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Ændringsforslag  81 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) I konsekvensanalyserne vedrørende 

lovgivningen om ren energi vurderes det, at 

opfyldelse af Unionens energimål for 2030 

vil kræve yderligere investeringer på 

177 mia. EUR årligt i perioden 2021-2030. 

De største mangler vedrører investeringer i 

dekarbonisering af bygninger 

(energieffektivitet og vedvarende 

energikilder i lille målestok), hvor der er 

behov for at tilføre kapital til projekter af 

meget decentral karakter. En af 

målsætningerne i delprogrammet 

Omstilling til Ren Energi går ud på at 

opbygge kapacitet til projektudvikling og -

aggregering for derved også at øge 

absorberingen af midler fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde og 

katalysere investeringer i ren energi, idet 

der også trækkes på de finansielle 

instrumenter, som tilvejebringes inden for 

rammerne af InvestEu. 

(9) I konsekvensanalyserne vedrørende 

lovgivningen om ren energi vurderes det, at 

opfyldelse af Unionens energimål for 2030 

vil kræve yderligere investeringer på 

177 mia. EUR årligt i perioden 2021-2030. 

De største mangler vedrører investeringer i 

dekarbonisering af bygninger 

(energieffektivitet og vedvarende 

energikilder i lille målestok), hvor der er 

behov for at tilføre kapital til projekter af 

meget decentral karakter. En af 

målsætningerne i delprogrammet 

Omstilling til Ren Energi går ud på at 

opbygge kapacitet til projektudvikling og -

aggregering, herunder gennem støtte til 

energifællesskaber inden for vedvarende 

energi, for derved også at øge 

absorberingen af midler fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde og 

katalysere investeringer i vedvarende 

energi og energieffektivitet, idet der også 

trækkes på de finansielle instrumenter, som 

tilvejebringes inden for rammerne af 

InvestEu. 

Or. en 
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Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Den fælles landbrugspolitik spiller 

en afgørende rolle med hensyn til 

opfyldelsen af Unionens mål for klima og 

biodiversitet. På trods af gentagne 

opfordringer fra Europa-Parlamentet og 

interessenter, herunder REFIT-

platformen, har Kommissionen endnu 

ikke gennemført en "kvalitetskontrol" af 

den fælles landbrugspolitik. 

"Kvalitetskontrollen" af fugle- og 

habitatdirektivet understregede på den 

anden side den bekymrende tilbagegang i 

arter og levesteder, der er knyttet til 

landbruget, og understregede behovet for 

at forbedre sammenhængen mellem den 

fælles landbrugspolitik og EU's relevante 

målsætninger for natur og biodiversitet. 

Or. en 
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Ændringsforslag  83 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) For at understrege betydningen af, 

at klimaændringer imødegås i 

overensstemmelse med Unionens 

forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 

og for at nå FN's mål for bæredygtig 

udvikling vil programmet bidrage til at 

integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 

det overordnede mål, nemlig at 25 % af 

udgifterne i EU-budgettet skal afsættes til 

finansiering af støtte til klimamål. Aktioner 

i medfør af dette program forventes at 

bidrage med 61 % af dette programs 

samlede bidrag til klimamålsætningerne. 

Relevante foranstaltninger vil blive 

udpeget under forberedelserne og 

gennemførelsen af programmet og 

revurderet som led i de relevante 

evaluerings- og revisionsprocesser. 

(24) For at understrege betydningen af, 

at klimaændringer imødegås i 

overensstemmelse med Unionens 

forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 

og for at nå FN's mål for bæredygtig 

udvikling vil programmet bidrage til at 

integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 

det overordnede mål, nemlig at mindst 

50 % af udgifterne i EU-budgettet skal 

afsættes til finansiering af støtte til 

klimamål. Aktioner i medfør af dette 

program forventes at bidrage med mindst 

61 % af dette programs samlede bidrag til 

klimamålsætningerne. Relevante 

foranstaltninger vil blive udpeget under 

forberedelserne og gennemførelsen af 

programmet og revurderet som led i de 

relevante evaluerings- og 

revisionsprocesser. 

Or. en 
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Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5– stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på 5 450 000 000 

EUR i løbende priser. 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på mindst 1 % af 

Unionens samlede budget for den 

pågældende periode, men ikke mindre end 

6 442 000 000 EUR i 2018-priser 

(7 272 000 000 EUR i løbende priser). 

Or. en 
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Ændringsforslag  85 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Der skal sikres sammenhæng og 

koordinering mellem programmet og 

andre EU-programmer, bl.a. ved at 

integrere relevante EU-natur- og 

biodiversitetsmålsætninger i alle EU-

programmer. 

Or. en 
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Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Mindst 81 % af 

finansieringsrammen, der omhandles i 

artikel 5, skal anvendes til projekter, som 

støttes gennem tilskud eller, såfremt det er 

relevant, finansielle instrumenter. 

Or. en 
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Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Driftstilskud gives til driften af 

almennyttige foretagender, som deltager i 

udviklingen, gennemførelsen og 

håndhævelsen af EU-lovgivning og -

politik, og som primært beskæftiger sig 

med miljøområdet eller klimaindsatsen, 

herunder omstilling til ren energi. 

5. Driftstilskud gives til driften af 

almennyttige foretagender, som deltager i 

udviklingen, gennemførelsen og 

håndhævelsen af EU-lovgivning og -

politik, og som primært beskæftiger sig 

med miljøområdet eller klimaindsatsen, 

herunder omstilling til ren energi. Uanset 

artikel 17 udgør den højeste EU-

medfinansieringssats for driftstilskud 

70 % af de støtteberettigede udgifter. 

Or. en 
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Benedek Jávor 
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Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) projekter, der finansieres via 

programmet, skal undgå at undergrave 

programmets målsætninger vedrørende 

miljø, klima eller relevant ren energi og 

skal om muligt fremme brugen af grønne 

offentlige indkøb. 

a) projekter, der finansieres via 

programmet, skal anvende 

bæredygtigheds- og biodiversitetssikring, 

så de ikke undergraver programmets 

målsætninger vedrørende miljø, klima eller 

relevant ren energi, og skal om muligt  

fremme brugen af grønne offentlige 

indkøb. 

Or. en 
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Ændringsforslag  89 

Benedek Jávor 
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Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) projekter, som giver sidegevinster 

og fremmer synergier mellem 

delprogrammerne, jf. artikel 4, gives 

forrang 

b) projekter, som giver sidegevinster 

og fremmer synergier mellem 

delprogrammerne, jf. artikel 4, gives 

forrang; dette gælder navnlig for 

klimaindsatsprojekter, der fremmer 

naturbaserede løsninger 

Or. en 
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Ændringsforslag  90 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen overvåger og 

rapporterer regelmæssigt om 

mainstreaming af klima- og 

biodiversitetsmålsætninger, herunder 

udgiftsbeløbet. Denne forordnings bidrag 

til målet om, at mindst 25 % af Unionens 

samlede budgetudgifter bidrager til 

klimamålsætningerne, skal spores gennem 

Unionens klimamarkørsystem. 

Biodiversitetsrelaterede udgifter skal 

spores ved anvendelse af et særligt sæt af 

markører. Disse sporingsmetoder skal 

anvendes til at kvantificere de 

forpligtelsesbevillinger, der forventes at 

bidrage til henholdsvis klima- og 

biodiversitetsmålsætninger i den flerårige 

finansielle ramme for 2021-2027 på det 

relevante opdelingsniveau. Der redegøres 

for udgifterne hvert år i 

programerklæringen for budgettet. 

Programmets bidrag til opfyldelsen af 

Unionens klima- og 

biodiversitetsmålsætninger bør rapporteres 

regelmæssigt i forbindelse med 

evalueringer og i årsberetningen. 

4. Kommissionen overvåger og 

rapporterer regelmæssigt om 

mainstreaming af klima- og 

biodiversitetsmålsætninger, herunder 

udgiftsbeløbet. Denne forordnings bidrag 

til målet om, at mindst 50% af Unionens 

samlede budgetudgifter bidrager til 

klimamålsætningerne, skal spores gennem 

Unionens klimamarkørsystem. 

Biodiversitetsrelaterede udgifter skal 

spores ved anvendelse af et særligt sæt af 

markører. Disse sporingsmetoder skal 

anvendes både forudgående og 

efterfølgende og ved hjælp af en 

kombination af top down- og bottom up-

metoder til at kvantificere de 

forpligtelsesbevillinger, der forventes at 

bidrage til henholdsvis klima- og 

biodiversitetsmålsætninger i den flerårige 

finansielle ramme for 2021-2027 på det 

relevante opdelingsniveau. Der redegøres 

for udgifterne hvert år i 

programerklæringen for budgettet. 

Programmets bidrag til opfyldelsen af 

Unionens klima- og 

biodiversitetsmålsætninger bør rapporteres 

regelmæssigt i forbindelse med 

evalueringer og i årsberetningen. 

Or. en 

 


