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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument 
for miljøet (Life+)
(KOM(2004)0621 – C6–0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0621)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og  
artikel 175, stk. 1 (C6-0127/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om International Handel og Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Disse fællesskabsprogrammer dækker 
dog ikke hele behovet for 
miljøinvesteringer, hvorfor det er 
nødvendigt at støtte Fællesskabets 
miljøpolitik og –lovgivning, navnlig de 
prioriterede områder i det sjette 
miljøhandlingsprogram.

(2) Disse fællesskabsprogrammer dækker 
langt fra hele behovet for 
miljøinvesteringer, hvorfor det er
nødvendigt at støtte Fællesskabets 
miljøpolitik og –lovgivning, navnlig de 
prioriterede områder i det sjette 
miljøhandlingsprogram, og således bidrage 
til en bæredygtig udvikling.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Da de i betragtning 1 nævnte programmer ikke specifikt vedrører miljøbeskyttelse, bør 
opmærksomheden henledes på, i hvor høj grad der mangler midler til dækning af dette behov. 
Desuden er det nødvendigt at fremhæve og minde om betydningen af en fælles strategi for 
bæredygtig udvikling som fastlagt af Det Europæiske Råd i Göteborg i 2001.

Ændringsforslag 2
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Blandt de mål, der er fastsat for de 
prioriterede områder, figurerer blandt 
andet standsning af nedgangen i 
biodiversiteten senest i 2010 og bevarelse 
af naturområder af fællesskabsinteresse. 
Indsatsen omkring definition og 
udpegelse af Natura 2000-områder 
kræver konstant opfølgning og støtte, 
navnlig med hensyn til områdernes 
forvaltning, da disse klart bidrager til 
virkeliggørelsen af ovennævnte mål. 
Natura 2000-nettet reguleres af direktiv af 
2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle 
("fugledirektivet")1 og direktiv af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter ("habitatdirektivet")2, hvis 
artikel 8 vedrører samfinansiering mellem 
medlemsstaterne og Den Europæiske 
Union.
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s.1.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s.7.

Begrundelse

Opmærksomheden bør henledes på, at Fællesskabets miljøpolitik omfatter såvel fastlæggelse 
som forvaltning af beskyttede Natura 2000-områder. Dette net er essentielt med henblik på at 
nå målsætningen om standsning af nedgangen i biodiversiteten inden 2010. Derfor bør det i 
det nye Life+-program præciseres, at det er nødvendigt at afsætte passende midler til 
iværksættelse og opfølgning af Natura 2000.

Ændringsforslag 3
Betragtning 2 b (ny)

(2b) Medlemsstaterne vedtog i maj 2004 i 
Malahide, at der bør træffes 
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foranstaltninger, som garanterer en 
tilstrækkelig og sikker medfinansiering 
fra Fællesskabet til Natura 2000-nettet. 
Kommissionen har anslået de årlige 
omkostninger til forvaltning af Natura 
2000-nettet til 6,1 mia. EUR, uden at 
beskyttede havområder er medtaget. Dette 
tal er sandsynligvis en undervurdering af 
de fulde omkostninger og bør derfor 
betragtes som et minimum. 

Begrundelse

Begrunder forhøjelsen af budgettet i tilknytning til indføjelsen af forvaltningen af Natura 
2000 blandt forordningens  mål.

Ændringsforslag 4
Betragtning 2 c (ny)

(2c) Ngo'er på miljøområdet spiller en 
vigtig rolle i opbygningen af demokratiske 
strukturer og civilsamfundsstrukturer og 
repræsenterer  kommende generationers 
interesse samt betydningen af et rent og 
sundt miljø i den europæiske 
beslutningstagning. Ngo'er på 
miljøområdet deltager i Fællesskabets 
institutioners ekspertgrupper og 
forberedelses- og gennemførelsesudvalg 
og leverer vigtige bidrag til Fællesskabets 
politik, programmer og initiativer og 
skaber den nødvendige ligevægt i forhold 
til andre miljøinteresser. Eftersom ngo'er 
opfordres til at bidrage til og udtale sig 
om stadig flere politikområder, og der 
med hver udvidelse kommer flere 
kvalificerede ngo'er og netværk til, bør det 
samlede beløb til ngo'er, der beskæftiger 
sig med miljøbeskyttelse på europæisk 
plan, fortsat forhøjes. 

Ændringsforslag 5
Betragtning 3 a (ny)
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(3a) I den endelige beretning om 
finansiering af Natura 2000, som blev 
udarbejdet i 2001 af ekspertgruppen om 
artikel 8 i habitatdirektivet, anbefaledes 
det på kort sigt at forhøje bevillingen til 
Life Natur-ordningen betydeligt samt at 
forenkle ordningen, så den kan udgøre 
den primære finansieringskilde for en 
lang række Natura 2000-områder.

Ændringsforslag 6
Betragtning 4

(4) Støtten inden for rammerne af denne 
forordning bør derfor rettes mod 
udarbejdelse, gennemførelse, overvågning 
og evaluering af miljøpolitik og –
lovgivning samt kommunikation og 
formidling heraf i hele EU.

(4) Støtten inden for rammerne af denne 
forordning bør derfor rettes mod 
udarbejdelse, gennemførelse, overvågning 
og evaluering af miljøpolitik og –
lovgivning i alle de europæiske politikker 
samt kommunikation og formidling heraf i 
hele EU.

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger behovet for en tværgående integration af miljøhensyn i 
samtlige EU's sektorpolitikker i overensstemmelse med Det Europæiske Råds afgørelse i 
Cardiff i juni 1998.

Ændringsforslag 7
Betragtning 8

(8) Dog må der sikres en smidig overgang, 
og aktiviteter, som finansieres via de 
nuværende programmer, skal fortsat 
overvåges og underkastes revision, efter at 
disse er udløbet.

(8) Dog må der sikres en smidig overgang, 
og aktiviteter, som finansieres via de 
nuværende programmer, skal fortsat 
overvåges og underkastes revision samt en 
kvalitativ evaluering, efter at disse er 
udløbet.

Begrundelse

En finansiel revision er ikke tilstrækkelig til at synliggøre effektiviteten af de aktiviteter, der 
finansieres via Life+; en kvalitativ evaluering vil muliggøre et bedre overblik og en 
grundigere status over virkningen af de støttede aktiviteter.
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Ændringsforslag 8
Betragtning 12

(12) Målene for det sjette 
miljøhandlingsprogram, der er opnået 
enighed om på fællesskabsplan, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, og fællesskabsbistand er 
derfor berettiget under forudsætning af, at 
den ikke går ud over, hvad der er 
nødvendigt for at nå disse mål

(12) Målene for det sjette 
miljøhandlingsprogram, der er opnået 
enighed om på fællesskabsplan, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, og fællesskabsbistand er 
derfor absolut nødvendig: Den 
Europæiske Union er ansvarlig for at 
gennemføre og fremme Fællesskabets 
miljøpolitik

Begrundelse

Miljøbeskyttelse standser ikke ved grænserne, for miljø er et transnationalt anliggende. En 
effektiv og ambitiøs miljøpolitik bør således først og fremmest føres på fællesskabsplan: den 
er ikke blot "berettiget", men absolut nødvendig. Derfor skal EU bevare ansvaret for dens 
gennemførelse. 

Ændringsforslag 9
Artikel 1, stk. 2

Det generelle mål med Life+ er at bidrage 
til udarbejdelsen og gennemførelsen af 
Fællesskabets miljøpolitik og 
miljølovgivning og dermed fremme 
bæredygtig udvikling.

Det generelle mål med Life+ er at bidrage 
til forvaltningen af Natura 2000-
områderne og udarbejdelsen og 
gennemførelsen af Fællesskabets 
miljøpolitik og miljølovgivning som 
drivkraft for fremme af bæredygtig 
udvikling, hvor miljøbeskyttelse udgør en 
af tre søjler.

Begrundelse

Indføjelse af medfinansiering af forvaltningen af Natura 2000-områderne under Life+-
forordningens mål.

Ændringsforslag 10
Artikel 1, stk. 3, led 2

- stabilisere koncentrationerne af 
drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, 
som kan forhindre farlig antropogen 
indvirkning på klimasystemet

- drastisk at reducere drivhusgasserne i 
atmosfæren med henblik på at stabilisere 
dem på et niveau, som kan forhindre farlig 
antropogen indvirkning på klimasystemet 
og dermed afværge en eventuel 
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økonomisk, social og miljømæssig 
katastrofe

Begrundelse

Der bør sættes et mere ambitiøst mål end en simpel "stabilisering" af koncentrationerne af 
drivhusgasser. Den kommende klimakrise og de allerede indtrufne ændringer tvinger os til at 
stile mod en drastisk reduktion af emissionerne. Dette er den eneste måde, hvorpå vi kan 
afværge de økonomiske, sociale og miljømæssige omvæltninger, der vil ledsage 
klimaændringerne.

Ændringsforslag 11
Artikel 1, stk. 3, led 3

- beskytte, bevare, genoprette og udvikle 
de naturlige systemers, naturtypernes og de 
vilde planters og dyrs normale måde at 
fungere på med henblik på at standse 
ørkendannelse og tab af biodiversitet

- beskytte, bevare, genoprette og udvikle 
de naturlige miljøers, naturtypernes og de 
vilde planters og dyrs normale måde at 
fungere på, navnlig i de områder, der er 
beskyttet af Natura 2000-nettet, med 
henblik på at standse ørkendannelse og tab 
af biodiversitet

Ændringsforslag 12
Artikel 1, stk. 3, led 5

- udvikle strategier for udvikling, 
gennemførelse og integration af politikker, 
herunder forbedre miljøforvaltning og -
bevidstgørelse.

- udvikle strategier for udvikling, 
gennemførelse og integration af politikker, 
herunder forbedre miljøforvaltning og i 
højere grad oplyse, skabe bevidsthed og 
overbevise om de rettigheder og 
forpligtelser, omkostninger og fordele 
samt den merværdi, som miljøet 
repræsenterer i sektorpolitikkerne.

Begrundelse

Det er vigtigt at informere de europæiske borgere bedre og skabe øget bevidsthed om den 
merværdi, som miljøet udgør for de europæiske sektorpolitikker som helhed.

Ændringsforslag 13
Artikel 1, stk. 3, led 5 a (nyt)

- i højere grad inddrage de europæiske 
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borgere i opnåelsen af miljømål.

Begrundelse

Borgerne bør ikke kun være indblandet passivt i opnåelsen af miljømål; de skal kunne spille 
en aktiv rolle, og Life+ skal yde strukturel eller finansiel støtte til denne medvirken.

Ændringsforslag 14
Artikel 2, stk. 1, afsnit 1

1. For at fremme af opfyldelsen af 
miljømålene i artikel 1 er Life+ opdelt i to
komponenter.

1. For at fremme opfyldelsen af 
miljømålene i artikel 1 er Life+ opdelt i tre
komponenter.

Begrundelse

En ny komponent, "Forvaltning af Natura 2000-nettet", indføjes i artikel 2.

Ændringsforslag 15
Artikel 2, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Life+ "Forvaltning af Natura 2000-
nettet" skal:
- bidrage til etablering af Natura 2000-
områderne, netværkssamarbejde og 
udveksling af dertil knyttet praksis og 
viden
- bidrage til forvaltningen af disse 
områder i overensstemmelse med direktiv 
79/409/EØF og direktiv 92/43/EØF og 
dermed til gennemførelsen af de heri 
fastsatte mål med henblik på standsning 
af nedgangen i biodiversiteten inden 
2010.

Begrundelse

Komponenten "Forvaltning af Natura 2000-nettet" gør det muligt at reintegrere etablering og 
forvaltning af Natura 2000-områderne i Life+-programmet. Det er vigtigt at sikre, at denne 
forvaltning, som ville bidrage betydeligt til at mindske tabet af biodiversitet, hvilket er 
Unionens mål for 2010, samfinansieres af EU og medlemsstaterne. Nettets grundlag er fugle-
og habitatdirektiverne, og dets opretholdelse trues af manglen på forslag fra Kommissionens 
side med henblik på at sørge for en effektiv finansiering i overensstemmelse med artikel 8 i 
direktiv 92/43/EØF. Indføjelsen af en ny komponent skulle således sikre en passende 
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finansiering af Natura 2000 i det kommende EU-budget. 

Ændringsforslag 16
Artikel 2, stk. 1, afsnit 2, led 1

- bidrage til at udvikle og demonstrere 
innovative politiske strategier og 
instrumenter

- bidrage til at udvikle og demonstrere 
innovative politiske strategier og 
instrumenter med dokumenteret ekstra 
nytteværdi for miljøet

Begrundelse

Det er vigtigt at vælge strategier og instrumenter, som har en klar nytteværdi og udgør en 
kvalitativ forbedring med hensyn til miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag 17
Artikel 2, stk. 1, afsnit 2, led 5

- yde støtte til bedre miljøforvaltning og 
øget inddragelse af interessegrupper, 
herunder NGOer, i høringer om politikken
og gennemførelsen af denne.

- yde støtte til bedre miljøforvaltning og 
øget inddragelse af interessegrupper, 
herunder ngo'er, i høringer om europæiske 
politikker og gennemførelsen af disse.

Ændringsforslag 18
Artikel 2, stk. 1, afsnit 3, led 1 a (nyt)

- skabe opmærksomhed om strategiens 
fordele for sektorpolitikkerne og således 
anskueliggøre begrebet bæredygtig 
udvikling 

Begrundelse

Det er nødvendigt at oplyse borgerne om fordelene ved at integrere miljøhensyn i EU's 
sektorpolitikker og mere generelt om betydningen af Fællesskabets miljøpolitik for en 
bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 19
Artikel 2, stk. 1, afsnit 3, led 2

- yde støtte til ledsageforanstaltninger 
(information, kommunikationsaktiviteter, 

- yde støtte til ledsageforanstaltninger 
(information, kommunikationsaktiviteter, 
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kampagner, konferencer osv.). kampagner, konferencer osv.) med en 
ekstra europæisk nytteværdi.

Begrundelse

Da de finansielle midler er begrænsede, skal de støttede foranstaltninger vedrøre de 
prioriterede områder og have en klar ekstra nytteværdi.

Ændringsforslag 20
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

2a. Tilskud fra Fællesskabet til 
forvaltning af Natura 2000-områderne 
tildeles som medfinansiering. 
Medfinansieringen af omkostningerne til 
forvaltning af disse områder udgør 50%  
og kan højst andrage 75%. De specifikke 
kriterier for områder, der er berettiget til 
et finansielt tilskud  på over 50%, er 
fastlagt i de flerårige programmer.

Begrundelse

Artikel 8 i fugle- og habitatdirektiverne, som fastlægger bestemmelser om Natura 2000-nettet, 
omhandler samfinansiering mellem medlemsstaterne og EU. Som for de øvrige fonde udgør 
medfinansieringen 50% og kan højst andrage 75%. 

Ændringsforslag 21
Artikel 4, stk. 1

1. Der ydes finansiering til støtte for 
flerårige strategiske programmer, som 
udarbejdes af Kommissionen. Disse 
programmer opstiller de væsentligste mål, 
prioriterede aktivitetsområder, 
aktivitetstype og forventede resultater som 
følge af fællesskabsfinansieringen i forhold 
til målene i artikel 1, og angiver så vidt 
muligt vejledende finansielle overslag.

1. Der ydes finansiering til støtte for 
flerårige strategiske programmer, som 
udarbejdes af Kommissionen i samråd med 
Europa-Parlamentet. Disse programmer 
opstiller de væsentligste mål, prioriterede 
aktivitetsområder, aktivitetstype og 
forventede resultater som følge af 
fællesskabsfinansieringen i forhold til 
målene i artikel 1, og angiver så vidt muligt 
vejledende finansielle overslag.

Begrundelse

Europa-Parlamentet, der som det eneste fællesskabsorgan direkte repræsenterer de 
europæiske borgere, skal have ret til indsigt og kunne deltage i beslutningstagningen 
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vedrørende de flerårige strategiske programmer under Life+. 

Ændringsforslag 22
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. De flerårige programmer vedtages i 
overensstemmelse med EF-traktatens 
artikel 251.

Begrundelse

Europa-Parlamentet, der som det eneste fællesskabsorgan direkte repræsenterer de 
europæiske borgere, skal have ret til indsigt og kunne deltage i beslutningstagningen 
vedrørende de flerårige strategiske programmer under Life+. 

Ændringsforslag 23
Artikel 4, stk. 3

3. Det flerårige program og de årlige 
programmer vedtages efter proceduren i 
artikel 12. Om nødvendigt kan det 
flerårige program og de årlige 
programmer ændres i løbet af deres løbetid 
efter samme procedure.

3. De årlige programmer vedtages efter 
proceduren i artikel 12. Om nødvendigt 
kan de ændres i løbet af deres løbetid efter 
samme procedure.

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 22.

Ændringsforslag 24
Artikel 4, stk. 3 a (nyt)

3a. Der ydes finansiering til støtte for 
ngo'er, som først og fremmest er aktive 
inden for beskyttelse og forbedring af 
miljøet på europæisk plan, i form af 
tilskud, der tildeles på et årligt eller 
flerårigt grundlag i overensstemmelse 
med bestemmelserne i bilag 3a (nyt).

Begrundelse

Kommissionsforslaget sikrer ikke ngo'erne den finansielle støtte, som de med rette kan gøre 
krav på i medfør af deres aktive rolle ved fastlæggelse og gennemførelse af miljøpolitikkerne. 
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Dette stykke omhandler således princippet om finansiering under Life+ og understreger
samtidig, at det er nødvendigt i budgettet at tage højde for såvel den seneste udvidelse (med ti 
nye lande) som kommende udvidelser (foreløbig Rumænien og Bulgarien) af Den Europæiske 
Union . 

Ændringsforslag 25
Artikel 5, stk. 2

2. Kommissionen kan beslutte at overdrage 
en del af budgetgennemførelsen til 
nationale offentligretlige organer eller 
privatretlige organer, der har fået 
overdraget offentlige 
tjenesteydelsesopgaver efter 
bestemmelserne i finansforordningens 
artikel 54, stk. 2, litra c), i henhold til 
udvælgelseskriterierne i bilag 3.

2. Bortset fra udvælgelse af projekter, der 
er berettigede til finansiering under Life+,  
kan Kommissionen beslutte at overdrage 
en del af budgetgennemførelsen til 
nationale eller regionale offentligretlige 
organer eller privatretlige organer, der har 
fået overdraget offentlige 
tjenesteydelsesopgaver efter 
bestemmelserne i finansforordningens 
artikel 54, stk. 2, litra c), i henhold til 
udvælgelseskriterierne i bilag 3. Imidlertid 
skal Kommissionen påtage sig kontrollen, 
valideringen og evalueringen heraf og 
udarbejde en meddelelse herom til 
Europa-Parlamentet. 

Begrundelse

Kommissionen skal bevare kontrollen med udvælgelsen af projekter, der er berettigede til 
finansiering under Life+, eftersom der, hvis medlemsstaterne overtog denne udvælgelse, ikke 
længere ville være nogen garanti for hverken projekternes europæiske værdi eller den 
nødvendige ligebehandling af potentielle støtteberettigede i de forskellige europæiske lande. 
Desuden ville det være logisk at udnytte den ekspertise og de kvalifikationer, som 
Kommissionens Generaldirektorat for Miljø har opnået i forbindelse med de tidligere 
programmer. Indføjelsen af den regionale dimension skyldes behovet for at tage hensyn til de 
forskellige interne strukturer i de europæiske lande; de regionale myndigheder bør 
bemyndiges til at deltage i denne proces.

Ændringsforslag 26
Artikel 6, led -1

- ejere og forvaltere af Natura 2000-
områder

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at reintegrere finansieringen af Natura 2000 i 
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programmet Life+, idet det præciseres, at områdernes forvaltere og ejere også er 
støtteberettigede.

Ændringsforslag 27
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

Kommissionen sørger for, at der oprettes 
egnede mekanismer, der sikrer 
koordinering fra planlægnings- til 
gennemførelsesfase mellem de 
operationelle programmer og Life +, 
strukturfondene, Den
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne
(ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond 
(EFF).

Begrundelse

Kommissionen skal sikre sig, at den finansiering, der er tilgængelig via Life+, koordineres 
med finansieringen fra de øvrige strukturfonde. Dette er nødvendigt for at undgå overlapning. 

Ændringsforslag 28
Artikel 9, stk. 1, afsnit 2

Finansieringsrammen til gennemførelse af 
dette instrument er fastsat til 
2 190 mio. EUR for perioden 1. januar 
2007 til 31. december 2013 (syv år).

Finansieringsrammen til gennemførelse af 
dette instrument er fastsat til 
23 190 mio. EUR for perioden 1. januar 
2007 til 31. december 2013 (syv år).

Begrundelse

I sin meddelelse om finansiering af Natura 2000 anslog Kommissionen finansieringsbehovet 
for Natura 2000 til 6,1 mia. EUR pr. år, hvilket indebærer en medfinansiering i en 
størrelsesorden af ca. 3 mia. EUR. Da det nye program Life+ gælder for en periode på 7 år, 
er finansieringsbehovet for Natura 2000 for perioden 2007-2013 således på 21 mia. EUR, 
hvortil kommer den nuværende bevilling, hvilket giver et samlet budget på 23 190 mia. EUR. 
Selv om omkostningerne til forvaltning af Natura 2000-nettet kan være alt for lavt vurderet, er 
det foreslåede beløb baseret på Kommissionens skøn over omkostningerne til forvaltning af 
Natura 2000-nettet af beskyttede områder. 

Ændringsforslag 29
Artikel 9, stk. 3
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3. Den vejledende fordeling af den 
finansielle støtte mellem de to
komponenter af Life+ er angivet i bilag 2.

3. Den vejledende fordeling af den 
finansielle støtte mellem de tre
komponenter af Life+ er angivet i bilag 2.

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 35.

Ændringsforslag 30
Artikel 9, stk. 3 a (nyt)

3a. Det årlige budget til ngo'er, der er 
aktive inden for miljøbeskyttelse, forhøjes 
gradvis på grundlag af budgettet for 2005.

Begrundelse

Under henvisning til den omstændighed, at ngo'er opfordres til at bidrage til og udtale sig om 
stadig flere politikområder, og at der med hver udvidelse kommer flere kvalificerede ngo'er 
og netværk til, bør det samlede beløb til ngo'er, der beskæftiger sig med miljøbeskyttelse på 
europæisk plan, fortsat forhøjes.

Ændringsforslag 31
Artikel 13, stk. 3

Den afsluttende evaluering udføres senest 
et år før programmets udløb og forelægges 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Den afsluttende evaluering udføres senest 
et år før programmets udløb. 
Midtvejsevalueringen og den afsluttende 
evaluering forelægges Europa-Parlamentet 
og Rådet.

Begrundelse

Europa-Parlamentet, der som det eneste fællesskabsorgan direkte repræsenterer de 
europæiske borgere, skal have ret til indsigt og kunne deltage i evalueringerne af de 
strategiske programmer under Life+.

Ændringsforslag 32
Bilag 1, punkt 1

Til de i artikel 1 nævnte mål kan der bl.a.
ydes finansiering til støtte for 
gennemførelsen af de prioriterede områder 

Til de i artikel 1 nævnte mål ydes der
finansiering til forvaltning af Natura 
2000-områder i Den Europæiske Union, 
fremme af ngo'er, der først og fremmest 
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i det sjette miljøhandlingsprogram: er aktive inden for miljøbeskyttelse, og 
støtte for gennemførelsen af de prioriterede 
områder i det sjette 
miljøhandlingsprogram:

Begrundelse

Integration af forvaltningen af Natura 2000 og finansiering til støtte for ngo'er i Life+.

Ændringsforslag 33
Bilag 1, punkt 1, led 2

- natur og biodiversitet: Natura 2000-nettet 
(der supplerer, men ikke overlapper, 
instrumenterne om udvikling af 
landdistrikter og om samhørighed), såsom 
innovative strategier for områdeforvaltning 
samt planlægnings- og 
forvaltningsomkostninger for visse 
områder, herunder nye områder eller 
områder, der ikke falder ind under 
bestemmelserne i strukturfondene eller 
fondene for udvikling af landdistrikter; 
standsning af nedgangen i biodiversiteten 
frem til 2010 og overvågning af skovene 
og af miljøvekselvirkninger i Fællesskabet
samt foranstaltninger til forebyggelse af 
skovbrande

- natur og biodiversitet: Natura 2000-nettet, 
såsom innovative strategier for 
områdeforvaltning og -planlægning; 
kontrol af områdernes bevaringsstatus; 
finansiering af udviklingen og 
gennemførelsen af handlingsplaner for 
arterne; standsning af nedgangen i 
biodiversiteten frem til 2010 og 
overvågning af skovene og af 
miljøvekselvirkninger i Fællesskabet samt 
foranstaltninger til forebyggelse af 
skovbrande

Begrundelse

Ordføreren foreslår at afsætte midler til forvaltning af Natura 2000 i en separat komponent af 
Life+ (ændringsforslag 15); dette led vedrører videreførelsen af Lifes naturtypeaktiviteter 
såsom projektvirksomhed og innovative foranstaltninger. 

Ændringsforslag 34
Bilag 1, punkt 2, led -1

- finansiel kontrol og foranstaltninger 
med henblik på en fornuftig forvaltning 
af Natura 2000-områderne

Begrundelse

Integration af forvaltningen af Natura 2000 i Life+.
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Ændringsforslag 35
Bilag 2

De beløb, der tildeles de to komponenter af 
Life, anslås til:

De beløb, der tildeles de tre komponenter 
af Life, anslås til:

Life+ "Forvaltning af Natura 2000-
nettet": 90%

Life+ ’Gennemførelse og forvaltning’:
75-80 %

Life+ ’Gennemførelse og forvaltning’:
7,5-8 %

Life+ ’Information og kommunikation’:
20-25 %

Life+ ’Information og kommunikation’:
2-2,5 %

Begrundelse

I betragtning af det beløb, der kræves til dækning af omkostningerne til forvaltning af Natura 
2000-nettet, bør ca. 90% af de disponible bevillinger afsættes til første komponent, 
"Forvaltning af Natura 2000-nettet".

Ændringsforslag 36
Bilag 3, afsnit 3

Disse kompetente myndigheder eller 
kontorer (i det følgende benævnt "nationale 
kontorer") udpeges af Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne eller af 
medlemsstaterne i medfør af artikel 54, 
stk. 2, litra c), og artikel 56 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og 
artikel 38 og 39 i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

Disse kompetente myndigheder eller 
kontorer (i det følgende benævnt "nationale 
eller regionale kontorer") udpeges af 
Kommissionen i samråd med 
medlemsstaterne og de regionale 
myndigheder i medfør af artikel 54, stk. 2, 
litra c), og artikel 56 i Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 og artikel 38 
og 39 i Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002.

Begrundelse

Indføjelsen af den regionale dimension skyldes behovet for at tage hensyn til de forskellige 
interne strukturer i de europæiske lande; det er således nødvendigt at give de regionale 
myndigheder bemyndigelse til at deltage i processen for udformning, forvaltning og 
gennemførelse af Life+-progrmmet.

Ændringsforslag 37
Bilag 3, afsnit 5, indledning
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De nationale kontorer udpeges efter 
følgende kriterier:

De nationale eller regionale kontorer 
udpeges efter følgende kriterier:

Begrundelse

Indføjelsen af den regionale dimension skyldes behovet for at tage hensyn til de forskellige 
interne strukturer i de europæiske lande.

Ændringsforslag 38
Bilag 3, afsnit 6

Kommissionen indgår en aftale med hvert 
nationalt kontor i overensstemmelse med 
artikel 41 i gennemførelsesbestemmelserne 
(til finansforordningen). Heri fastsættes 
detaljerede bestemmelser for bl.a. 
opgavebeskrivelse, rapporteringsregler, 
afgrænsning af ansvarsområder og 
kontrolordningerne. Kontorerne skal 
overholde principperne om 
gennemskuelighed, ligebehandling og om 
at undgå dobbeltfinansiering med andre 
former for fællesskabsmidler, og de er 
forpligtet til at overvåge projekter og 
inddrive eventuelle midler, som 
modtagerne skal tilbagebetale.

Kommissionen indgår en aftale med hvert 
nationalt eller regionalt kontor i 
overensstemmelse med artikel 41 i 
gennemførelsesbestemmelserne (til 
finansforordningen). Heri fastsættes 
detaljerede bestemmelser for bl.a. 
opgavebeskrivelse, rapporteringsregler, 
afgrænsning af ansvarsområder og 
kontrolordningerne. Kontorerne skal 
overholde principperne om 
gennemskuelighed, ligebehandling og om 
at undgå dobbeltfinansiering med andre 
former for fællesskabsmidler, og de er 
forpligtet til at overvåge projekter og 
inddrive eventuelle midler, som 
modtagerne skal tilbagebetale.

Begrundelse

Indføjelsen af den regionale dimension skyldes behovet for at tage hensyn til de forskellige 
interne strukturer i de europæiske lande.

Ændringsforslag 39
Bilag 3 a (nyt)

Artikel 3a
Fremme af ikke-statslige organisationer, 
som først og fremmest er aktive inden for 
miljøbeskyttelse

Life+ medfinansierer driftstilskud eller 
tilskud til aktiviteter for ngo'er, som først 
og fremmest er aktive inden for 
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beskyttelse og forbedring af miljøet på 
europæisk plan.
For at være tilskudsberettiget skal en ngo 
opfylde følgende kriterier:
- den skal være en uafhængig juridisk 
person, som ikke arbejder med gevinst for 
øje, og som fortrinsvis beskæftiger sig 
med miljøbeskyttelse og miljøfremme til 
gavn for almenvellet og med sigte på en 
bæredygtig udvikling, 
- den skal arbejde på europæisk plan 
enten alene eller inden for rammerne af 
koordinerede sammenslutninger, og dens 
opbygning (medlemsgrundlag) og 
aktiviteter skal omfatte mindst tre 
europæiske lande,
- den skal være inddraget i udviklingen og 
gennemførelsen af Fællesskabets 
miljøpolitik og -lovgivning.
Forvaltningen af driftstilskud til ngo'er 
uddelegeres ikke til medlemsstaterne.  Der 
fastsættes detaljerede betingelser for 
driftstilskud i de flerårige strategiske 
programmer.

Begrundelse

Ngo'er på  miljøområdet spiller en væsentlig rolle som forbindelsesled mellem EU-
institutionerne og offentligheden og bidrager således  til en bedre miljøforvaltning. Den nye 
forordning bør med sigte på at forbedre disse organisationers effektivitet fastlægge en 
forventet flerårig ramme for dem (uden at foregribe Kommissionens ret til at bedømme de 
enkelte organisationer efter deres præstation og kvaliteten af deres projekter). Fremme af 
ngo'er bør have en tydelig tilknytning til EU-politikkerne, hvorfor denne form for virksomhed 
ikke er egnet til decentralisering.
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BEGRUNDELSE

Life+ eller den nye budgetpolitik på miljøområdet

Debatten om Life+ rækker meget videre end det finansielle instrument, der er fremsat forslag 
om. Det kan ikke adskilles fra de andre politikområder, der er under drøftelse, det være sig 
forordningerne om fonden til udvikling af landdistrikterne, Samhørighedsfonden, mål 2, de 
kommende finansielle instrumenter for innovativ teknologi, den nye naboskabspolitik og 
selvfølgelig EU's kommende budget.

Nu, hvor der skal fastlægges finansielle overslag for en periode på syv år (fra 2007- 2013), 
bør der skaffes et overblik over den del af Fællesskabets budget, der er afsat til miljøet. De 
forskellige udvalg må gribe tingene an på en sådan måde, at der skabes sammenhæng i det 
kommende budget, og således at EU's politiske målsætninger kan opfyldes. Et sådant overblik 
er særlig vigtigt, da målsætningerne er ambitiøse.

Der har længe været et modsætningsforhold mellem miljøet og andre politikområder (især 
landbrug og regionaludvikling), som fører til en betydelig forringelse af naturressourcerne, 
men i dag er miljøet integreret i EU's forskellige politikker eller bør i hvert fald gøre det. 
Således bliver bestemte investeringsprojekter på miljøområdet finansieret af strukturfondene 
og Samhørighedsfonden (forvaltning af vandressourcer osv.).

Men denne integrering er  ikke tilstrækkelig: I 1992 skabte man det finansielle instrument 
Life under hensyn til den særlige karakter af de opstillede målsætninger på det komplekse, 
omfattende og tværpolitiske miljøområde. Det er uden tvivl det vigtigste redskab til fremme 
af projekter til fordel for miljøet, selv om der for visse miljøpolitikker er udformet særlige 
programmer med beskedne budgetter, såsom Urban, støtte til ngo'er, Forest Focus eller 
havforurening. 

Der har været tre perioder i Life-instrumentet. Den sidste - Life III - var opdelt i 3 dele:

- Life Natur for naturbeskyttelsesforanstaltninger
- Life Miljø for innovative projekter til forbedring af miljøet
- Life Tredjelande til støtte for projekter, der bidrager til en bæredygtig udvikling i 

tredjelande.

Life har gjort det muligt at gennemføre bemærkelsesværdige projekter på alle niveauer på 
trods af de beskedne budgetter. Der er således f.eks. med Life Miljø blevet gennemført 
pilotprojekter til forbedring af miljøkvaliteten (energibesparelser, affaldshåndtering, innovativ 
virksomhedsteknologi osv.).

Det er Life Natur, der har givet de mest overbevisende resultater, idet det har skabt 
grundlaget for udvælgelsen og forvaltningen af Natura 2000-områderne. Klassificeringen af 
Natura 2000-områderne har som bekendt ikke været problemfri, og forsinkelsen med 
oprettelsen af nettet må tilskrives medlemsstaterne, der ikke ville indse fordelene ved Natura 
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2000. Der, hvor projekterne er blevet gennemført, har Natura 2000 imidlertid vist, at det yder 
et afgørende bidrag til en bæredygtig udvikling.

Perspektiverne for Life+ i perioden 2007-2013

Det spørgsmål, der skal tages stilling til i dag, er spørgsmålet om finansieringen af EU's 
miljøpolitikker. I forslaget bevarer Kommissionen Life+ som et specifikt finansielt instrument 
for miljøet, hvilket kun kan hilses velkommen. Life er stadig det eneste finansielle instrument, 
der bidrager effektivt til gennemførelsen og udviklingen af EU's miljøpolitikker og -
lovgivning.

Målsætningerne i og indholdet af Life+ i henhold til Kommissionens forslag til forordning 
giver dog anledning til forbløffelse. Vagheden, manglen på præcisering og definering af de 
grundlæggende spørgsmål i forbindelse med bestræbelserne på af opfylde de 
miljømålsætninger, der er fastlagt i strategierne for bæredygtig udvikling, Göteborg-
strategierne og strategierne for bevaring af biodiversiteten og bekæmpelse af 
klimaforandringer, indebærer, at man må sætte spørgsmålstegn ved de reelle hensigter bag 
Kommissionens forslag.

Spørgsmålet om integration: Hvilke garantier er der for miljøet?

For så vidt angår gennemførelsen af miljøpolitikken har Kommissionen valgt integration som 
finansieringsinstrument, således at udvælgelsen og gennemførelsen af projekter overlades til 
andre, som ikke nødvendigvis har den fornødne miljøbevidsthed og -sagkundskab.

Kommissionens forslag til Life+ viser, at den fralægger sig sit ansvar for at gennemføre 
miljøpolitikkerne på europæisk plan og delegerer det til medlemsstaterne. Kommissionen 
foreslår et miljøpolitisk Europa "à la carte", hvor EU-medlemslandene helt frit kan vælge, 
hvilke foranstaltninger de vil træffe med medfinansiering fra EU.

Denne uddelegering af ansvaret indebærer en fornægtelse af det indlysende forhold, at 
miljøpolitikken skal udformes på europæisk plan, da miljøet ikke kender nogen grænser. 
Ansvarsdelegeringen er derfor uacceptabel, idet den ødelægger sammenhængen i EU's 
miljøpolitikker.

Life+ omfatter i det væsentlige støtteforanstaltninger til miljøpolitikken og er koncentreret om 
to områder: "gennemførelse og forvaltning" og "information og kommunikation". 
Målsætningerne, som er udtrykt i tal, er forbløffende, når man ved, hvad der kræves for at 
opfylde de af EU opstillede målsætninger (de store problemer med klimaforandringer, 
vandpolitikker i forbindelse med rammedirektivet, som vil kræve betydelige investeringer).

I mangel af tilstrækkelige finansielle midler har Kommissionen valgt strategien med at 
integrere miljøet i alle politikområder. Den håber, at den ved hjælp af andre af EU's 
politikker, hvortil der er afsat flere midler, kan sikre gennemførelsen af strategien for 
bæredygtig udvikling og Lissabon-strategien, som er meget præget af miljøspørgsmål, uden at 
nævne nogen tal. Uden garantier er dette tværpolitiske forslag dømt til at mislykkes.

Natura 2000
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Den anden mangel ved forslaget er uden tvivl, at der ikke nævnes noget om finansieringen af
forvaltningen af Natura 2000-nettet i perioden 2007-2013, til trods for at arbejdsgruppen om 
habitatdirektivets artikel 8 i sin rapport har understreget, at "Habitatdirektivet og Natura 2000 
har […] strategisk betydning […og nu anses ] for at være EU's vigtigste redskaber for 
realiseringen af det nye globale mål og EU-mål om at standse forringelsen af biodiversiteten 
inden 2010".

Den "integrationistiske" tilgang, som Kommissionen foreslår i relation til Natura 2000, kunne 
eventuelt fungere i forbindelse med en fællesskabspolitik, hvor ansvaret for forvaltningen af 
Natura 2000-områderne er fastlagt specifikt og præcist i lovgivningen og budgetposterne for 
strukturpolitikkerne. 

I sin meddelelse om finansieringen af Natura 2000 anerkender Kommissionen, at 
omkostningerne ved forvaltningen af Natura 2000 beløber sig til 6,1 mia. EUR, heraf 5 mia. 
EUR for de 15 "gamle" medlemsstater og 1 mia. EUR for de 10 nye. Ifølge 
miljøorganisationerne udgør disse skøn kun halvdelen af de reelle investeringer, der er 
nødvendige for selve forvaltningen af områderne. De 6,1 mia. EUR må derfor betragtes som 
et absolut minimum.

De pågældende behov, som for halvdelens vedkommende skal opfyldes af medlemsstaterne, 
er imidlertid ikke opført på nogen budgetpost og heller ikke anført som procentsats i 
strukturfondene, som ikke desto mindre ifølge Kommissionen skal dække dem. 
Arbejdsgruppen om habitatdirektivets artikel 8 har bekræftet dette, idet den har anført, at 
Kommissionen fuldstændig har set bort fra den afgørende forudsætning for valget af 
strukturfondene, nemlig at der i bestemmelserne om fondene Feader, Feder og FSE indsættes 
en særlig klausul, der forpligter dem til at støtte en god forvaltning af Natura 2000.

Desuden er det en betingelse for at opnå støtte fra strukturfondene, at det påvises, at de 
finansierede tiltag vil have positive økonomiske og sociale virkninger, hvilket indebærer, at 
forvaltningen af naturlige miljøer, sumpe, skove, kalkholdige græsarealer eller artsbeskyttelse 
ikke opfylder disse tildelingskriterier.

Det vil være lige så vanskeligt at benytte midler, der er afsat til udviklingen af landdistrikter, 
til Natura 2000, idet støtten til landdistrikterne også har høj prioritet. I virkeligheden er der 
ikke blevet nævnt nogen beløb for ikke at forskrække nogen af parterne. Uden en sådan 
gennemsigtighed må forvalterne af Natura 2000 imidlertid indstille sig på en beskidt kamp. 
Det er hverken ønskeligt eller acceptabelt, at beskyttelsen af biodiversiteten skal konkurrere 
med EU's øvrige politikker.

Ordføreren er tilbøjelig til at mene, at princippet om at integrere miljøet i de andre politikker 
vil føre til rivalitet, og at miljøet, som altid har fået en stedmoderlig behandling på budgettet, 
og især Natura 2000 i praksis vil få tildelt latterlige finansielle midler.

Det er derfor Kommissionen, der skal have ansvaret for gennemførelsen af Natura 2000 og 
beskyttelsen af biodiversiteten, som anerkendes at være af europæisk interesse og at have høj 
prioritet. Ved på denne måde at lægge slør over medfinansieringen af Natura 2000 bringer 
Kommissionen gennemførelsen heraf i fare. Uden medfinansiering fra EU sættes der 
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spørgsmålstegn ved hele nettet, som er blevet skabt med stort besvær. Dermed ville Natura 
2000 være et dødfødt projekt!

Ordførerens forslag

Eftersom de af Kommissionen foreslåede muligheder ikke sikrer finansieringen, har 
ordføreren integreret omkostningerne ved gennemførelsen af Natura 2000 i Life+ -
instrumentet ved at genetablere delen "Life+ Forvaltning af Natura 2000-nettet", således at 
Kommissionen og Rådet mindes om deres ansvar.

I betragtning af nødvendigheden af at sikre miljøorganisationerne en forudsigelig flerårig 
ramme har ordføreren også indsat bestemmelser, der sigter mod at garantere de miljø-ngo'er, 
der deltager i udviklingen af EU's politik, en tilstrækkelig finansiering.

Ordføreren opfordrer udvalgets medlemmer til en mere dybtgående drøftelse af 
nødvendigheden af et særligt økonomisk bidrag til tiltag i forbindelse med natur og 
biodiversitet under hensyn til det tidligere Life Natur-programs betydning og succes.


	556664da.doc

