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Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Hvis Unionen skal opfylde sine 

forpligtelser i henhold til Parisaftalen om 

klimaændringer, kræver det, at Unionen 

omstiller sig til et energieffektivt, 

klimarobust lavemissionssamfund. Dette 

forudsætter foranstaltninger med særlig 

fokus på de sektorer, der bidrager mest til 

de aktuelle niveauer for CO2-udledning og 

forurening, for derigennem at bidrage til 

gennemførelsen af 2030-rammen for 

klima- og energipolitikken og 

medlemsstaternes integrerede nationale 

energi- og klimaplaner samt forberedelse 

af Unionens langsigtede klima- og 

energistrategi frem til midten af 

århundredet. Programmet bør også omfatte 

foranstaltninger, som bidrager til 

gennemførelsen af Unionens 

klimatilpasningspolitik for at mindske 

sårbarheden over for klimaændringernes 

negative virkninger. 

(7) Hvis Unionen skal opfylde sine 

forpligtelser i henhold til Parisaftalen om 

klimaændringer, kræver det, at Unionen 

omstiller sig til et bæredygtigt, cirkulært, 

vedvarende, energieffektivt, klimarobust 

nulemissionssamfund. Dette forudsætter 

foranstaltninger med særlig fokus på de 

sektorer, der bidrager mest til de aktuelle 

niveauer for drivhusgasudledning og 

forurening, eksempelvis foranstaltninger 

med sigte på at mindske og ophøre med 

udvindingen, anvendelsen og 

finansieringen af fossile brændstoffer, for 

derigennem at bidrage til gennemførelsen 

af 2030-rammen for klima- og 

energipolitikken og medlemsstaternes 

integrerede nationale energi- og 

klimaplaner samt gennemførelse af 

Unionens langsigtede klima- og 

energistrategi frem til midten af 

århundredet i overensstemmelse med 

Parisaftalens 

dekarboniseringsmålsætning. Programmet 

bør også omfatte foranstaltninger, som 

bidrager til gennemførelsen af Unionens 

klimatilpasningspolitik for at mindske 

sårbarheden over for klimaændringernes 

negative virkninger. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Unionens regioner i den yderste 

periferi rummer en betydelig del af 

klodens biodiversitet (ca. 20 % af alle 

laguner og koralrev i verden) og påvirkes 

mere end andre europæiske regioner af de 

katastrofale og uoprettelige konsekvenser 

af klimaforandringerne og nedbrydelsen 

af biodiversiteten. Det er derfor 

nødvendigt at udstyre EU's regioner i den 

yderste periferi med et særligt 

minimumsbudget og navnlig yde 

finansiering til Frankrigs regioner i den 

yderste periferi, som på uretfærdig vis er 

blevet ladt ude af "fugledirektivet" og 

"habitatdirektivet", og som derfor ikke 

har nydt godt af et bindende regelsæt for 

beskyttelse af arter og naturtyper eller af 

Natura 2000-midler, skønt de alle er 

knudepunkter for den globale 

biodiversitet, og skønt nogle er 

klassificeret eller er i færd med at blive 

klassificeret som UNESCO-verdensarv. 

Særligt de franske regioner i den yderste 

periferi er blevet udsat for 

forskelsbehandling for så vidt angår 

tildeling af midler fra forskellige EU-

fonde til beskyttelse af biodiversitet. 

Mindst 2 % af LIFE-midlerne bør 

afsættes til regionerne i EU's yderste 

periferi for at beskytte deres uforlignelige 

biodiversitet, og mindst 1 % bør tildeles 
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Frankrigs regioner i den yderste periferi 

for at kompensere for de tabte år. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Mindst 2 % af alle midler fra 

LIFE-programmet tildeles regionerne i 

den yderste periferi 

Or. en 
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Artikel 9 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tilskud under programmet tildeles og 

forvaltes i overensstemmelse med 

finansforordningens afsnit VIII. 

Tilskud under programmet tildeles og 

forvaltes i overensstemmelse med 

finansforordningens afsnit VIII og 

medfinansieres med en sats på 85% af de 

samlede støtteberettigede omkostninger. 

Til projekter, der iværksættes i regioner i 

den yderste periferi, ydes der 100 % 

medfinansiering af de samlede 

støtteberettigede omkostninger. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) hvor det er hensigtsmæssigt, rettes 

der især opmærksomhed mod projekter i 

geografiske områder, som har særlige 

behov eller er særligt sårbare, såsom 

områder med særlige miljømæssige 

udfordringer eller naturbetingede 

begrænsninger, grænseområder eller 

regioner i den yderste periferi. 

f) Der rettes især opmærksomhed 

mod projekternes biogeografiske ligevægt 

og projekter i geografiske områder, som 

har særlige behov eller er særligt sårbare, 

såsom områder med særlige miljømæssige 

udfordringer eller naturbetingede 

begrænsninger, grænseområder, områder 

med høj naturværdi eller regioner i den 

yderste periferi. 

Or. en 

 


