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Program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 november 2013 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett program för miljö och 
klimatpolitik (Life) (COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0874),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0498/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 25 april 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 19 juli 20122,

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 17 juli 2013 att 
godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och 
yttrandena från budgetutskottet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
utskottet för regional utveckling (A7-0294/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den 
har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 november 2013 
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om 
inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) och om upphävande av 
förordning (EG) nr 614/2007

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets 
ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1293/2013.)



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Maxbelopp som ett enda integrerat projekt (IP) kan erhålla

Kommissionen lägger stor vikt vid att säkerställa en proportionell fördelning av medel mellan 
integrerade projekt för att kunna finansiera så många integrerade projekt som möjligt och garantera 
en balanserad fördelning av dem bland alla medlemsstater. I detta sammanhang kommer 
kommissionen i diskussionerna om utkastet till arbetsprogram med medlemmarna i Life-kommittén 
att föreslå det maximala belopp som ett enda integrerat projekt kan erhålla. Förslaget kommer att 
läggas fram som en del av metodiken för projekturval och antas som en del av det fleråriga 
arbetsprogrammet.

Situationen för finansiering av biologisk mångfald i utomeuropeiska länder och territorier 
(ULT)

Kommissionen fäster stor vikt vid skyddet av miljön och den biologiska mångfalden i 
utomeuropeiska länder och territorier. Detta framgår av förslaget till beslut rörande ULT, vilket 
omfattar nämnda sektorer när det gäller samarbete mellan Europeiska unionen och ULT. I förslaget 
anges även de olika åtgärder som skulle kunna vara berättigade till finansiering av Europeiska 
unionen i detta avseende.

Den förberedande åtgärden Best har varit ett framgångsrikt initiativ som ULT har anslutit sig till. 
Den har lett till konkreta resultat för tjänster som rör biologisk mångfald och ekosystem. Eftersom 
Best håller på att avslutas vill kommissionen gärna följa upp detta inom ramen för ett av sina nya 
instrument, nämligen programmet Globala allmänna nyttigheter och utmaningar inom ramen för 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete DCI.

Denna specifika möjlighet att finansiera skyddet av biologisk mångfald i ULT kommer att 
kompletteras med de möjligheter som erbjuds i artikel 6 i Life-programmet för perioden 2014-2020.


