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Ændringsforslag 26
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I betragtning af at der forekommer 
skadelige indvirkninger på miljø og klima 
som følge af aktiviteter udøvet af EU's 
nabolande skal der navnlig tages højde 
for EU's ydre grænser og regionerne i den 
yderste periferi for at sikre de nødvendige 
strategiske garantier og forhindre skade 
på miljøet.

Or. ro

Ændringsforslag 27
Nikos Chrysogelos

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 

(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 
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under den fælles strategiske ramme, som 
navnlig har til formål at fremme 
finansiering af aktiviteter, der supplerer 
integrerede projekter eller støtter brugen af 
løsninger, metoder og tilgange, der er 
udviklet under Life-programmet. Life-
programmet bør også stimulere udnyttelsen 
af resultaterne af miljø- og klimaforskning 
og innovationsresultater, der opnås under 
Horisont 2020. Inden for denne ramme bør 
programmet tilbyde mulighed for 
medfinansiering i forbindelse med 
projekter med klare miljø- og klimafordele 
med henblik på at sikre synergivirkninger. 
Der kræves koordinering for at forhindre 
dobbelt finansiering.

under den fælles strategiske ramme, som 
navnlig har til formål at fremme 
finansiering af aktiviteter, der supplerer 
integrerede projekter eller støtter brugen af 
løsninger, metoder og tilgange, der er 
udviklet under Life-programmet. For at 
sikre juridisk klarhed og praktisk 
gennemførlighed af de integrerede LIFE-
projekter bør samarbejde mellem andre 
EU-fonde og integrerede projekter 
udtrykkeligt fastsættes i forordning (EU) 
nr. .../… [FFB]. 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.

Or. en

Ændringsforslag 28
Younous Omarjee

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 

(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 
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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 
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.

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 
bevidstgørelse og inddragelse af 
interessenter, afgørende for at opfylde 
miljømålsætningerne. For at nå disse mål 
skal 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 biodiversitet og 
økosystemtjenester i territorier i EU's 
regioner i den yderste periferi og 
oversøiske lande og territorier (BEST) i 
disse regioner i den yderste periferi som 
anført i artikel 349 i TEUF, 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 EU's 
naturbeskyttelsespolitik og 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.

Or. fr

Ændringsforslag 29
Nikos Chrysogelos
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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 
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.

(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 
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 de årlige finansieringsbehov for Natura 
2000-netværket bør ses og bestemmes i en 
kontekst af sikrede biodiversitetsudgifter 
fra andre EU-fonde. I Europa-
Parlamentets beslutning af 20. april 2012 
vedrørende 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 
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gennem EU- og 
medlemsstatsfinansiering, og at der blev 
stillet tilstrækkelig finansiering til 
rådighed gennem forskellige EU-fonde 
(f.eks. FLP-fonde, 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 for modtagelse af EU-
finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 30
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) EU's regioner i den yderste periferi
udgør en unik reserve for en række 
forskellige arter og økosystemer, som har 
en afgørende betydning i forhold til 
bevarelsen af biodiversiteten på 
europæisk plan og verdensplan.
Regionerne i den yderste periferi er 
sammen med de oversøiske lande og 
territorier hjem for flere hjemhørende 
dyre- og plantearter end hele det 
europæiske kontinent. I lyset 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; idet der tages højde 
for "Budskabet fra Réunion" af juli 
2008; og i henhold til Rådets 
konklusioner af 10. december 2011, hvor 
Kommissionen og medlemsstaterne 
opfordres til at fremme en fælles tilgang 
til naturbeskyttelse i hele EU, herunder i 
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medlemsstaternes regioner i den yderste 
periferi og oversøiske lande og territorier, 
samt Kommissionens meddelelse "Vores 
livsgaranti, vores naturkapital: EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020", hvor 
Kommissionen forpligtede sig til at udvide 
og fremme BEST-initiativet, skal 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 
BEST-foranstaltning, som blev iværksat i 
2011 og er meget vellykket.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Nikos Chrysogelos

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, energieffektivitet, transport og 
brændstof, beskyttelse af ozonlaget og 
fluorholdige drivhusgasser.

Or. en
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Ændringsforslag 32
Nikos Chrysogelos

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.

Or. en

Ændringsforslag 33
Nikos Chrysogelos

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 
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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 medfinansieringsrate og teknisk 
assistance i udarbejdelsesfasen. 
Derudover bør en 
totrinsudvælgelsesprocedure lette 
anvendelsesfasen. Udvekslinger 
vedrørende vellykkede integrerede 
tilgange bør fremmes 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.

Or. en

Ændringsforslag 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Momskompensation er af afgørende 
betydning som et middel til at sikre, at 
organer med forholdsvis begrænsede 
finansielle ressourcer, såsom ngo'er og 
lokale og regionale organer, ligeledes er i 
stand til at gennemføre LIFE-
programmer.

Or. lt
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Ændringsforslag 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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. 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.

Or. en

Ændringsforslag 36
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "pilotprojekter": projekter, der anvender a) "pilotprojekter": projekter, der anvender 
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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

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

Or. ro

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 37
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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 eller nationalt, gennemfører 
miljø- eller klimastrategier eller -
handlingsplaner, der kræves i henhold til 
EU's eller medlemsstaternes miljø- eller 
klimalovgivning. De har til formål at 
integrere miljø- og klimapolitikkerne i 
andre politikker, navnlig ved at fremme 
en koordineret mobilisering af andre EU-
midler, nationale og private midler i 
indsatsen for at opfylde miljø- og 
klimamålene

Or. en

Ændringsforslag 38
Maurice Ponga

Forslag til forordning
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Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 39
Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Life-programmet er åbent for deltagelse af 
følgende lande:

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

Or. fr

Ændringsforslag 40
Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) de oversøiske lande og territorier, der 
henvises til i Rådets afgørelse 
2001/822/EF af 27. november 2001 om de 
oversøiske landes og territoriers 
associering med Det Europæiske 
Fællesskab, som ændret ved Rådets 
afgørelse 2007/249/EF af 19. marts 2007
(Maurice Ponga ønsker, at dette 
ændringsforslag skal være det nye litra a).)

Or. fr
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Ændringsforslag 41
Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 og de respektive bilaterale 
eller multilaterale aftaler om generelle 
principper for deres deltagelse i EU-
programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 42
Nikos Chrysogelos

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 ligeledes for at
oprette den prioriterede aktionsplan for 
foranstaltninger som anført i artikel 8 i 
direktiv 92/43/EØF 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 
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strategiske ramme omhandlet i artikel 10 i 
forordning (EU) nr. ... (forordningen om 
den fælles strategiske ramme).

Or. en

Ændringsforslag 43
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Delprogrammet for miljø omfatter tre
prioriterede områder:

1. Delprogrammet for miljø omfatter fire
prioriterede områder:

Or. fr

Ændringsforslag 44
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Biodiversitet og økosystemtjenester i 
EU's regioner i den yderste periferi

Or. fr

Ændringsforslag 45
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme bevidstgørelsen om 
miljøspørgsmål, herunder styrkelse af 

a) at iværksætte en 
informationskampagne og bevidstgørelsen 
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offentlighedens og interessenternes støtte 
til EU's politikker på miljøområdet, og at 
fremme uddannelse vedrørende bæredygtig 
udvikling

om miljøspørgsmål, herunder styrkelse af 
offentlighedens og interessenternes støtte 
til EU's politikker på miljøområdet, og at 
fremme uddannelse vedrørende bæredygtig 
udvikling

Or. ro

Begrundelse

Information til offentligheden styrker opmærksomheden omkring programmet og sikrer 
programmets sammenhæng med andre EU-foranstaltninger.

Ændringsforslag 46
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Or. ro

Begrundelse

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

Ændringsforslag 47
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
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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 regionale
samarbejdsplatforme mellem interessenter, 
og uddannelse

Or. ro

Ændringsforslag 48
Markus Pieper

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fremme og bidrage til mere effektiv 
overensstemmelse med og håndhævelse af 
EU's miljølovgivning, navnlig ved at 
fremme udviklingen og udbredelsen af 
bedste praksis og politiske tilgange

c) at fremme og bidrage til mere effektiv 
overensstemmelse med og håndhævelse af 
EU's miljølovgivning, navnlig ved at 
fremme udviklingen og udbredelsen af 
bedste praksis

Or. de

Begrundelse

Der må ikke være nogen mistanke om politisk støtte med LIFE-midler.

Ændringsforslag 49
Markus Pieper

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at støtte bedre miljøforvaltning og øget 
inddragelse af interessegrupper, herunder 

d) at støtte bedre miljøforvaltning.
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ngo'er, i høringer om politikken og 
gennemførelsen af denne.

Or. de

Begrundelse

Ngo'er på miljøområdet er sædvanligvis gode til at skaffe midler. LIFE-midlerne er dog 
meget begrænsede. Derfor bør LIFE-midlerne investeres i en forbedring af administrationen, 
herunder administrationen af strukturfondene, med henblik på at sikre en effektiv 
gennemførelse af miljøprojekter på stedet (de fleste projekter, der mislykkes, gør det på grund 
af en ringe administration).

Ændringsforslag 50
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Specifikke mål for prioritetsområdet 

biodiversitet og økosystemtjenester i EU's 
regioner i den yderste periferi

De specifikke målsætninger for 
delprogrammet for miljø for det 
prioriterede område for biodiversitet og 
økosystemtjenester i EU's regioner i den 
yderste periferi skal navnlig være:
a) at fremme oprettelse og fremme af 
fornuftig forvaltning af beskyttede 
områder og havområder i EU's regioner i 
den yderste periferi, samtidig med at der 
tages højde for de eksisterende beskyttede 
områder
b) at forvalte landbaserede ressourcer og 
havressourcer på bæredygtig vis og 
herved bidrage til beskyttelsen af vigtige 
habitater, arter og økosystemfunktioner 
uden for de beskyttede områder
c) at forbedre bevarelsen og den 
bæredygtige anvendelse af biodiversitet og 
økosystemtjenester i EU's regioner i den 
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yderste periferi:
i) ved at forsøge at nedbringe
klimaforandringernes overordnede 
indvirkning på økosystemer ved at holde 
dem sunde og resistente og ved at fremme 
grøn infrastruktur og økosystembaserede 
tilgange til bekæmpelse af og tilpasning til 
klimaforandringer – som i mange tilfælde 
skaber en række fordele
ii) ved at samle kapaciteter på lokalt og 
regionalt niveau, herunder i nabolande, 
og fremme udveksling af information og 
god praksis blandt alle de aktivt berørte, 
herunder lokale forvaltningsmyndigheder, 
jordejere, den private sektor, forskere, 
civilsamfundet osv.
iii) ved at fremme de eksisterende 
naturbeskyttelsesprogrammer og yde en 
større indsats både inden for og uden for 
beskyttelsesområderne
iv) ved at udvide videnbasen og afhjælpe 
videnshuller, navnlig ved at måle værdien 
af økosystemets funktioner og tjenester
d) at fremme og lette 
grænseoverskridende forskning og 
undersøge spørgsmål inden for invasive 
fremmede arter, indvirkningen af 
klimaforandringer og gennemførelsen af 
relevante internationale aftaler, navnlig 
konventionen om international handel 
med udryddelsestruede vilde dyr og 
planter (CITES) og de tre 
Riokonventioner (FN's konvention om 
biologisk mangfoldighed, FN's 
rammekonvention om klimaændringer og 
FN's konvention om bekæmpelse af 
ørkendannelse)
e) at afslutte oprettelsen af mekanismer til 
fremme af ressourcer, herunder 
"betalinger for økosystemtjenester".

Or. fr



AM\906461DA.doc 21/30 PE492.633v01-00

DA

Ændringsforslag 51
Nikos Chrysogelos

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

Or. en

Ændringsforslag 52
Nikos Chrysogelos

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 
til klimaændringer

Or. en
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Ændringsforslag 53
Nikos Chrysogelos

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

Or. en

Ændringsforslag 54
Nikos Chrysogelos

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

Or. en

Ændringsforslag 55
Nikos Chrysogelos

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 

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

anvendes som model, overføres eller 
mainstreames, og som fokuserer på 
økosystembaserede tilgange.

Or. en

Ændringsforslag 56
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme bevidstgørelsen om 
klimaspørgsmål, herunder styrkelse af 
offentlighedens og interessenternes støtte 
til EU's politikker på klimaområdet, og at 
fremme uddannelse vedrørende bæredygtig 
udvikling

a) at iværksætte en 
informationskampagne og bevidstgørelsen 
om klimaspørgsmål, herunder styrkelse af 
offentlighedens og interessenternes støtte 
til EU's politikker på klimaområdet, og at 
fremme uddannelse vedrørende bæredygtig 
udvikling

Or. ro

Begrundelse

Information til offentligheden styrker opmærksomheden omkring programmet og sikrer 
programmets sammenhæng med andre EU-foranstaltninger.

Ændringsforslag 57
Markus Pieper

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme bevidstgørelsen om 
klimaspørgsmål, herunder styrkelse af 
offentlighedens og interessenternes støtte
til EU's politikker på klimaområdet, og at 
fremme uddannelse vedrørende bæredygtig 
udvikling

a) at fremme kritisk bevidstgørelse om 
klimaspørgsmål, herunder styrkelse af 
offentlighedens og interessenternes støtte i
EU's politikker på klimaområdet, og at 
fremme uddannelse vedrørende bæredygtig 
udvikling
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Or. de

Ændringsforslag 58
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Or. ro

Begrundelse

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

Ændringsforslag 59
Markus Pieper

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fremme og bidrage til mere effektiv 
overensstemmelse med og håndhævelse af 
EU's klimalovgivning, navnlig ved at 
fremme udviklingen og udbredelsen af 
bedste praksis og politiske tilgange

c) at fremme og bidrage til mere effektiv 
overensstemmelse med og håndhævelse af 
EU's klimalovgivning, navnlig ved at 
fremme udviklingen og udbredelsen af 
bedste praksis

Or. de
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Begrundelse

Der må ikke være nogen mistanke om politisk støtte med LIFE-midler.

Ændringsforslag 60
Markus Pieper

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at støtte bedre klimaforvaltning og øget 
inddragelse af interessegrupper, herunder 
ngo'er, i høringer om politikken og 
gennemførelsen af denne.

d) at støtte bedre klimaforvaltning.

Or. de

Begrundelse

Ngo'er på miljøområdet er sædvanligvis gode til at skaffe midler. LIFE-midlerne er dog 
meget begrænsede. Derfor bør LIFE-midlerne navnlig investeres i en forbedring af 
administrationen, herunder administrationen af strukturfondene, med henblik på at sikre en 
effektiv gennemførelse af miljøprojekter på stedet (de fleste projekter, der mislykkes, gør det 
på grund af en ringe administration).

Ændringsforslag 61
Markus Pieper

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) være politisk neutrale

Or. de

Begrundelse

Der må ikke være nogen mistanke om politisk støtte med LIFE-midler.
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Ændringsforslag 62
Nikos Chrysogelos

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 på alle 
niveauer og fremme koordinering med og 
mobilisering af andre EU-
finansieringskilder, hvis det er muligt.

Or. en

Ændringsforslag 63
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen skal sikre, at de årlige 
bevillinger til projekter, som gennemføres 
i medlemsstaterne, og som er anført i 
artikel 18, litra a), b), c) og g), ("bottom 
up-projekter"), ikke reduceres, men 
gradvist øges sammenlignet med niveauet 
i 2013.

Or. en

Ændringsforslag 64
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den højeste medfinansieringssats for de 1. Den højeste medfinansieringssats for de 
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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.

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. For 
de projekter, der er omhandlet i artikel 
12a, skal den maksimale 
medfinansieringsrate være 95 %.

Or. fr

Ændringsforslag 65
Petru Constantin Luhan

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 skal anses som en støtteberettiget 
udgift i forbindelse med projekter, der er 
omhandlet i artikel 18, hvis den ikke er 
refunderbar og er i overensstemmelse med 
EU's momslovgivning.

Or. ro

Ændringsforslag 66
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) information og kommunikation, 
herunder oplysningskampagner. 
Finansielle ressourcer, der er afsat til 
kommunikationsaktiviteter i henhold til 
denne forordning, omfatter også 
kommunikation om EU's politiske 
prioriteter.

udgår

Or. de

Begrundelse

Derfor bør LIFE-midlerne navnlig investeres i en forbedring af administrationen, herunder 
administrationen af strukturfondene, med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af 
miljøprojekter på stedet (de fleste projekter, der mislykkes, gør det på grund af en ringe 
administration).

Ændringsforslag 68
Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Life-programmet kan finansiere offentlige
og private organer.

Life-programmet kan finansiere offentlige
organer.

Or. de

Begrundelse

For at sikre, at midlernes anvendelse er effektiv og neutral, hvad angår værdien, og skaber en 
maksimal merværdi for regionen og ikke for individuelle interesser.

Ændringsforslag 69
Nikos Chrysogelos
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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 beføjelser 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 udviklingen af de 
flerårlige arbejdsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 70
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) fordelingen af midler mellem hvert 
prioriteret område og mellem forskellige 
former for støtte inden for hvert 
delprogram, samtidig med at de årlige 
midler til projekterne som omtalt i 
artikel 18, litra a), b), c) og g), gradvist 
øges

Or. en

Begrundelse

Midlerne til "bottom up"-projekter skal øges.

Ændringsforslag 71
Maurice Ponga

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) fordelingen af midler mellem hvert 
prioriteret område og mellem forskellige 
former for støtte med et særligt 
"oversøisk" afsnit for regionerne i den 
yderste periferi og de oversøiske lande og 
territorier inden for hvert delprogram

Or. fr

Ændringsforslag 72
Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kriterier for udvælgelse af og tildeling af 
støtte

e) kriterier for udvælgelse af og tildeling af 
støtte – idet der lægges særlig vægt på 
regionerne i den yderste periferi og de 
oversøiske lande og territorier, således at 
det sikres, at de deltager i fuldt omfang

Or. fr


