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Ändringsförslag 26
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Med tanke på att skadliga effekter på 
miljön och klimatet ofta uppstår på grund 
av aktiviteter i länder i EU:s närhet bör 
särskild hänsyn tas till dess yttre gränser 
och de yttersta randområdena så att de 
nödvändiga strategiska garantierna 
säkerställs och skador på miljön 
förhindras.

Or. ro

Ändringsförslag 27
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Miljö- och klimatkrav bör integreras i 
unionens politik och verksamhet. Life-
programmet bör därför komplettera andra 
av unionens finansieringsprogram, till 
exempel Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, Europeiska havs-
och fiskerifonden och Horisont 2020. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
säkerställa sådan komplementaritet på alla 
nivåer. På unionsnivå ska 
komplementariteten säkerställas genom att 
man upprättar ett strukturerat samarbete 
mellan Life-programmet och unionens 
finansieringsprogram med delad 
förvaltning inom den gemensamma 
strategiska ramen, i synnerhet för att främja 

(10) Miljö- och klimatkrav bör integreras i 
unionens politik och verksamhet. Life-
programmet bör därför komplettera andra 
av unionens finansieringsprogram, till 
exempel Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, Europeiska havs-
och fiskerifonden och Horisont 2020. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
säkerställa sådan komplementaritet på alla 
nivåer. På unionsnivå ska 
komplementariteten säkerställas genom att 
man upprättar ett strukturerat samarbete 
mellan Life-programmet och unionens 
finansieringsprogram med delad 
förvaltning inom den gemensamma 
strategiska ramen, i synnerhet för att främja 
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finansiering av verksamheter som 
kompletterar integrerade projekt eller för 
att stödja användningen av lösningar, 
metoder och strategier som utarbetats inom 
ramen för Life-programmet. Life-
programmet bör också uppmuntra 
införandet av miljö- och klimatrelaterade 
forsknings- och innovationsresultat från 
Horisont 2020. I detta sammanhang bör det 
erbjuda möjligheter till medfinansiering av 
projekt med tydliga fördelar på miljö- och 
klimatområdet för att skapa synergier. 
Samordning krävs för att förebygga 
dubbelfinansiering.

finansiering av verksamheter som 
kompletterar integrerade projekt eller för 
att stödja användningen av lösningar, 
metoder och strategier som utarbetats inom 
ramen för Life-programmet. För att 
säkerställa rättslig klarhet och praktisk 
genomförbarhet när det gäller Life-
programmets integrerade projekt bör 
samarbete mellan unionens andra fonder 
och de integrerade projekten uttryckligen 
föreskrivas i förordning (EU) nr …/… 
(förordning om allmänna bestämmelser). 
Särskilda åtgärder bör vidtas i syfte att 
upprätta samarbetet i ett tidigt skede, så 
att de integrerade projektens fördelar 
beaktas vid utarbetandet av 
partnerskapsavtal och operativa program 
eller program för landsbygdsutveckling.
Life-programmet bör också uppmuntra 
införandet av miljö- och klimatrelaterade 
forsknings- och innovationsresultat från 
Horisont 2020. I detta sammanhang bör det 
erbjuda möjligheter till medfinansiering av 
projekt med tydliga fördelar på miljö- och 
klimatområdet för att skapa synergier. 
Samordning krävs för att förebygga 
dubbelfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 28
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att stoppa och vända förlusten av 
biologisk mångfald och förbättra 
resurseffektiviteten samt att ta itu med 
miljö- och hälsorelaterade problem är 
fortfarande nyckelfrågor för unionen. 
Dessa frågor kräver ökade insatser på 
unionsnivå för att erbjuda lösningar och 
bästa praxis som kan bidra till att uppnå 

(11) Att stoppa och vända förlusten av 
biologisk mångfald och förbättra 
resurseffektiviteten samt att ta itu med 
miljö- och hälsorelaterade problem är 
fortfarande nyckelfrågor för unionen. 
Dessa frågor kräver ökade insatser på 
unionsnivå för att erbjuda lösningar och 
bästa praxis som kan bidra till att uppnå 
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målen i kommissionens meddelande 
”Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla” (nedan kallad 
Europa 2020-strategin). Dessutom är 
förbättrad styrning, särskilt genom åtgärder 
för ökad medvetenhet och medverkan av 
aktörer, avgörande för att nå miljömålen. 
Därför bör delprogrammet Miljö ha tre
prioriterade åtgärdsområden: Miljö- och 
resurseffektivitet, Biologisk mångfald samt 
Miljöstyrning och miljöinformation. 
Projekt som finansieras via Life-
programmet bör kunna bidra till att nå de 
specifika målen för mer än ett av de 
prioriterade områdena, och fler än en 
medlemsstat bör kunna delta i projekten.

målen i kommissionens meddelande 
”Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla” (nedan kallad 
Europa 2020-strategin). Dessutom är 
förbättrad styrning, särskilt genom åtgärder 
för ökad medvetenhet och medverkan av 
aktörer, avgörande för att nå miljömålen. 
För att uppnå dessa mål bör unionen, 
som är medveten om den mycket stora 
betydelsen av att skydda den biologiska 
mångfalden i de yttersta randområdena, 
befästa den frivilliga mekanism som syftar 
till att främja bevarande och ett hållbart 
nyttjande av den biologiska mångfalden 
och ekosystemtjänsterna (Best) i de 
yttersta randområden som avses i 
artikel 349 i fördraget, vilka inte omfattas 
av EU-lagstiftningen på området 
naturskydd (direktiven 92/43/EEG och 
2009/147/EG). Unionen bör på samma 
sätt dra nytta av erfarenheterna från EU:s 
naturskyddspolitik, i synnerhet 
Natura 2000. Därför bör delprogrammet 
Miljö ha fyra prioriterade åtgärdsområden: 
Miljö- och resurseffektivitet, Biologisk 
mångfald, Miljöstyrning och 
miljöinformation och Biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster (Best) i de yttersta 
randområdena. Projekt som finansieras via 
Life-programmet bör kunna bidra till att nå 
de specifika målen för mer än ett av de 
prioriterade områdena, och fler än en 
medlemsstat bör kunna delta i projekten.

Or. fr

Ändringsförslag 29
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

(13) I kommissionens meddelade till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
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ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén ”Vår livförsäkring, vårt 
naturkapital – en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 2020” (nedan 
kallat EU-strategi för biologisk mångfald 
fram till 2020) anges mål för att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald. 
Dessa mål är bland annat ett fullständigt 
genomförande av rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG av 
den 30 november 2009 om bevarande av 
vilda fåglar, samt bevarande och 
återställande av ekosystem och 
ekosystemtjänster. Life-programmet bör 
bidra till att uppnå dessa mål. Därför bör 
det prioriterade området Biologisk 
mångfald inriktas på genomförande och 
förvaltning av det Natura 2000-nätverk 
som inrättats genom rådets direktiv 
92/43/EEG, särskilt när det gäller den 
prioriterade plan som anges i artikel 8 i det 
direktivet, på utarbetande och spridning av 
bästa praxis när det gäller biologisk 
mångfald och direktiven 2009/147/EG och 
92/43/EEG samt på de bredare 
utmaningarna för den biologiska 
mångfalden som anges i unionens strategi 
för biologisk mångfald fram till 2020.

ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén ”Vår livförsäkring, vårt 
naturkapital – en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 2020” (nedan 
kallat EU-strategi för biologisk mångfald 
fram till 2020) anges mål för att stoppa och 
vända förlusten av biologisk mångfald. 
Dessa mål är bland annat ett fullständigt 
genomförande av rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG av 
den 30 november 2009 om bevarande av 
vilda fåglar, samt bevarande och 
återställande av ekosystem och 
ekosystemtjänster. Life-programmet bör 
bidra till att uppnå dessa mål. Därför bör 
det prioriterade området Biologisk 
mångfald inriktas på genomförande och 
förvaltning av det Natura 2000-nätverk 
som inrättats genom rådets direktiv 
92/43/EEG, särskilt när det gäller den 
prioriterade plan som anges i artikel 8 i det 
direktivet, på utarbetande och spridning av 
bästa praxis när det gäller biologisk 
mångfald och direktiven 2009/147/EG och 
92/43/EEG samt på de bredare 
utmaningarna för den biologiska 
mångfalden som anges i unionens strategi 
för biologisk mångfald fram till 2020. Life-
programmets bidrag till Natura 2000-
nätverkets årliga finansieringsbehov bör 
ses och avgöras mot bakgrund av de 
utgifter för biologisk mångfald som 
säkras av unionens andra fonder. I sin 
resolution av den 20 april 2012 om ”Vår 
livförsäkring, vårt naturkapital – en 
strategi för biologisk mångfald i EU fram 
till 2020”, uppmanade 
Europaparlamentet kommissionen och 
medlemsstaterna att se till att minst 
5,8 miljarder euro per år tillhandahålls 
genom EU:s och medlemsstaternas 
finansiering, och att lämplig finansiering 
görs tillgänglig genom unionens olika 
fonder (till exempel fonderna för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
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Europeiska havs- och fiskerifonden, 
sammanhållningsfonderna och en 
förstärkt Life+-fond), med bättre 
samordning och överensstämmelse mellan 
dessa fonder, bland annat genom 
konceptet integrerade projekt, vilket 
därigenom förbättrar insynen för de olika 
regioner som erhåller EU-medel.

Or. en

Ändringsförslag 30
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Unionens yttersta randområden 
utgör en unik reserv med avseende på 
olika arter och ekosystem som är av 
avgörande betydelse för skyddet av den 
biologiska mångfalden i EU och i världen. 
De yttersta randområdena, liksom de 
utomeuropeiska länderna och 
territorierna, har fler inhemska djur- och 
växtarter än hela Kontinentaleuropa 
tillsammans. De franska yttersta 
randområdena ingår inte i Natura 2000 
eftersom direktiven 92/34/EEG och 
2009/147/EG varken beaktar eller 
klassificerar faunan, floran eller 
livsmiljöerna i dessa regioner. Med 
beaktande av ”Message de la Réunion” 
från juli 2008 och i enlighet med rådets 
slutsatser av den 10 december 2011, där 
kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att främja en gemensam
strategi för naturskydd i hela unionen, 
inbegripet de yttersta randområdena och 
de utomeuropeiska länder och territorier 
som tillhör medlemsstaterna, och även 
kommissionens meddelande ”Vår 
livförsäkring, vårt naturkapital: en 
strategi för biologisk mångfald i EU fram 
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till 2020”, där kommissionen åtar sig att 
utvidga och stödja Best-initiativet, bör 
således denna förordning inom ramen för 
delprogrammet Miljö sätta av ett specifikt 
prioriterat område för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster i de yttre 
randområden som avses i artikel 349 i 
fördraget. På så sätt skulle man stärka 
den förberedande åtgärden Best som 
inleddes under 2011 och blev mycket 
framgångsrik.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det prioriterade området Begränsning 
av klimatförändringar bör bidra till 
utarbetandet och genomförandet av 
unionens klimatrelaterade politik och 
lagstiftning, särskilt när det gäller
övervakning och rapportering av 
växthusgaser, politik för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk, 
system för handel med utsläppsrätter, 
medlemsstaternas insatser för att minska 
utsläppen av växthusgaser, avskiljning 
och lagring av koldioxid, förnybar energi, 
energieffektivitet, transport och bränslen, 
skydd av ozonskiktet och fluorerade gaser.

(16) Det prioriterade området Begränsning 
av klimatförändringar bör bidra till 
utarbetandet och genomförandet av 
unionens klimatrelaterade politik och 
lagstiftning, särskilt genom att stödja 
synergier med andra miljömål, såsom 
biologisk mångfald, inom områdena
övervakning och rapportering av 
växthusgaser, markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, 
bevarande av naturliga kolsänkor, 
miljövänliga metoder för utveckling av
förnybar energi, energieffektivitet, 
transport och bränslen, skydd av 
ozonskiktet och fluorerade gaser.

Or. en

Ändringsförslag 32
Nikos Chrysogelos
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De första följderna av 
klimatförändringen kan redan ses i Europa 
och världen över, exempelvis i form av 
extrema väderförhållanden som leder till 
översvämningar och torka samt stigande 
temperaturer och havsnivåer. Det 
prioriterade området Klimatanpassning bör 
därför bidra till anpassningen till dessa 
följder för populationer, ekonomiska 
sektorer och regioner i syfte att garantera 
en mer motståndskraftig union tack vare 
specifika åtgärder och strategier för 
anpassning. Åtgärder på detta område bör 
komplettera åtgärder som är berättigade till 
finansiering inom ramen för det finansiella 
instrumentet för civilskydd.

(17) De första följderna av 
klimatförändringen kan redan ses i Europa 
och världen över, exempelvis i form av 
extrema väderförhållanden som leder till 
översvämningar och torka samt stigande 
temperaturer och havsnivåer. Det 
prioriterade området Klimatanpassning bör 
därför bidra till anpassningen till dessa 
följder för populationer, ekonomiska 
sektorer och regioner i syfte att garantera 
en mer motståndskraftig miljö tack vare 
specifika åtgärder och strategier för 
anpassning. Åtgärder på detta område bör 
komplettera åtgärder som är berättigade till 
finansiering inom ramen för det finansiella 
instrumentet för civilskydd och främst 
inriktas på ekosystembaserade strategier 
och att stödja kostnadseffektiva 
sidovinster för andra miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 33
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att förbättra genomförandet av 
miljö- och klimatpolitiken och öka 
integreringen av miljö- och klimatmål i 
andra politikområden bör Life-programmet 
främja projekt som stöder genomförandet 
av integrerade strategier för genomförande 
av lagstiftning och politik på miljö- och 
klimatområdet. För delprogrammet Miljö 
bör projekten framför allt inriktas på 
genomförandet av EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2020, med särskild 

(21) För att förbättra genomförandet av 
miljö- och klimatpolitiken och öka 
integreringen av miljö- och klimatmål i 
andra politikområden bör Life-programmet 
främja projekt som stöder genomförandet 
av integrerade strategier för genomförande 
av lagstiftning och politik på miljö- och 
klimatområdet. För delprogrammet Miljö 
bör projekten framför allt inriktas på 
genomförandet av EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2020, med särskild 
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inriktning på att effektivt förvalta och 
befästa de Natura 2000-nätverk som 
inrättats genom rådets direktiv 92/43/EEG 
via genomförandet av de prioriterade 
planer som föreskrivs i artikel 8 i samma 
direktiv, av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av 
den 23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område och lagstiftningen 
om avfall och luft. Projekten inriktas på 
fastställda teman, men kommer samtidigt 
att ha flera syften (exempelvis 
miljöfördelar och kapacitetsuppbyggnad) 
som gör det möjligt att nå resultat på andra 
politikområden, i synnerhet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(ramdirektiv om en marin strategi). Dessa 
typer av projekt kan övervägas på andra 
miljöområden. För delprogrammet 
Klimatpolitik bör sådana projekt särskilt 
avse strategier och handlingsplaner för 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringen. Dessa typer av projekt 
bör endast stödja ett antal specifika 
verksamheter och åtgärder, medan annan 
verksamhet som kompletterar den som 
ingår i projektet bör komma från andra av 
unionens finansieringsprogram, samt från 
nationella, regionala eller privata medel. 
Finansiering genom Life-programmet bör 
utnyttja synergier och säkerställa att olika 
EU-finansieringskällor är förenliga med 
varandra genom att ge ett strategiskt miljö-
och klimatfokus.

inriktning på att effektivt förvalta och 
befästa de Natura 2000-nätverk som 
inrättats genom rådets direktiv 92/43/EEG 
via genomförandet av de prioriterade 
planer som föreskrivs i artikel 8 i samma 
direktiv, av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av 
den 23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område och lagstiftningen 
om avfall och luft. Projekten inriktas på 
fastställda teman, men kommer samtidigt 
att ha flera syften (exempelvis 
miljöfördelar och kapacitetsuppbyggnad) 
som gör det möjligt att nå resultat på andra 
politikområden, i synnerhet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(ramdirektiv om en marin strategi). Dessa 
typer av projekt kan övervägas på andra 
miljöområden. För delprogrammet 
Klimatpolitik bör sådana projekt särskilt 
avse strategier och handlingsplaner för 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringen. Dessa typer av projekt 
bör endast stödja ett antal specifika 
verksamheter och åtgärder, medan annan 
verksamhet som kompletterar den som 
ingår i projektet bör komma från andra av 
unionens finansieringsprogram, samt från 
nationella, regionala eller privata medel. 
Finansiering genom Life-programmet bör 
utnyttja synergier och säkerställa att olika 
EU-finansieringskällor är förenliga med 
varandra genom att ge ett strategiskt miljö-
och klimatfokus. De integrerade projekten 
kommer att gynna andra fonder genom 
att öka deras absorptionsförmåga med 
avseende på miljö- och klimatrelaterade 
utgifter. Med tanke på att strategin med 
integrerade projekt är ny och att det 
saknas erfarenhet på detta område bör de 
berörda parterna vid behov ges stöd i form 
av en ökad medfinansieringssats och 
tekniskt stöd till förberedelsefasen. 
Dessutom ska ett urvalsförfarande i två 
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steg underlätta genomförandeetappen. 
Utbyten om framgångsrika integrerade 
strategier bör främjas och involvera alla 
relevanta förvaltningssektorer och 
berörda parter. Baserat på erfarenheten 
från de första programåren bör man 
analysera de faktorer som avgör hur väl 
de integrerade projekten fungerar liksom 
deras framgång. Utifrån denna analys 
och beroende på tillgängliga medel kan 
ytterligare områden tillfogas de 
integrerade projektens omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Kompensation för mervärdesskatt är 
viktigt för att se till att enheter med 
relativt begränsade finansiella resurser, 
såsom icke-statliga organisationer och 
regionala organ, också kan genomföra
Life-projekt.

Or. lt

Ändringsförslag 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) I syfte att säkerställa bästa möjliga 
användning av unionens medel och för att 
garantera det europeiska mervärdet, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
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kommissionen i fråga om kriterier för 
projekturval, kriterier för tillämpningen av 
den geografiska balansen på ”integrerade 
projekt” och resultatindikatorer som är 
tillämpliga på specifika tematiska 
prioriteringar. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
även på expertnivå. Kommissionen bör, då 
den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på rätt 
sätt till Europaparlamentet och rådet.

kommissionen i fråga om kriterier för 
projekturval, kriterier för tillämpningen av 
den geografiska balansen på ”integrerade 
projekt” och resultatindikatorer som är 
tillämpliga på specifika tematiska 
prioriteringar. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
även på expertnivå. Kommissionen bör, då 
den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på rätt 
sätt till Europaparlamentet och rådet.
Delegerade akter bör emellertid endast 
antas när så är lämpligt för att skydda 
Europaparlamentets rätt att invända mot 
de åtgärder som kommissionen antar.

Or. en

Ändringsförslag 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

(a) pilotprojekt: projekt som gäller en 
teknik eller metod som inte har tillämpats 
eller testas tidigare eller på annan plats, 
och som ger potentiella fördelar för miljö
eller klimat jämfört med nuvarande bästa 
praxis,

(a) pilotprojekt: projekt som gäller en 
teknik eller metod som inte har tillämpats 
eller testas tidigare eller på annan plats, 
och som ger potentiella fördelar för miljö 
eller klimat jämfört med nuvarande bästa 
praxis, och vilken sedan kan tillämpas i en 
större skala på liknande situationer,

Or. ro

Motivering

Resultaten av pilotprojekt kan fungera som exempel värda att följa av andra lokala och 
regionala myndigheter eller av gränsöverskridande samarbetsprojekt.

Ändringsförslag 37
Nikos Chrysogelos
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) integrerade projekt: projekt med ett 
hållbart genomförande och med en större 
geografisk omfattning, i synnerhet 
regionalt, multiregionalt eller nationellt, av 
strategier eller handlingsplaner för miljö 
eller klimat som krävs enligt specifik 
unionslagstiftning om miljö eller klimat i 
enlighet med andra unionsrättsakter eller 
som utarbetats av medlemsstaters 
myndigheter,

(d) integrerade projekt: projekt med ett 
hållbart genomförande och med en större 
geografisk omfattning, i synnerhet 
regionalt, multiregionalt eller nationellt, av 
strategier eller handlingsplaner för miljö 
eller klimat som krävs enligt specifik 
unionslagstiftning om miljö eller klimat i 
enlighet med andra unionsrättsakter eller 
som utarbetats av medlemsstaters 
myndigheter. De syftar till att integrera 
miljö- och klimatpolitiken i övriga 
politikområden, i synnerhet genom att på 
ett samordnat sätt rikta andra EU-medel 
och nationella och privata medel mot 
miljö- eller klimatmål och mot större 
genomförandeproblem.

Or. en

Ändringsförslag 38
Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tredjeländers deltagande i 
Life-programmet

Utomeuropeiska länders och territoriers 
samt tredjeländers deltagande i 
Life-programmet

Or. fr

Ändringsförslag 39
Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 40
Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) De utomeuropeiska länder och 
territorier som avses i rådets beslut 
2001/822/EG av den 27 november 2001 
om associering av de utomeuropeiska 
länderna och territorierna med 
Europeiska gemenskapen, ändrat genom 
beslut 2007/249/EG av den 19 mars 2007.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Deltagande ska ske i enlighet med de 
villkor som fastställs i ULT-beslutet,
respektive bilaterala eller multilaterala 
avtal om de allmänna principerna för 
ländernas och territoriernas deltagande i 
unionsprogram.
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Or. fr

Ändringsförslag 42
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska, i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden, säkerställa samordningen 
mellan Life-programmet och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden i syfte att skapa 
synergier, särskilt inom ramen för 
integrerade projekt enligt artikel 18 d, och 
för att främja användningen av lösningar,
metoder och strategier som utarbetats inom 
ramen för Life-programmet. På unionsnivå 
ska samordning ske inom den 
gemensamma strategiska ram som avses i 
artikel 10 i förordning (EU) nr ….

3. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska, genom en aktiv och gemensam insats,
i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden, säkerställa samordningen 
mellan Life-programmet och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden i syfte att skapa 
synergier och harmonisera förfaranden, 
särskilt inom ramen för integrerade projekt 
enligt artikel 18 d och även genom 
inrättandet av de prioriterade 
åtgärdsplaner som avses i artikel 8 i 
direktiv 92/43/EEG, och för att främja 
användningen av lösningar, metoder och 
strategier som utarbetats inom ramen för 
Life-programmet. På unionsnivå ska 
samordning ske inom den gemensamma 
strategiska ram som avses i artikel 10 i 
förordning (EU) nr ….

Or. en

Ändringsförslag 43
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Delprogrammet Miljö ska ha tre 1. Delprogrammet Miljö ska ha fyra
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prioriterade områden: prioriterade områden:

Or. fr

Ändringsförslag 44
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster i unionens yttersta 
randområden.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 12 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) främja ökad medvetenhet om 
miljöfrågor, inbegripet att få allmänheten 
och berörda parter att stödja unionens 
beslutsfattande på miljöområdet, och att 
främja utbildning om hållbar utveckling,

(a) lansera en informationskampanj för 
att öka medvetenheten om miljöfrågor, 
inbegripet att få allmänheten och berörda 
parter att stödja unionens beslutsfattande 
på miljöområdet, och att främja utbildning 
om hållbar utveckling,

Or. ro

Motivering

Information till allmänheten kommer att öka medvetenheten om programmet och garantera 
dess samstämmighet med andra EU-åtgärder.

Ändringsförslag 46
Vasilica Viorica Dăncilă
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Förslag till förordning
Artikel 12 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja kommunikationen, förvaltning 
och informationsspridning på 
miljöområdet, och att underlätta 
kunskapsutbyte om framgångsrika 
miljölösningar och praxis på området, 
bland annat genom att utveckla plattformar 
för samarbete mellan berörda parter samt 
utbildning,

(b) stödja kommunikationen, förvaltning 
och informationsspridning på 
miljöområdet, och att underlätta 
kunskapsutbyte om framgångsrika 
miljölösningar och praxis på området, 
bland annat genom att utveckla plattformar 
för samarbete mellan berörda parter samt 
utbildning, avsedda för alla åldersgrupper 
och ekonomiska och sociala kategorier,

Or. ro

Motivering

Man kommer att kunna öka kunskapen om detta program och få fler att delta i dess initiativ 
genom att engagera medborgare oberoende av deras utbildningsnivå eller ålder.

Ändringsförslag 47
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 12 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja kommunikationen, förvaltning 
och informationsspridning på 
miljöområdet, och att underlätta 
kunskapsutbyte om framgångsrika 
miljölösningar och praxis på området, 
bland annat genom att utveckla plattformar 
för samarbete mellan berörda parter samt 
utbildning,

(b) stödja kommunikationen, förvaltning 
och informationsspridning på 
miljöområdet, och att underlätta 
kunskapsutbyte om framgångsrika 
miljölösningar och praxis på området, 
bland annat genom att utveckla plattformar 
för regionalt samarbete mellan berörda 
parter samt utbildning,

Or. ro
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Ändringsförslag 48
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 12 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främja och bidra till en effektivare 
efterlevnad och kontroll av efterlevnad av 
unionens miljölagstiftning, särskilt genom 
att främja utarbetande och spridning av 
bästa praxis och strategier,

(c) främja och bidra till en effektivare 
efterlevnad och kontroll av efterlevnad av 
unionens miljölagstiftning, särskilt genom 
att främja utarbetande och spridning av 
bästa praxis,

Or. de

Motivering

Det får inte uppstå misstankar om att Life-medel används för politisk subventionering.

Ändringsförslag 49
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 12 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) främja bättre miljöstyrning genom att 
bredda berörda parters deltagande, 
inbegripet icke-statliga organisationer, i 
samråd om och genomförande av 
politiken.

(d) främja bättre miljöstyrning.

Or. de

Motivering

Icke-statliga organisationer som är aktiva på miljöområdet har oftast goda stödinkomster. 
Life-medlen är mycket begränsade och bör därför framför allt användas för att förbättra 
förvaltningen, bl.a. av strukturfondsmedel, för att säkerställa ett effektivt genomförande av 
miljöprojekt på plats (de flesta projekt som inte genomförs misslyckas på grund av bristfällig 
förvaltning).

Ändringsförslag 50
Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Specifika mål för det prioriterade området 
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

i unionens yttersta randområden
De specifika målen för delprogrammet 
Miljö för det prioriterade området 
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
i unionens yttersta randområden ska i 
synnerhet vara att
a) främja inrättandet av skyddade havs-
och landområden i EU:s yttersta 
randområden och att uppmuntra en god 
förvaltning av dessa, samtidigt som 
befintliga skyddade områden beaktas,
b) skapa en hållbar förvaltning av havs-
och landresurserna, och därigenom bidra 
till att skydda viktiga livsmiljöer, arter och 
ekosystemsfunktioner utanför de 
skyddade områdena,
c) förbättra bevarandet och ett hållbart 
utnyttjande av den biologiska mångfalden 
och ekosystemtjänsterna i EU:s yttersta 
randområden genom att
i) eftersträva en övergripande minskning 
av klimatförändringens konsekvenser för 
ekosystemen i form av övervakning av 
ekosystemens tillstånd och motståndskraft 
och främjande av en grön infrastruktur 
och ekosystembaserade strategier för 
anpassning till och minskning av 
klimatförändringen, vilka ofta medför
flera fördelar,
ii) stärka de lokala och regionala 
kapaciteterna, inbegripet i de länder som 
gränsar till EU, i form av utbyten av 
information och god praxis mellan alla 
berörda aktörer, inklusive lokala 
förvaltningar, markägare, privat sektor, 
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forskare och civilsamhället etc.,
iii) förstärka de befintliga programmen 
för naturskydd och de insatser som utförs 
såväl i som utanför bevarandeområdena,
iv) utvidga kunskapsbasen och 
överbrygga klyftorna på området, i 
synnerhet genom att kvantifiera värdet på 
ekosystemstjänsternas funktioner,
d) främja och underlätta 
gränsöverskridande arbeten, genom att 
undersöka frågorna om invaderande 
främmande arter, klimatförändringens 
effekter och genomförandet av 
internationella konventioner, i synnerhet 
CITES-konventionen (konventionen om 
internationell handel med 
utrotningshotade djur) och de tre Rio-
konventionerna (konventionen om 
biologisk mångfald, FN:s ramkonvention 
om klimatförändring och FN:s 
konvention för bekämpning av 
ökenspridning),
e) utveckla mekanismerna för att öka 
resurserna, inbegripet betalningar för 
ekosystemtjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 51
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 14 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till genomförandet och 
utarbetandet av EU:s politik och 
lagstiftning om begränsning, inbegripet 
integrering i alla politikområden, i 
synnerhet genom att utarbeta, testa och 
demonstrera politiska strategier eller 
förvaltningsstrategier, bästa praxis och 
lösningar för att begränsa 

(a) Bidra till genomförandet och 
utarbetandet av EU:s politik och 
lagstiftning om begränsning, inbegripet 
integrering i alla politikområden, i 
synnerhet genom att stödja synergier med 
andra miljömål, såsom biologisk 
mångfald, och genom att utarbeta, testa 
och demonstrera politiska strategier eller 
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klimatförändringar. förvaltningsstrategier, bästa praxis och 
lösningar för att begränsa 
klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 52
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 15 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till utarbetandet och 
genomförandet av EU:s politik och 
lagstiftning om anpassning, inbegripet 
integrering i alla politikområden, i 
synnerhet genom att utveckla, testa och 
demonstrera politiska strategier eller 
förvaltningsstrategier, bästa praxis och 
lösningar för klimatanpassning.

(a) Bidra till utarbetandet och 
genomförandet av EU:s politik och 
lagstiftning om anpassning, inbegripet 
integrering i alla politikområden, i 
synnerhet genom att stödja synergier med 
andra miljömål, såsom biologisk 
mångfald, och genom att utveckla, testa 
och demonstrera ekosystembaserade
politiska strategier eller 
förvaltningsstrategier, bästa praxis och 
lösningar för klimatanpassning.

Or. en

Ändringsförslag 53
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förbättra kunskapsbasen för 
utarbetande, bedömning, övervakning, 
utvärdering och genomförande av effektiva 
anpassningsåtgärder och att stärka 
förmågan att tillämpa denna kunskap i 
praktiken.

(b) Förbättra kunskapsbasen för 
utarbetande, bedömning, övervakning, 
utvärdering och genomförande av effektiva
ekosystembaserade anpassningsåtgärder 
och att stärka förmågan att tillämpa denna 
kunskap i praktiken.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 15 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Underlätta utarbetande och 
genomförande av integrerade strategier, 
t.ex. för anpassningsstrategier och 
handlingsplaner, på lokal, regional eller 
nationell nivå.

(c) Underlätta utarbetande och 
genomförande av ekosystembaserade
integrerade strategier, t.ex. för 
anpassningsstrategier och handlingsplaner, 
på lokal, regional eller nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 55
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 15 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bidra till utarbetande och 
demonstration av innovativa tekniska 
lösningar, system, metoder och instrument 
för anpassning som lämpar sig för 
upprepning, spridning eller integrering.

(d) Bidra till utarbetande och 
demonstration av innovativa tekniska 
lösningar, system, metoder och instrument 
för anpassning som lämpar sig för 
upprepning, spridning eller integrering och 
som är inriktade på ekosystembaserade 
strategier.

Or. en

Ändringsförslag 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 16 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) främja ökad medvetenhet om (a) lansera en informationskampanj och 
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klimatfrågor, inbegripet att få allmänheten 
och berörda parter att stödja unionens 
beslutsfattande på klimatområdet, och att 
främja utbildning om hållbar utveckling,

öka medvetenheten om klimatfrågor, 
inbegripet att få allmänheten och berörda 
parter att stödja unionens beslutsfattande 
på klimatområdet, och att främja utbildning 
om hållbar utveckling,

Or. ro

Motivering

Information till allmänheten kommer att öka medvetenheten om programmet och garantera 
dess samstämmighet med andra EU-åtgärder.

Ändringsförslag 57
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 16 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) främja ökad medvetenhet om 
klimatfrågor, inbegripet att få allmänheten 
och berörda parter att stödja unionens 
beslutsfattande på klimatområdet, och att 
främja utbildning om hållbar utveckling,

(a) främja ökad medvetenhet om 
klimatfrågor (även kritiska sådana), 
inbegripet att få allmänheten och berörda 
parter att stödja unionens beslutsfattande 
på klimatområdet, och att främja utbildning 
om hållbar utveckling,

Or. de

Ändringsförslag 58
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 16 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja kommunikationen, förvaltning 
och informationsspridning på 
klimatområdet, och att underlätta 
kunskapsutbyte om framgångsrika 
klimatlösningar och praxis, bland annat 
genom att utveckla plattformar för 
samarbete mellan berörda parter samt 
utbildning,

(b) stödja kommunikationen, förvaltning 
och informationsspridning på 
klimatområdet, och att underlätta 
kunskapsutbyte om framgångsrika 
klimatlösningar och praxis, bland annat 
genom att utveckla plattformar för 
samarbete mellan berörda parter samt 
utbildning, avsedda för alla åldersgrupper 
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och socioekonomiska kategorier,

Or. ro

Motivering

Man kommer att kunna öka kunskapen om detta program och få fler att delta i dessa initiativ 
genom att engagera medborgare oberoende av deras utbildningsnivå eller ålder.

Ändringsförslag 59
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 16 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främja och bidra till en effektivare 
efterlevnad och kontroll av efterlevnad av 
unionens klimatlagstiftning, särskilt genom 
att främja utarbetande och spridning av 
bästa praxis och strategier,

(c) främja och bidra till en effektivare 
efterlevnad och kontroll av efterlevnad av 
unionens miljölagstiftning, särskilt genom 
att främja utarbetande och spridning av 
bästa praxis,

Or. de

Motivering

Det får inte uppstå misstankar om att Life-medel används för politisk subventionering.

Ändringsförslag 60
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 16 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) främja bättre klimatstyrning genom att 
bredda berörda parters deltagande, 
inbegripet icke-statliga organisationer, i 
samråd om och genomförande av 
politiken.

(d) främja bättre klimatstyrning.
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Or. de

Motivering

Icke-statliga organisationer som är aktiva på miljöområdet har oftast goda stödinkomster. 
Life-medlen är mycket begränsade och bör därför framför allt användas för att förbättra 
förvaltningen, bl.a. av strukturfondsmedel, för att säkerställa ett effektivt genomförande av 
miljöprojekt på plats (de flesta projekt som inte genomförs misslyckas på grund av bristfällig 
förvaltning).

Ändringsförslag 61
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Vara politiskt obundna.

Or. de

Motivering

Det får inte uppstå misstankar om att Life-medel används för politisk subventionering.

Ändringsförslag 62
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Integrerade projekt som avses i 
artikel 18 d ska i förekommande fall
inbegripa berörda parter, och om möjligt 
främja samordningen med och 
mobiliseringen av unionens övriga 
finansieringskällor.

3. Integrerade projekt som avses i 
artikel 18 d ska vara tillgängliga för och
inbegripa berörda parter i alla etapper, och 
om möjligt främja samordningen med och 
mobiliseringen av unionens övriga 
finansieringskällor.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska se till att de årliga 
anslagen till de projekt som utförs i 
medlemsstaterna och som avses i 
artikel 18 a, b, c och g 
(”bottom-up-projekt”) inte sänks utan 
successivt ökas jämfört med motsvarande 
nivå under 2013.

Or. en

Ändringsförslag 64
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den maximala medfinansieringssatsen 
för de projekt som avses i artikel 18 ska 
vara 70 % av de stödberättigande 
kostnaderna. I undantagsfall ska den 
maximala medfinansieringssatsen för 
projekt som avses i artikel 18 d och 18 f 
vara 80 % av de stödberättigande 
kostnaderna.

1. Den maximala medfinansieringssatsen 
för de projekt som avses i artikel 18 ska 
vara 70 % av de stödberättigande 
kostnaderna. I undantagsfall ska den 
maximala medfinansieringssatsen för 
projekt som avses i artikel 18 d och 18 f 
vara 80 % av de stödberättigande
kostnaderna. För det projekt som avses i 
artikel 12a har den högsta 
medfinansieringssatsen fastställts till 
95 %.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Petru Constantin Luhan
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mervärdesskatt ska inte betraktas som 
en stödberättigande kostnad för projekt 
som avses i artikel 18.

2. Mervärdesskatt ska betraktas som en 
stödberättigande kostnad för projekt som 
avses i artikel 18, förutsatt att den inte är 
avdragsgill och överensstämmer med 
unionens mervärdesskattebestämmelser.         

Or. ro

Ändringsförslag 66
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mervärdesskatt ska inte betraktas som 
en stödberättigande kostnad för projekt 
som avses i artikel 18.

2. Mervärdesskatt ska betraktas som en 
stödberättigande kostnad för projekt som 
avses i artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 67
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 22 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Information och kommunikation, 
däribland åtgärder för att öka 
medvetenheten. Ekonomiska resurser som 
tilldelas kommunikationsverksamhet 
enligt denna förordning ska också 
omfatta gemensam kommunikation av 
unionens politiska prioriteringar.

utgår

Or. de
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Motivering

Life-medel bör framför allt användas för att förbättra förvaltningen, bl.a. av 
strukturfondsmedel, för att säkerställa ett effektivt genomförande av miljöprojekt på plats (de 
flesta projekt som inte genomförs misslyckas på grund av bristfällig förvaltning).

Ändringsförslag 68
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 23 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Life-programmet kan finansiera offentliga 
och privata organ.

Life-programmet kan finansiera offentliga 
organ.

Or. de

Motivering

För att garantera en effektiv och värdeneutral användning av resurser med största möjliga 
mervärde för regionen, snarare än för enskilda intressen.

Ändringsförslag 69
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta fleråriga 
arbetsprogram för Life-programmet. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 29.2.

1. Kommissionen ska ges behörighet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 30 när det gäller antagande av
fleråriga arbetsprogram för Life-
programmet och ska se till att berörda 
parter vederbörligen konsulteras när de 
fleråriga programmen utarbetas.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Tilldelningen av medel mellan varje 
prioriterat område och mellan olika typer 
av finansiering inom varje delprogram 
samtidigt som de årliga medel som finns 
tillgängliga för de projekt som avses i 
artikel 18 a, b, c och g successivt ökas.

Or. en

Motivering

De tillgängliga medlen för ”bottom-up-projekt” bör ökas.

Ändringsförslag 71
Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Tilldelningen av medel mellan varje 
prioriterat område och mellan olika typer 
av finansiering med en särskild 
”utomeuropeisk” del för de yttersta 
randområdena och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna inom varje 
delprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Urvals- och tilldelningskriterier för 
bidrag.

(e) Urvals- och tilldelningskriterier för 
bidrag – särskild uppmärksamhet ska 
riktas mot de yttersta randområdena och 
de utomeuropeiska länderna och 
territorierna för att säkerställa att dessa 
faktiskt deltar.

Or. fr


