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KORT BEGRUNDELSE

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

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

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

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

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

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

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

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I betragtning af "Budskabet fra 
Réunion" fra juli 2008 og i 
overensstemmelse med Rådets 
konklusioner af 10. december 2011, hvori 
Kommissionen og medlemsstaterne 
opfordres til fortsat at fremme en fælles 
tilgang for så vidt angår bevarelse af 
naturen i hele Unionen, herunder 
regionerne i den yderste periferi og 
medlemsstaternes oversøiske lande og 
territorier, samt af Kommissionens 
meddelelse "Vores livsgaranti, vores 
naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi 
frem til 2020", hvori Kommissionen har 
forpligtet sig til at udvide og fremme 
BEST-initiativet (biodiversitet og 
økosystemtjenester i de europæiske 
oversøiske territorier), og som fastlagt i 
artikel 58 i Rådets afgørelse 2001/822/EF 
af 27. november 2001 om de oversøiske 
landes og territoriers associering med Det 
Europæiske Fællesskab 
("associeringsafgørelse")1 bør de 
oversøiske lande og territorier kunne 
deltage i Unionens programmer i henhold 
til de bestemmelser og målsætninger og 
på de betingelser, der gælder for det 
medlemsland, som de pågældende 
oversøiske landes og territorier hører 
under.
_________________
1 EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.

Or. fr
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det prioriterede område for 
modvirkning af klimaændringer bør 
bidrage til udviklingen og gennemførelsen 
af EU's klimarelaterede politikker og 
lovgivning, navnlig med hensyn til 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasser, politikker vedrørende 
arealanvendelse, ændringer i 
arealudnyttelse og skovbrug,
emissionshandelssystemet, 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
drivhusgasemissionerne, opsamling og 
oplagring af CO2, vedvarende energi, 
energieffektivitet, transport og brændstof, 
beskyttelse af ozonlaget og fluorholdige 
drivhusgasser.

(16) Det prioriterede område for 
modvirkning af klimaændringer bør 
bidrage til udviklingen og gennemførelsen 
af EU's klimarelaterede politikker og 
lovgivning, navnlig med hensyn til 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasser, politikker vedrørende 
arealanvendelse, ændringer i 
arealudnyttelse og skovbrug, 
emissionshandelssystemet, 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
drivhusgasemissionerne, opsamling og 
oplagring af CO2, vedvarende energi, 
nyttiggørelse af affald og produktion af 
biogas, energieffektivitet, transport og 
brændstof, beskyttelse af ozonlaget og 
fluorholdige drivhusgasser.

Or. fr
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Begrundelse

Forvaltning og nyttiggørelse af affald udgør vigtige områder, som de lokale og regionale 
myndigheder har ansvaret for. En bæredygtig forvaltning af denne aktivitet bør fremmes.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Arten af projekter, der indebærer en 
integreret tilgang, ligesom en ny type 
projekt med fokus på gennemførelsen af 
Unionens politik og lovgivning på 
miljøområdet og med hensyn til 
klimaforandringer, kræver handling på 
hele Unionens område og i alle udvalgte 
sektorer. Der er hermed behov for at 
vægte udvælgelsessystemet med henblik 
på at gøre det lettere at sikre en 
geografisk balance.

Or. fr

Begrundelse

Integrerede projekter kan bidrage til at forbedre kendskabet til Life-programmet og sikre 
sammenhæng med andre af Unionens indsatsområder. De skal derfor underlægges strengere 
krav om geografisk balance, således at alle medlemsstater kan få fuldt udbytte af dem.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Skal de integrerede projekter lykkes, 
skal det ske via et tæt samarbejde mellem 
de nationale, regionale, lokale og 
ikkestatslige aktører, der er omfattet af 
Life-programmets målsætninger. 
Principperne om gennemsigtighed og 
offentliggørelse af afgørelser om 
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udvikling, gennemførelse, evaluering og 
opfølgning af projekter er i den 
forbindelse af afgørende betydning.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Med henblik på at forenkle Life-
programmet og mindske den administrative 
byrde for ansøgere og støttemodtagere bør 
der i højere grad anvendes faste satser og 
faste beløb, og støtte bør i højere grad 
fokuseres på specifikke 
omkostningskategorier. Ved at 
kompensere for omkostninger, der ikke er 
støtteberettigede, og for at opretholde det 
effektive støtteniveau, som Life-
programmet tilbyder, bør 
medfinansieringsstasen generelt være
70 %, i særlige tilfælde dog 80 %.

(26) Med henblik på at forenkle Life-
programmet og mindske den administrative 
byrde for ansøgere og støttemodtagere bør 
der i højere grad anvendes faste satser og 
faste beløb, uden at det berører 
muligheden for at yde støtte til moms, der 
ikke refunderes fra de statslige 
myndigheder, og til udgifter til fastansatte 
medarbejdere. Ved at kompensere for 
omkostninger, der ikke er støtteberettigede, 
og for at opretholde det effektive 
støtteniveau, som Life-programmet 
tilbyder, bør medfinansieringsstasen 
generelt være 50 %, i særlige tilfælde dog
75 %.

Or. fr

Begrundelse

Det ville være uhensigtsmæssigt at udelukke moms og personaleudgifter fra 
projektfinansieringen. Virkningen af en sådan foranstaltning ville i forhold til målene om 
forenkling og om at styrke de projektansvarliges tekniske og administrative kapacitet i sidste 
ende være negativ. 
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Projekter, der iværksættes i fjernt 
beliggende områder i Unionen bør - i 
betragtning af deres usædvanlige rigdom i 
biodiversitet, skrøbeligheden af deres 
økosystemer og deres geofysiske 
karakteristika, jf. artikel 349 i TEUF, 
herunder deres status som øsamfund, 
deres lille areal og i visse tilfælde deres 
intertropiske placering, hvor de er i 
højrisiko for naturkatastrofer, hvorved de 
i endnu højere grad berøres af de 
skadelige virkninger af 
klimaændringerne, - drage fordel af en 
forhøjelse af medfinansieringssatsen på 
op til 60 % generelt og op til 85 % i 
særlige tilfælde. Ligeledes kan projekter, 
der gennemføres i NUTS II-
kategoriområder, hvorunder hører ø- og 
bjergområder og de mest nordlige 
tyndtbefolkede områder, som fastsat i 
artikel 174 i TEUF, drage fordel af de 
samme medfinansieringssatser.

Or. fr

Begrundelse

Der bør tilbydes en forhøjet medfinansieringssats til regioner med permanente geofysiske 
handicap, som i endnu højere grad gør dem følsomme over for virkningerne af 
klimaændringer og tab af en ekstraordinær biodiversitet i Europa.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at sikre den bedst mulige 
anvendelse af EU's midler og for at sikre 

(30) For at sikre den bedst mulige 
anvendelse af EU's midler og for at sikre 
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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.

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 særligt vigtigt, 
at Kommissionen som led i sine 
forberedelser gennemfører passende 
høringer, også med sagkyndige og med 
nationale eksperter og lokale og regionale 
myndigheder. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Begrundelse

De regionale og lokale myndigheder bør i højere grad tilknyttes udvalgsproceduren. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Life-programmet er åbent for deltagelse af 
følgende lande:

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

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

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

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

b) kandidatlande, potentielle kandidatlande 
og tiltrædende lande til EU

c) lande, der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik

c) lande, der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik

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

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

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

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

Or. fr

Begrundelse

Selv om de hører under Unionens aktioner udadtil, kan de oversøiske lande og territorier 
udgøre en integreret del af en EU-medlemsstat. Desuden har de en enestående biodiversitet, 
som Unionen bør kunne beskytte og forbedre. Det er derfor vigtigt, at disse territorier har 
mulighed for at nyde godt af de samme betingelser som de andre lande, der er associeret med 
Unionen.

Ændringsforslag 12

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-

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-
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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).

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

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen sikrer endvidere 
overensstemmelse og synergivirkninger og 
forhindrer overlapning mellem Life-

4. Kommissionen sikrer endvidere 
overensstemmelse og synergivirkninger og 
forhindrer overlapning mellem Life-
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programmet og andre EU-politikker og -
instrumenter, navnlig Horisont 2020 og 
politikker og instrumenter, der vedrører 
EU's indsats udadtil.

programmet og andre EU-politikker og -
instrumenter, navnlig Horisont 2020 og 
politikker og instrumenter, der vedrører 
EU's indsats udadtil, navnlig inden for 
rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik, den bredere 
naboskabspolitik eller forvaltningen af 
områder omkring fælles have, floder eller 
bjergområder.

Or. fr

Begrundelse
Det er vigtigt at understrege den koordineringsindsats, der skal gøres på indsatsen udadtil, 
som bør gøre det muligt at inddrage nabolande, der allerede er associerede via 
samarbejdspolitikker, i forvaltningen af de regionale områder.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Det er for at optimere iværksættelsen af integrerede projekter på hele det europæiske område 
nødvendigt med en solid teknisk støtte, navnlig til regioner med administrative strukturer, der 
ikke er særligt bekendt med denne type projekter.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

En bredere beskyttelse af de maritime områder har til formål at tilskynde til en mere global 
strategi i overensstemmelse med idéen i den integrerede havpolitik. I mange regioner er det i 
øvrigt af yderste vigtighed at løse problemer med jordforurening, som er tæt knyttet til 
beskyttelsen af vandressourcerne og forebyggelse af affaldsproduktionen.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at forbedre videngrundlaget for 
udviklingen, vurderingen, overvågningen 

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Hovedformålet med Life-programmet, dvs. projektfinansieringen, skal konsolideres gennem 
en øremærkning af en vis andel til aktiviteter nævnt i artikel 18.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 18 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Idem AM 13.
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Ændringsforslag 22

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 
og inddrage interessenter, hvis det er 
relevant, og fremme koordinering med og 
mobilisering af andre EU-
finansieringskilder. 

Or. fr

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den højeste medfinansieringssats for de 
projekter, der er omhandlet i artikel 18, 
udgør 70 % af de støtteberettigede udgifter. 
Som en undtagelsen udgør den højeste 
medfinansieringssats for de projekter, der 
er omhandlet i artikel 18, litra d) og f), 
80 % af de støtteberettigede udgifter.

1. Den højeste medfinansieringssats for de 
projekter, der er omhandlet i artikel 18, 
udgør 50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Som en undtagelse:

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

– den maksimale samfinansiering i 
regioner i den yderste periferi, som 
fastlagt i artikel 349 i TEUF, og i 
øområder, bjergområder og nordlige 
meget tyndt befolkede områder, som 
fastlagt i artikel 174 i TEUF, for projekter 
omfattet af artikel 18, litra a), b), c), e), f), 
g), h), er på 60 %, og den er sat til 85 % 
for projekter, der er omhandlet i artikel 
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18, litra d).

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 24

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, for så vidt at 
udgiften bæres af den endelige 
støttemodtager i overensstemmelse med 
artikel 13 i direktiv 2006/112/EF, og at 
den ikke refunderes i henhold til national 
momslovgivning. Enhver ansøgning om 
støtteberettigelse skal behørigt 
dokumenteres med bilag, som udstedes af 
revisionsmyndigheder eller kompetente 
certifikatudstedende myndigheder i 
medlemsstaterne.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag om at udelukke muligheden for at yde støtte til momsudgifter risikerer 
at udelukke en stor del af de potentielle modtagere fra Life-programmet og skabe ulige 
behandling på tværs af medlemsstaterne som følge af varierende momssatser og varierende
muligheder for momsrefusion. Denne ændring vil desuden være et incitament til at udføre 
færre aktiviteter, der genererer moms, såsom formidling og oplysningsforanstaltninger 
(seminarer, trykning af materiale mv.).
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Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

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


