør der fastlægges klare 
bestemmelser for samarbejdet mellem 
andre EU-fonde og integrerede projekter i 
forordning (EU) nr. …/… [den generelle 
forordning]. Specifikke arrangementer 
bør iværksættes for at etablere samarbejde 
på et tidligt tidspunkt, så der tages hensyn 
til fordelene ved integrerede projekter 
under udarbejdelsen af 
partnerskabskontrakter og operationelle 
programmer eller programmer for 
udvikling af landdistrikter. 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.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) At standse og vende tabet af 
biodiversitet og forbedre 
ressourceeffektiviteten og at tage miljø- og 
klimarelaterede anliggender op er centrale 
udfordringer for EU. Disse udfordringer 
kræver en øget indsats på EU-plan med 
henblik på at udvikle løsninger og bedste 
praksis, der kan hjælpe med at opfylde 
målene i Kommissionens meddelelse 
"Europa 2020: En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst" (i det 
følgende benævnt "Europa 2020-
strategien"). Endvidere er forbedret 
forvaltning, navnlig gennem øget 

(11) At standse og vende tabet af 
biodiversitet og forbedre 
ressourceeffektiviteten og at tage miljø- og 
klimarelaterede anliggender op er centrale 
udfordringer for EU. Disse udfordringer 
kræver en øget indsats på EU-plan med 
henblik på at udvikle løsninger og bedste 
praksis, der kan hjælpe med at opfylde 
målene i Kommissionens meddelelse 
"Europa 2020: En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst" (i det 
følgende benævnt "Europa 2020-
strategien"). Endvidere er forbedret 
forvaltning, navnlig gennem øget 



AD\909161DA.doc 7/26 PE489.549v02-00

DA

bevidstgørelse og inddragelse af 
interessenter, afgørende for at opfylde 
miljømålsætningerne. Delprogrammet for 
miljø bør derfor omfatte tre prioriterede 
indsatsområder: miljø og 
ressourceeffektivitet, biodiversitet samt
miljøforvaltning og -information. Det bør 
være muligt for projekter, der finansieres 
gennem Life-programmet, at bidrage til 
opfyldelsen af specifikke mål under mere 
end ét af disse prioriterede områder og at 
omfatte deltagelse af mere end én 
medlemsstat.

bevidstgørelse og inddragelse af 
interessenter, afgørende for at opfylde 
miljømålsætningerne. For at nå disse mål 
bør EU – idet den grundlæggende 
betydning af bevarelsen af biodiversiteten 
i regionerne i den yderste periferi 
anerkendes – bekræfte den frivillige 
ordning til fremme af bevarelse og 
bæredygtig anvendelse af BEST i de i 
artikel 349 i TEUF omhandlede regioner i 
den yderste periferi, som EU's
miljølovgivning (direktiv 92/43/EF og 
2009/147/EF) ikke finder anvendelse på, 
idet der herved bygges på den erfaring, 
der er blevet opnået gennem Unionens 
naturbeskyttelsespolitik, navnlig 
Natura 2000. Delprogrammet for miljø bør 
derfor omfatte fire prioriterede 
indsatsområder: miljø og 
ressourceeffektivitet, biodiversitet,
miljøforvaltning og -information samt 
BEST i regionerne i den yderste periferi. 
Det bør være muligt for projekter, der 
finansieres gennem Life-programmet, at 
bidrage til opfyldelsen af specifikke mål 
under mere end ét af disse prioriterede 
områder og at omfatte deltagelse af mere 
end én medlemsstat.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I sin meddelelse til Europa-
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 

(13) I sin meddelelse til Europa-
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 
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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.

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-programmets bidrag til 
Natura 2000-nettets årlige 
finansieringsbehov bør ses og bestemmes i 
en kontekst af sikrede 
biodiversitetsudgifter fra andre EU-fonde. 
I Europa-Parlamentets beslutning af 20. 
april 2012 om vores livsgaranti, vores 
naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi 
frem til 2020 opfordrede Europa-
Parlamentet Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at der blev 
tilvejebragt mindst 5 800 mio. EUR pr. år 
gennem EU- og 
medlemsstatsfinansiering, og at der blev 
stillet tilstrækkelig finansiering til 
rådighed gennem forskellige EU-fonde 
(f.eks. midler fra den fælles 
landbrugspolitik, den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, samhørighedsfondene og 
en styrket Life+-fond), med bedre 
samarbejde og sammenhæng mellem 
disse fonde, bl.a. gennem konceptet om 
integrerede projekter, hvorved 
gennemsigtighed for de forskellige 
regioner forbedres ved modtagelse af EU-
finansiering
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at optimere anvendelsen af 
ressourcer fra Life-programmet bør 
udviklingen af synergier mellem målene 
for beskyttelse af biodiversitet og 
foranstaltninger til at afbøde virkningerne 
af klimaændringer tilskyndes gennem 
fremme af projekter, der styrker de lokale 
økosystemer.

Ændringsforslag 6

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 ved at støtte synergier
med andre miljøpolitikker såsom 
biodiversitet inden for overvågning og 
rapportering af drivhusgasser, 
arealanvendelse, ændringer i 
arealudnyttelse og skovbrug, bevarelse af 
naturlige kulstofdræn, økosystemvenlige 
tilgange i udviklingen af vedvarende 
energi, nyttiggørelse af affald og 
produktion af biogas, energieffektivitet, 
transport og brændstof, beskyttelse af 
ozonlaget og fluorholdige drivhusgasser.

Begrundelse

Nyttiggørelse af affald er en væsentlig opgave, som de lokale og regionale myndigheder bør 
tage ansvaret for. En bæredygtig forvaltning af denne aktivitet bør ligeledes fremmes.

Ændringsforslag 7
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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 
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.

(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 
indvirkninger på tværs af befolkninger, 
økonomiske sektorer og regioner med 
henblik på at sikre et mere 
modstandsdygtigt miljø gennem specifikke 
tilpasningsforanstaltninger og -strategier. 
Foranstaltninger på dette område bør 
supplere foranstaltninger, der er berettiget 
til støtte under det finansielle 
civilbeskyttelsesinstrument, og 
hovedsageligt fokusere på 
økosystembaserede tilgange, som 
understøtter omkostningseffektive 
sidegevinster med andre miljømål.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at forbedre gennemførelsen af 
miljø- og klimapolitikken og forbedre 
integrationen af miljø- og 
klimamålsætninger i andre politikker bør 
Life-programmet fremme projekter, der 
støtter integrerede tilgange til 
gennemførelsen af miljø- og 
klimalovgivning og -politik. Hvad angår 
delprogrammet for miljø, bør disse 
projekter primært fokusere på 
gennemførelsen af EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020, navnlig 
med hensyn til den effektive forvaltning og 

(21) For at forbedre gennemførelsen af 
miljø- og klimapolitikken og forbedre 
integrationen af miljø- og 
klimamålsætninger i andre politikker bør 
Life-programmet fremme projekter, der 
støtter integrerede tilgange til 
gennemførelsen af miljø- og 
klimalovgivning og -politik. Hvad angår 
delprogrammet for miljø, bør disse 
projekter primært fokusere på 
gennemførelsen af EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020, navnlig 
med hensyn til den effektive forvaltning og 



AD\909161DA.doc 11/26 PE489.549v02-00

DA

konsolidering af Natura 2000-nettet, som 
er oprettet ved Rådets direktiv 92/43/EØF, 
via gennemførelsen af den prioriterede 
aktionsplan for foranstaltninger, der er 
fastsat i direktivets artikel 8, af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger og af 
affalds- og luftkvalitetslovgivningen. Disse 
projekter fokuserer på de udpegede temaer, 
men udgør et fleksibelt 
gennemførelsessystem (med f.eks. 
miljømæssige fordele og 
kapacitetsopbygning), som gør det muligt 
at skabe resultater inden for andre 
politikområder, navnlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet). Projekter af 
denne type kan gennemføres inden for 
andre miljøområder. Hvad angår 
delprogrammet for klimaindsatsen, bør 
sådanne projekter navnlig fokuseres på 
strategier og handlingsplaner vedrørende 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer. Projekter af denne type 
bør kun støtte forskellige specifikke 
aktiviteter og foranstaltninger, mens andre 
aktiviteter, som supplerer 
projektaktiviteterne, bør støttes under andre 
EU-støtteprogrammer samt med nationale, 
regionale og private midler. Finansiering 
gennem Life-programmet bør udnytte 
synergivirkninger og sikre 
overensstemmelse mellem EU's forskellige 
finansieringskilder ved at skabe et 
strategisk fokus på miljø og klima.

konsolidering af Natura 2000-nettet, som 
er oprettet ved Rådets direktiv 92/43/EØF, 
via gennemførelsen af den prioriterede 
aktionsplan for foranstaltninger, der er 
fastsat i direktivets artikel 8, af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger og af 
affalds- og luftkvalitetslovgivningen. Disse 
projekter fokuserer på de udpegede temaer, 
men udgør et fleksibelt
gennemførelsessystem (med f.eks. 
miljømæssige fordele og 
kapacitetsopbygning), som gør det muligt 
at skabe resultater inden for andre 
politikområder, navnlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet). Projekter af 
denne type kan gennemføres inden for 
andre miljøområder. Hvad angår 
delprogrammet for klimaindsatsen, bør 
sådanne projekter navnlig fokuseres på 
strategier og handlingsplaner vedrørende 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer. Projekter af denne type 
bør kun støtte forskellige specifikke 
aktiviteter og foranstaltninger, mens andre 
aktiviteter, som supplerer 
projektaktiviteterne, bør støttes under andre 
EU-støtteprogrammer samt med nationale, 
regionale og private midler. Finansiering 
gennem Life-programmet bør udnytte 
synergivirkninger og sikre 
overensstemmelse mellem EU's forskellige 
finansieringskilder ved at skabe et 
strategisk fokus på miljø og klima.
Integrerede projekter vil gavne andre 
fonde ved at øge deres 
absorptionskapacitet for miljørelaterede 
og klimarelaterede udgifter. Da det er nyt, 
og der mangler bred erfaring med 
"integreret projekt"- tilgangen, bør 
interessenter efter behov støttes gennem 
en øget medfinansieringssats og teknisk 
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assistance i udarbejdelsesfasen. 
Derudover bør en 
totrinsudvælgelsesprocedure lette 
anvendelsesfasen. Udvekslinger 
vedrørende vellykkede integrerede 
tilgange bør lettes og involvere alle 
relevante administrationssektorer og 
interessenter. På basis af erfaring fra de 
første programmeringsår bør de faktorer, 
der bestemmer den glidende funktion og 
succes for integrerede projekter, 
analyseres. Baseret på denne analyse og 
afhængigt af den til rådighed værende 
finansiering kan yderligere områder føjes 
til anvendelsesområdet integrerede 
projekter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Skal de integrerede projekter lykkes, 
skal det ske via et tæt samarbejde mellem 
de nationale, regionale og lokale 
myndigheder og ikkestatslige aktører, der 
er omfattet af Life-programmets 
målsætninger.  Principperne om 
gennemsigtighed og offentliggørelse af 
afgørelser om udvikling, gennemførelse, 
evaluering og overvågning af projekter 
bør følgelig finde anvendelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Momskompensation er af væsentlig 
betydning som et middel til at sikre, at 
enheder med forholdsvis begrænsede 
finansielle ressourcer, såsom ngo'er og 
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lokale og regionale organer, ligeledes bør 
kunne gennemføre Life-programmer.

Ændringsforslag 11

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, 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 og med 
arbejdsmarkedets parter samt lokale og 
regionale myndigheder. 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. Der skal 
dog kun vedtages delegerede retsakter, 
hvis dette er hensigtsmæssigt, samtidig 
med at Europa-Parlamentets ret til at gøre 
indsigelse mod de foranstaltninger, 
Kommissionen vedtager, sikres.

Begrundelse

Lokale myndigheder skal i højere grad tilknyttes udvalgsproceduren. 

Ændringsforslag 12
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "pilotprojekter": projekter, der anvender 
en teknik eller metode, der ikke er anvendt 
eller afprøvet tidligere eller andre steder, 
og som tilbyder miljø- eller klimamæssige 
fordele sammenlignet med nuværende 
bedste praksis

a) "pilotprojekter": projekter, der anvender 
en teknik eller metode, der ikke er anvendt 
eller afprøvet tidligere eller andre steder, 
og som tilbyder miljø- eller klimamæssige 
fordele sammenlignet med nuværende 
bedste praksis, og som efterfølgende kan 
finde anvendelse i bredere omfang på 
lignende situationer

Begrundelse

Resultaterne fra pilotprojekter kan fungere som et eksempel, som skal følges af andre lokale 
og regionale myndigheder eller i forbindelse med grænseoverskridende samarbejdsprojekter.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "integrerede projekter": projekter, der på 
en bæredygtig måde og over et stort 
geografisk område, navnlig regionalt, 
multiregionalt eller nationalt, gennemfører 
miljø- eller klimastrategier eller -
handlingsplaner, der kræves i henhold til 
EU's eller medlemsstaternes miljø- eller 
klimalovgivning

d) "integrerede projekter": projekter, der på 
en bæredygtig måde og over et stort 
geografisk område, navnlig regionalt, 
multiregionalt, nationalt eller 
tværnationalt, gennemfører miljø- eller 
klimastrategier eller -handlingsplaner, der 
kræves i henhold til EU's eller 
medlemsstaternes eller regionernes miljø-
eller klimalovgivning, og som i visse 
tilfælde gør det muligt at fremme 
koordinering og mobilisering af andre 
finansieringskilder fra Unionen, 
nationale og private midler i indsatsen for 
at opfylde miljø- eller klimamål og for at 
løse væsentlige 
gennemførelsesudfordringer i interne 
eller eksterne foranstaltninger

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege den koordineringsindsats, der skal gøres på alle Unionens 
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indsatsområder, herunder indsatsen udadtil, som skal gøre det muligt at inddrage nabolande, 
der allerede er associerede via samarbejdspolitikker, i forvaltningen af de regionale 
afvandingsområder.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "projekter om teknisk bistand": 
projekter, der har til formål at støtte 
udformningen af integrerede projekter, jf. 
litra d)

e) "projekter om teknisk bistand": 
projekter, der har til formål at støtte 
medlemsstaterne og de regionale 
myndigheder i udformningen af 
integrerede projekter, jf. litra d)

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
sørger inden for deres respektive 
ansvarsområder og i en aktiv og fælles 
indsats for at koordinere bistanden 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 og harmonisere 
procedurer, navnlig i forbindelse med 
integrerede projekter som omhandlet i 
artikel 18, litra d), og inden for rammerne 
af den lokale udvikling, der styres af 
lokale aktører, og lokale 
udviklingsstrategier jf. artikel 28 og 29 i 
forordning (EU) nr. … (forordningen om
generelle bestemmelser) og for at støtte 
anvendelsen af løsninger, metoder og 
tilgange, der er udviklet under Life-
programmet. På EU-plan finder 
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koordineringen sted inden for den fælles 
strategiske ramme omhandlet i artikel 10 i 
forordning (EU) nr. ... (forordningen om
generelle bestemmelser). Medlemsstaterne 
skal i deres partnerskabsaftaler som 
omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) 
nr. XXX/xxx (forordningen om generelle 
bestemmelser) identificere mekanismer på 
nationalt og regionalt plan, der gør det 
muligt at sikre en koordinering mellem 
Life-programmet og de andre fonde, der 
er omhandlet i forordning (EU) nr. 
XXX/xxxx (forordningen om generelle 
bestemmelser).

Begrundelse

En tidlig hensyntagen til de integrerede projekter og andre midler som led i den integrerede 
tilgang, der foreslås i henhold til artikel 28 og 29 i forordningen om generelle bestemmelser, 
vil gøre det muligt at optimere synergierne mellem målene i Life-programmet og EU’s 
regionale udviklingsstrategier.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Teknisk bistand til projekter skal sikre 
finansiel støtte gennem tilskud til at 
hjælpe ansøgere med at forberede 
integrerede projekter og i særdeleshed at 
sikre, at disse projekter overholder de 
tekniske, økonomiske og tidsmæssige krav 
i Life-programmet og programmerne i stk. 
3.

Begrundelse

Med henblik på at optimere iværksættelsen af integrerede projekter i hele Unionen er der 
behov for teknisk støtte, navnlig til regioner med administrative organer, der ikke er særligt 
bekendt med denne type projekter. 
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 50 % af de budgetmidler, der er 
afsat til projekter, som støttes gennem 
tilskud under delprogrammet for miljø, 
tildeles foranstaltninger til støtte for 
bevaring af natur og biodiversitet.

2. Mindst 75 % af de budgetmidler, der er 
afsat til projekter, som støttes gennem 
tilskud under delprogrammet for miljø, 
tildeles foranstaltninger til støtte for 
bevaring af natur og biodiversitet.

Ændringsforslag 18

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

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

Begrundelse

En større forståelse for de maritime områder børe føre til en mere omfattende strategi i 
overensstemmelse med den integrerede havpolitik. I mange regioner er det i øvrigt af yderste 
vigtighed at løse problemer med jordforurening, som er tæt knyttet til vandforurening og 
affaldsproduktion.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at forbedre videngrundlaget for 
udviklingen, vurderingen, overvågningen 
og evalueringen af EU's miljøpolitik og -
lovgivning og for vurderingen og 

c) at forbedre videngrundlaget for 
udviklingen, gennemførelsen, vurderingen, 
overvågningen og evalueringen af EU's 
miljøpolitik og -lovgivning og for 
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overvågningen af de faktorer, pres og 
reaktioner, der indvirker på miljøet i og 
uden for EU.

vurderingen og overvågningen af de 
faktorer, pres og reaktioner, der indvirker 
på miljøet i og uden for EU.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at forbedre videngrundlaget for 
udviklingen, vurderingen, overvågningen 
og evalueringen af EU's 
biodiversitetspolitik og -lovgivning og for 
vurderingen og overvågningen af de 
faktorer, pres og reaktioner, der indvirker 
på biodiversiteten i og uden for EU.

c) at forbedre videngrundlaget for 
udviklingen, gennemførelsen, vurderingen, 
overvågningen og evalueringen af EU's 
biodiversitetspolitik og -lovgivning og for 
vurderingen og overvågningen af de 
faktorer, pres og reaktioner, der indvirker 
på biodiversiteten i og uden for EU.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte formidling, forvaltning og 
udbredelse af information på miljøområdet 
og lette deling af viden om vellykkede 
løsninger og praksis på miljøområdet, 
herunder ved at udvikle 
samarbejdsplatforme mellem interessenter, 
og uddannelse

b) at støtte formidling, forvaltning og 
udbredelse af information på miljøområdet 
og lette deling af viden om vellykkede 
løsninger og praksis på miljøområdet, 
herunder ved at udvikle 
samarbejdsplatforme mellem interessenter, 
og uddannelse, som er målrettet alle 
aldersgrupper og økonomiske og sociale 
kategorier

Begrundelse

Inddragelsen af borgere uafhængigt af deres uddannelsesniveau eller deres alder er med til at 
forbedre deres kendskab til programmet og øger deltagelsen i programmets initiativer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte formidling, forvaltning og 
udbredelse af information på miljøområdet 
og lette deling af viden om vellykkede 
løsninger og praksis på miljøområdet, 
herunder ved at udvikle 
samarbejdsplatforme mellem interessenter, 
og uddannelse

b) at støtte formidling, forvaltning og 
udbredelse af information på miljøområdet 
og lette deling af viden om vellykkede 
løsninger og praksis på miljøområdet, 
herunder ved at udvikle regionale
samarbejdsplatforme mellem interessenter, 
og uddannelse

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bidrage til gennemførelsen af EU's 
politik og lovgivning på området for 
modvirkning, herunder mainstreaming på 
tværs af politikområder, navnlig ved at 
udvikle, afprøve og demonstrere politiske 
eller forvaltningsmæssige tilgange, bedste 
praksis og løsninger vedrørende 
modvirkning af klimaændringer

a) at bidrage til gennemførelsen af EU's 
politik og lovgivning på området for 
modvirkning, herunder mainstreaming på 
tværs af politikområder, navnlig ved at 
fremme synergier med andre miljømål, 
såsom biodiversitet, og ved at udvikle, 
afprøve og demonstrere politiske eller 
forvaltningsmæssige tilgange, bedste 
praksis og løsninger vedrørende 
modvirkning af klimaændringer

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bidrage til udviklingen og 
gennemførelsen af EU's politik og
lovgivning på området for tilpasning, 
herunder mainstreaming på tværs af 
politikområder, navnlig ved at udvikle, 
afprøve og demonstrere politiske eller 
forvaltningsmæssige tilgange, bedste 
praksis og løsninger vedrørende tilpasning 
til klimaændringer

a) at bidrage til udviklingen og 
gennemførelsen af EU's politik og 
lovgivning på området for tilpasning, 
herunder mainstreaming på tværs af 
politikområder, navnlig ved at fremme 
synergier med andre miljømål, såsom 
biodiversitet, og ved at udvikle, afprøve og 
demonstrere økosystembaserede politiske 
eller forvaltningsmæssige tilgange, bedste 
praksis og løsninger vedrørende tilpasning 
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til klimaændringer

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at forbedre videngrundlaget for 
udviklingen, vurderingen, overvågningen 
og evalueringen af effektive 
tilpasningsaktioner og -foranstaltninger og 
at forbedre kapaciteten til at anvende denne 
viden i praksis

b) at forbedre videngrundlaget for 
udviklingen, vurderingen, overvågningen 
og evalueringen af effektive 
økosystembaserede tilpasningsaktioner og 
-foranstaltninger og at forbedre kapaciteten 
til at anvende denne viden i praksis

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at lette udviklingen og gennemførelsen 
af integrerede tilgange, som f.eks. 
tilpasningsstrategier og handlingsplaner, på 
lokalt, regionalt eller nationalt plan

c) at lette udviklingen og gennemførelsen 
af økosystembaserede integrerede tilgange, 
som f.eks. tilpasningsstrategier og 
handlingsplaner, på lokalt, regionalt eller 
nationalt plan

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at bidrage til at udvikle og demonstrere 
innovative teknologier, systemer, metoder 
og instrumenter til tilpasning, som kan 
anvendes som model, overføres eller 
mainstreames.

d) at bidrage til at udvikle og demonstrere 
innovative teknologier, systemer, metoder 
og instrumenter til tilpasning, som kan 
anvendes som model, overføres eller 
mainstreames, og som fokuserer på 
økosystembaserede tilgange.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte formidling, forvaltning og 
udbredelse af information på klimaområdet 
og lette deling af viden om vellykkede 
løsninger og praksis på klimaområdet, 
herunder ved at udvikle 
samarbejdsplatforme mellem interessenter, 
og uddannelse

b) at støtte formidling, forvaltning og 
udbredelse af information på klimaområdet 
og lette deling af viden om vellykkede 
løsninger og praksis på klimaområdet, 
herunder ved at udvikle 
samarbejdsplatforme mellem interessenter, 
og uddannelse, som er målrettet alle 
aldersgrupper og økonomiske og sociale 
kategorier

Begrundelse

Inddragelsen af borgere uafhængigt af deres uddannelsesniveau eller deres alder er med til at 
forbedre deres kendskab til programmet og øger deltagelsen i programmets initiativer.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Mindst 78 % af budgetbevillingerne til 
Life-programmet bevilges til finansielle 
instrumenter og projekttilskud.

Begrundelse

Hovedformålet med Life-programmet, dvs. projektfinansieringen, skal konsolideres gennem 
en øremærkning af en minimumsandel til de aktiviteter, der er nævnt i artikel 18.
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Ændringsforslag 30

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, havmiljø, jord,
affald, luft samt modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer

Begrundelse

Se ændringsforslag 13.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de er politisk neutrale.

Begrundelse

Der bør ikke være nogen mistanke om politisk støtte med Life-midler.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 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.

3. Integrerede projekter som omhandlet i 
artikel 18, litra d), skal være tilgængelige 
for og inddrage interessenter og fremme 
koordinering med og mobilisering af andre 
EU-finansieringskilder, hvis det er muligt.
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Ændringsforslag 33

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 undtagelse:

– den højeste medfinansieringssats for de 
projekter, der er omhandlet i artikel 18, 
litra d) og f), udgør 75 % af de 
støtteberettigede udgifter,

– den maksimale medfinansieringssats i 
regioner i den yderste periferi, som 
fastlagt i artikel 349 i TEUF, og i 
øområder, bjergområder og de nordligste 
meget tyndt befolkede områder, som 
anført i artikel 174 i TEUF, udgør 60 % 
for projekter omfattet af artikel 18, litra 
a), b), c), e), f), g), og h), og den udgør 85 
% for projekter, der er omhandlet i artikel 
18, litra d) og i artikel 12, litra a).

Begrundelse

Ved at bevare muligheden for tilskud til ikkerefunderbar moms og udgifter til personale vil 
det være muligt at skabe finansiel balance og mangfoldighed i projekterne. En forhøjelse på 
25 % for integrerede projekter støtter et forslag, der tydeligt har til formål at styrke 
løftestangseffekten og den integrerede karakter af Life-programmet. Endvidere skal områder 
med permanente geografiske handicap drage fordel af en forhøjet medfinansieringssats.

Ændringsforslag 34

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 

2. Moms er en støtteberettiget udgift i 
forbindelse med projekter, der er 
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omhandlet i artikel 18. omhandlet i artikel 18, for så vidt at 
udgiften bæres af den endelige 
støttemodtager i overensstemmelse med 
artikel 13 i direktiv 2006/112/EF, og at 
den ikke refunderes i henhold til 
nationale momsregler. Enhver ansøgning 
om støtteberettigelse skal behørigt 
dokumenteres med bilag, som udstedes af 
kompetente revisionsmyndigheder eller 
certifikatudstedende myndigheder i 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Kommissionens forslag om at udelukke muligheden for at yde støtte til momsudgifter risikerer 
at udelukke en stor del af de potentielle modtagere fra Life-programmet og skabe ulige 
behandling på tværs af medlemsstaterne som følge af varierende momssatser og varierende 
muligheder for momsrefusion. Denne ændring vil desuden være et incitament til at udføre 
færre aktiviteter, der genererer moms, såsom formidlings- og oplysningsforanstaltninger 
(seminarer, trykning af materiale mv.).

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udgifter til fastansat personale kan 
være støtteberettigede i det omfang, at de 
vedrører omkostninger med forbindelse til 
aktiviteter, der vedrører gennemførelsen 
af projektet. 

Begrundelse

Kommissionen foreslår i et forklarende notat til forordningen at begrænse eller udelukke 
støtte til omkostninger til fast personale, der ikke specifikt rekrutteres til projektet, for at 
mindske tilsyns- og rapporteringsproblemer. Dette ville have negative konsekvenser for 
kvaliteten og gennemførligheden af projekter, især for mindre statslige og ikkestatslige 
organisationer, der er afhængige af en fast stab af fastansatte og deres ekspertise, og hvis 
personale ofte arbejder på deltid på flere projekter ad gangen.

Ændringsforslag 36
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Forslag til forordning
Artikel 23 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Life-programmet kan finansiere offentlige 
og private organer.

Life-programmet kan finansiere offentlige 
organer.

Begrundelse

For at sikre at midlernes anvendes effektivt og neutralt, hvad angår værdien, og skaber en 
maksimal merværdi for regionen og ikke for individuelle interesser.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager flerårlige 
arbejdsprogrammer for Life-programmet.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 29, stk. 2.

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 30 
vedrørende vedtagelse af flerårlige 
arbejdsprogrammer for Life-programmet
og skal sikre, at interessenterne høres i 
tilstrækkelig grad under udarbejdelsen af 
de flerårlige arbejdsprogrammer.
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