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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0397/81 

Ändringsförslag  81 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) I konsekvensbedömningarna av 

lagstiftningen om ren energi bedöms att det 

kommer att krävas ytterligare investeringar 

på 177 miljarder EUR per år under 

perioden 2021–2030 för att nå unionens 

energimål för 2030. De största bristerna rör 

investeringar för minskning av 

koldioxidutsläpp från byggnader 

(energieffektivitet och småskalig förnybar 

energi), där kapital måste inriktas på 

projekt med en mycket decentraliserad 

karaktär. Ett av målen för delprogrammet 

Övergång till ren energi är att bygga upp 

kapacitet för utveckling och aggregering av 

projekt, för att därigenom bidra till att 

absorbera medel från de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna och 

fungera som katalysator för investeringar i 

ren energi, även med hjälp av 

finansieringsinstrumenten inom InvestEU. 

(9) I konsekvensbedömningarna av 

lagstiftningen om ren energi bedöms att det 

kommer att krävas ytterligare investeringar 

på 177 miljarder EUR per år under 

perioden 2021–2030 för att nå unionens 

energimål för 2030. De största bristerna rör 

investeringar för minskning av 

koldioxidutsläpp från byggnader 

(energieffektivitet och småskalig förnybar 

energi), där kapital måste inriktas på 

projekt med en mycket decentraliserad 

karaktär. Ett av målen för delprogrammet 

Övergång till ren energi är att bygga upp 

kapacitet för utveckling och aggregering av 

projekt, bland annat genom stöd till 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi, för att därigenom bidra till att 

absorbera medel från de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna och 

fungera som katalysator för investeringar i 

förnybar energi och energieffektivitet, 

även med hjälp av 

finansieringsinstrumenten inom InvestEU. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0397/82 

Ändringsförslag  82 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Den gemensamma 

jordbrukspolitiken spelar en avgörande 

roll i fråga om unionens mål för klimat 

och biologisk mångfald. Trots upprepade 

uppmaningar från Europaparlamentet 

och berörda parter, inklusive Refit-

plattformen, har kommissionen ännu inte 

genomfört någon kontroll av den 

gemensamma jordbrukspolitikens 

ändamålsenlighet. Kontrollen av 

fågeldirektivets och livsmiljödirektivets 

ändamålsenlighet betonade däremot den 

oroväckande minskningen av arter och 

livsmiljöer som är förknippad med 

jordbruket, liksom behovet av att förbättra 

samstämmigheten mellan den 

gemensamma jordbrukspolitiken och 

relevanta unionsmål för natur och 

biologisk mångfald. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/83 

Ändringsförslag  83 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Med tanke på betydelsen av att ta 

itu med klimatförändringar i linje med 

unionens åtaganden att genomföra 

Parisavtalet och uppfylla Förenta 

nationernas mål för hållbar utveckling 

kommer detta program att bidra till att 

integrera klimatfrågor och till uppnåendet 

av det övergripande målet att 25 % av 

utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 

klimatmålen. Åtgärder inom detta program 

väntas bidra med 61 % av programmets 

totala finansieringsram för klimatmål. De 

berörda åtgärderna kommer att identifieras 

under programmets utarbetande och 

genomförande och omprövas i samband 

med relevanta utvärderingar och översyner. 

(24) Med tanke på betydelsen av att ta 

itu med klimatförändringar i linje med 

unionens åtaganden att genomföra 

Parisavtalet och uppfylla Förenta 

nationernas mål för hållbar utveckling 

kommer detta program att bidra till att 

integrera klimatfrågor och till uppnåendet 

av det övergripande målet att minst 50 % 

av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 

klimatmålen. Åtgärder inom detta program 

väntas bidra med minst 61 % av 

programmets totala finansieringsram för 

klimatmål. De berörda åtgärderna kommer 

att identifieras under programmets 

utarbetande och genomförande och 

omprövas i samband med relevanta 

utvärderingar och översyner. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0397/84 

Ändringsförslag  84 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Finansieringsramen för 

genomförandet av programmet för 

perioden 2021–2027 ska vara 

5 450 000 000 EUR i löpande priser. 

1. Finansieringsramen för 

genomförandet av programmet för 

perioden 2021–2027 ska utgöra minst 1 % 

av unionens totala budget för den 

perioden, men åtminstone 6 442 000 000 

EUR i 2018 års priser 

(7 272 000 000 EUR i löpande priser). 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/85 

Ändringsförslag  85 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Samstämmighet och samordning mellan 

programmet och andra unionsprogram 

ska säkerställas bland annat genom att 

man integrerar relevanta unionsmål för 

natur och biologisk mångfald i unionens 

samtliga program. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0397/86 

Ändringsförslag  86 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Minst 81 % av den budget som 

avses i artikel 5 ska tilldelas projekt som 

får stöd genom bidrag eller i 

förekommande fall genom 

finansieringsinstrument. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0397/87 

Ändringsförslag  87 

Benedek Jávor 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Driftsbidrag ska stödja ideella 

organisationer som deltar i utarbetande, 

genomförande och kontroll av 

efterlevnaden av unionens lagstiftning och 

politik och som främst är verksamma inom 

området miljö eller klimatpolitik, 

inbegripet övergången till ren energi. 

5. Driftsbidrag ska stödja ideella 

organisationer som deltar i utarbetande, 

genomförande och kontroll av 

efterlevnaden av unionens lagstiftning och 

politik och som främst är verksamma inom 

området miljö eller klimatpolitik, 

inbegripet övergången till ren energi. Utan 

att det påverkar tillämpningen av 

artikel 17 ska den högsta nivån för 

unionens medfinansiering av driftsbidrag 

vara 70 % av de stödberättigande 

kostnaderna. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0397/88 

Ändringsförslag  88 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Projekt som finansieras genom 

programmet ska undvika att äventyra 

programmets mål för miljö och klimat eller 

i relevanta delar för ren energi och ska, där 

så är möjligt, främja användning av 

miljöanpassad offentlig upphandling. 

a) Projekt som finansieras genom 

programmet ska tillämpa 

hållbarhetssäkring och säkring av den 

biologiska mångfalden för att inte 

äventyra programmets mål för miljö och 

klimat eller i relevanta delar för ren energi 

och ska, där så är möjligt, främja 

användning av miljöanpassad offentlig 

upphandling. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Ändringsförslag  89 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Projekt som ger sidovinster och 

främjar synergieffekter mellan de olika 

delprogram som avses i artikel 4 ska 

prioriteras. 

b) Projekt som ger sidovinster och 

främjar synergieffekter mellan de olika 

delprogram som avses i artikel 4 ska 

prioriteras. Detta gäller i synnerhet 

klimatåtgärdsprojekt som främjar 

naturbaserade lösningar. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Ändringsförslag  90 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska regelbundet 

övervaka och rapportera om integrering av 

mål för klimat och biologisk mångfald, 

inklusive utgiftsbeloppet. Denna 

förordnings bidrag till målet att 25 % av 

utgifterna i budgeten ska bidra till 

klimatmålen ska spåras genom unionens 

system för klimatmarkörer. Utgifter som 

rör biologisk mångfald ska spåras med 

hjälp av en särskild uppsättning markörer. 

Dessa spårningsmetoder ska användas för 

att kvantifiera de åtagandebemyndiganden 

som väntas bidra till mål för klimat och 

biologisk mångfald under den fleråriga 

budgetramen för 2021–2027 på lämplig 

uppdelningsnivå. Utgifterna ska redovisas 

varje år i programförklaringen för 

budgeten. Programmets bidrag till 

unionens mål för klimat och biologisk 

mångfald ska rapporteras regelbundet inom 

ramen för utvärderingar och den årliga 

rapporten. 

4. Kommissionen ska regelbundet 

övervaka och rapportera om integrering av 

mål för klimat och biologisk mångfald, 

inklusive utgiftsbeloppet. Denna 

förordnings bidrag till målet att minst 50 % 

av utgifterna i budgeten ska bidra till 

klimatmålen ska spåras genom unionens 

system för klimatmarkörer. Utgifter som 

rör biologisk mångfald ska spåras med 

hjälp av en särskild uppsättning markörer. 

Dessa spårningsmetoder ska användas 

både på förhand och i efterhand, genom 

att kombinera uppifrån och ned- samt 

nedifrån och upp-metoder, för att 

kvantifiera de åtagandebemyndiganden 

som väntas bidra till mål för klimat och 

biologisk mångfald under den fleråriga 

budgetramen för 2021–2027 på lämplig 

uppdelningsnivå. Utgifterna ska redovisas 

varje år i programförklaringen för 

budgeten. Programmets bidrag till 

unionens mål för klimat och biologisk 

mångfald ska rapporteras regelbundet inom 

ramen för utvärderingar och den årliga 

rapporten. 

Or. en 

 


