
PR\556664SV.doc PE 335.348v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

PRELIMINÄR VERSION
2004/0218(COD)

18.2.2005

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det finansiella 
instrumentet för miljön (LIFE+)
(KOM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Marie Anne Isler Béguin



PE 335.348v01-00 2/25 PR\556664SV.doc

SV

PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det finansiella 
instrumentet för miljön (LIFE+)
(KOM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0621)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0127/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för internationell handel och utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

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

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) Dessa gemenskapsprogram täcker inte 
alla finansieringsbehov på miljöområdet 
och det finns behov av att ytterligare stödja 
gemenskapens miljöpolitik och -
lagstiftning, särskilt de områden som 
prioriteras i sjätte 
miljöhandlingsprogrammet.

(2) Dessa gemenskapsprogram täcker långt 
ifrån alla finansieringsbehov på 
miljöområdet och det finns behov av att 
ytterligare stödja gemenskapens 
miljöpolitik och -lagstiftning, särskilt de 
områden som prioriteras i sjätte 
miljöhandlingsprogrammet, för att på så 
sätt bidra till en hållbar utveckling.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Eftersom de program som anges i skäl 1 inte specifikt avser miljöskydd måste man ange hur 
stor bristen på finansiering är i förhållande till behoven. Dessutom är det viktigt att 
understryka och påminna om vikten av en enhetlig strategi för hållbar utveckling, såsom 
Europeiska rådet fastställde vid sitt möte i Göteborg under 2001.

Ändringsförslag 2
Skäl 2a (ny)

(2a) Bland prioriteringarna finns målet 
att stoppa förlusten av biologisk mångfald 
fram till 2010 och bevarandet av 
naturområden av gemenskapsintresse. 
Man måste kontinuerligt följa upp och 
stödja arbetet med att fastställa och utse 
Natura 2000-områden, i synnerhet vad 
gäller förvaltningen av dem, då de tydligt 
bidrar till uppnåendet av de ovannämnda 
målen. Natura 2000-nätet regleras av 
direktivet av den 2 april 1979 om 
bevarande av vilda fåglar 
(”fågeldirektivet”)1 och direktivet av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter 
(”habitatdirektivet”)2, vars artikel 8 
tillåter samfinansiering mellan 
medlemsstaterna och Europeiska 
unionen.
1 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

Motivering

Det är viktigt att påminna om att gemenskapens miljöpolitik omfattar såväl fastställande som 
förvaltning av skyddade Natura 2000-områden. Detta nät är de facto av avgörande vikt för 
uppnåendet av målet att minska förlusten av biologisk mångfald fram till 2010. Det är således 
också viktigt att ange att man inom ramen för det nya LIFE+-programmet måste avsätta 
tillräckliga medel för inrättandet och uppföljningen av Natura 2000.

Ändringsförslag 3
Skäl 2b (ny)

(2b) Medlemsstaterna kom i Malahide i 
maj 2004 överens om att man bör 
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fastställa förfaranden genom vilka rimlig 
och garanterad samfinansiering från 
gemenskapens sida av Natura 2000-nätet 
säkras. Kommissionen har beräknat de 
årliga administrativa kostnaderna för 
Natura 2000-nätet till 6,1 miljarder euro 
per år, kostnaderna för skyddade marina 
områden ej medräknade. Den siffran är 
troligtvis en underskattning av de totala 
kostnaderna och bör därför betraktas som 
det minibelopp som behövs.

Motivering

Här motiveras budgetökningen kopplad till inbegripandet av administrationen av 
Natura 2000 i förordningens mål.

Ändringsförslag 4
Skäl 2c (nytt)

(2c) Icke-statliga miljöorganisationer 
spelar en viktig roll i uppbyggandet av 
demokratiska och civilsamhälleliga 
strukturer och företräder framtida 
generationers intressen och intresset av 
en ren och hälsosam miljö vid EU:s 
beslutsfattande. Icke-statliga 
miljöorganisationer deltar i expertgrupper 
samt i förberedande och genomförande 
kommittéer och bidrar på ett viktigt sätt 
till EU:s politik, program och initiativ och 
till en nödvändig balans i förhållande till 
andra parters intressen på miljöområdet. 
Eftersom det finns en önskan om att 
icke-statliga organisationer skall bidra till 
och yttra sig om allt fler politikområden 
och antalet stödberättigade icke-statliga 
organisationer och nätverk ökar i takt 
med tidigare och framtida utvidgningar 
bör den totala tillgängliga summan för 
stöd till icke-statliga miljöorganisationer 
på europeisk nivå fortsätta att öka.

Ändringsförslag 5
Skäl 3a (nytt)
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(3a) Expertarbetsgruppen för artikel 8 i 
habitatdirektivet rekommenderade i sin 
slutrapport från 2001 om finansieringen 
av Natura 2000 att finansieringen av 
LIFE-Natur kortsiktigt borde öka 
betydligt och att förvaltningen av detta 
instrument borde förenklas och göras 
lättare att tillämpa på stöd till de viktigaste 
investeringsbehoven i ett stort antal olika 
Natura 2000-områden.

Ändringsförslag 6
Skäl 4

(4) Det stöd som omfattas av den här 
förordningen bör därför inriktas på 
utveckling, genomförande, övervakning 
och utvärdering av miljöpolitik och 
-lagstiftning samt spridning av detta i hela 
EU.

(4) Det stöd som omfattas av den här 
förordningen bör därför inriktas på 
utveckling, genomförande, övervakning 
och utvärdering av miljöpolitik och 
-lagstiftning inom alla europeiska 
politikområden samt spridning av detta i 
hela EU.

Motivering

Genom detta ändringsförslag poängteras vikten av att integrera miljön i all EU-politik, som 
en övergripande fråga på alla politikområden, i enlighet med vad Europeiska rådet angav vid 
sitt möte i Cardiff i juni 1998.

Ändringsförslag 7
Skäl 8

(8) Övergången måste ske smidigt och den 
verksamhet som finansieras inom ramen 
för pågående program bör övervakas och 
granskas även efter det att programmet 
avslutats.

(8) Övergången måste ske smidigt och den 
verksamhet som finansieras inom ramen 
för pågående program bör övervakas och 
granskas och genomgå en 
kvalitetsbedömning även efter det att 
programmet avslutats.

Motivering

En ekonomisk kontroll räcker inte för att det skall framgå tydligt hur effektiva insatser inom 
ramen för programmet LIFE+ är. En kvalitetsbedömning skulle göra det möjligt att ge en mer 
övergripande bild och en mer komplett redogörelse av de finansierade verksamheternas 
effekter.
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Ändringsförslag 8
Skäl 12

(12) De mål i sjätte 
miljöhandlingsprogrammet som fastställts 
på gemenskapsnivå kan inte uppnås av 
medlemsstater som agerar på egen hand, 
och gemenskapsstöd är därför motiverat 
förutsatt att det inte går utöver vad som 
behövs för att nå målen.

(12) De mål i sjätte 
miljöhandlingsprogrammet som fastställts 
på gemenskapsnivå kan inte uppnås av 
medlemsstater som agerar på egen hand, 
och gemenskapsstöd är därför absolut 
nödvändigt: Europeiska unionen 
ansvarar för att genomföra och främja 
gemenskapens miljöpolitik.

Motivering

Miljöskyddet får inte upphöra vid gränserna, eftersom miljön är en gränsöverskridande 
fråga. En effektiv och ambitiös miljöpolitik bör således framför allt föras på gemenskapsnivå. 
En sådan politik är inte bara nödvändig, ”motiverad”, utan av avgörande betydelse. Därför 
bör EU även fortsättningsvis ansvara för dess genomförande.

Ändringsförslag 9
Artikel 1, stycke 2

Den allmänna målsättningen för LIFE+ är 
att bidra till utvecklingen och 
genomförandet av gemenskapens 
miljöpolitik och -lagstiftning för att främja
en hållbar utveckling.

Den allmänna målsättningen för LIFE+ är 
att bidra till förvaltningen av 
Natura 2000-områden och utvecklingen 
och genomförandet av gemenskapens 
miljöpolitik och -lagstiftning för att 
fungera som en pådrivande kraft för 
främjandet av en hållbar utveckling, varav 
miljön är en av de tre pelarna.

Motivering

Här inbegrips medfinansiering av förvaltningen av Natura 2000-områden som ett mål i 
förordningen om LIFE+.

Ändringsförslag 10
Artikel 1, stycke 3, strecksats 2

– Stabila koncentrationer av växthusgaser 
i atmosfären på en nivå som förhindrar 
farlig antropogen inverkan på 
klimatsystemet.

– Drastisk minskning av växthusgaser i 
atmosfären för att stabilisera dem på en 
nivå som förhindrar farlig antropogen 
inverkan på klimatsystemet och på så sätt 
förhindra en eventuell ekonomisk, social 
och miljömässig omstörtning.
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Motivering

Målet bör vara ambitiösare än en enkel ”stabilisering” av koncentrationerna av 
växthusgaser. Den kommande klimatkrisen, de förändringar som redan sker, gör att vi måste 
fastställa drastiska minskningsmål för utsläppen. Endast sådana mål kan bromsa upp de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga omvälvningar som hänger samman med 
klimatförändringarna.

Ändringsförslag 11
Artikel 1, stycke 3, strecksats 3

– Skydd, bevarande, återskapande och 
stödjande av naturliga system, naturliga 
livsmiljöer och vilda djur och växter i syfte 
att stoppa ökenspridningen och förlusten av 
biologisk mångfald.

– Skydd, bevarande, återskapande och 
stödjande av naturliga miljöer, naturliga 
livsmiljöer och vilda djur och växter, 
särskilt i de områden som skyddas av 
Natura 2000-nätet, i syfte att stoppa 
ökenspridningen och förlusten av biologisk 
mångfald.

Ändringsförslag 12
Artikel 1, stycke 3, strecksats 5

– Utveckling av strategier för politikens 
utveckling, genomförande och integration, 
vilket också innefattar bättre miljöstyrning 
och ökad medvetenhet.

– Utveckling av strategier för politikens 
utveckling, genomförande och integration, 
vilket också innefattar bättre miljöstyrning, 
information, ökad medvetenhet och mer 
övertygande argumentering om 
rättigheter och skyldigheter, om kostnad 
och nytta och om det mervärde som 
miljön tillför på olika politikområden.

Motivering

Det är viktigt att sprida mer information till de europeiska medborgarna och att tydliggöra 
miljöns mervärde på alla EU:s politikområden.

Ändringsförslag 13
Artikel 1, stycke 3, strecksats 5a (ny)

– Ökat engagemang från de europeiska 
medborgarnas sida för att uppnå 
miljömål.
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Motivering

Medborgarna bör inte bara bidra till uppnåendet av miljömålen, de bör kunna spela en aktiv 
roll: programmet LIFE+ bör strukturellt eller ekonomiskt främja medborgarnas aktiva 
deltagande.

Ändringsförslag 14
Artikel 2, punkt 1, stycke 1

1. LIFE+ är uppdelad i två delar på ett sätt 
som skall bidra till att miljömålen i 
artikel 1 uppnås.

1. LIFE+ är uppdelad i tre delar på ett sätt 
som skall bidra till att miljömålen i 
artikel 1 uppnås.

Motivering

En del för ”Förvaltning av Natura 2000-nätet” läggs till i artikel 2.

Ändringsförslag 15
Artikel 2, punkt 1, stycke 1a (nytt)

LIFE+ Förvaltning av Natura 2000-nätet 
skall:
– bidra till inrättande av 
Natura 2000-områden, nätverk och utbyte 
av metoder och kunskaper kring detta,
– bidra till förvaltningen av områdena, i 
enlighet med genomförandet av 
direktiv 79/409/EEG och 
direktiv 92/43/EEG, och på så sätt bidra 
till uppnåendet av de mål som fastställts 
för att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald fram till 2010.

Motivering

Delen ”Förvaltning av Natura 2000-nätet” gör det möjligt att återinföra inrättandet och 
förvaltningen av Natura 2000-områden i LIFE+. Det är viktigt att se till att denna förvaltning 
samfinansieras av EU och medlemsstaterna, eftersom den till stor del bidrar till att minska 
förlusten av biologisk mångfald, ett mål som unionen ställt upp till 2010. Nätet grundar sig på 
”fågeldirektivet” och ”habitatdirektivet”, men hotas av kommissionens brist på förslag till en 
garanterat effektiv finansiering, fastän det stadgas om en sådan i artikel 8 i 
direktiv 92/43/EEG. En ny del skulle således göra det möjligt att säkra att Natura 2000 i 
framtiden anslås en rimlig finansiering i EU-budgeten.
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Ändringsförslag 16
Artikel 2, punkt 1, stycke 2, strecksats 1

– bidra till utveckling och demonstration 
av innovativa angreppssätt och instrument,

– bidra till utveckling och demonstration 
av innovativa angreppssätt och instrument, 
genom att visa på deras mervärde för 
miljön,

Motivering

Det är viktigt att angreppssätten och instrumenten är klart och tydligt användbara och ger ett 
kvalitativt bidrag i form av miljöskydd.

Ändringsförslag 17
Artikel 2, punkt 1, stycke 2, strecksats 5

– ge stöd till bättre miljöförvaltning, 
bredare deltagande av berörda parter –
även icke-statliga organisationer – i 
politiskt samråd och genomförande.

– ge stöd till bättre miljöförvaltning, 
bredare deltagande av berörda parter –
även icke-statliga organisationer – i 
politiskt samråd och genomförande av 
gemenskapspolitiken.

Ändringsförslag 18
Artikel 2, punkt 1, stycke 3, strecksats 1a (nytt)

– skapa medvetenhet om fördelarna med 
detta angreppssätt på de olika 
politikområdena och på så sätt tydliggöra 
principen hållbar utveckling,

Motivering

Medborgarna måste informeras om fördelarna av att miljön beaktas på alla områden av 
EU-politiken, och mer allmänt om hur gemenskapens miljöpolitik bidrar till en hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 19
Artikel 2, punkt 1, stycke 3, strecksats 2

– ge stöd till åtföljande åtgärder 
(information, kommunikationsåtgärder och 
-kampanjer, konferenser etc).

– ge stöd till åtföljande åtgärder 
(information, kommunikationsåtgärder och 
-kampanjer, konferenser etc) som ger ett 
europeiskt mervärde.
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Motivering

Eftersom finansieringen är begränsad bör de åtgärder som erhåller stöd koncentreras på de 
prioriterade frågorna och ge ett tydligt mervärde.

Ändringsförslag 20
Artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Gemenskapsstödet till förvaltningen 
av Natura 2000-områdena skall utgå i 
form av samfinansiering. 
Samfinansieringen av 
förvaltningskostnaderna för dessa 
områden uppgår till 50 procent, och upp 
till 75 procent. De särskilda kriterierna 
för områden som kan komma i fråga för 
ekonomiskt stöd på över 50 procent anges 
i de fleråriga programmen.

Motivering

I artikel 8 i ”fågeldirektivet” och ”habitatdirektivet”, som reglerar Natura 2000-nätet, 
stadgas det om samfinansiering mellan medlemsstaterna och EU. Precis som för övriga 
fonder uppgår samfinansieringen till 50 procent och upp till 75 procent.

Ändringsförslag 21
Artikel 4, punkt 1

1. Finansieringen kommer att 
tillhandahållas på grundval av de fleråriga 
strategiska program som kommissionen 
tagit fram. I programmen skall 
huvudsakliga mål, prioriterade 
verksamhetsområden, typ av åtgärder och 
förväntade resultat av 
gemenskapsfinansieringen fastställas i 
relation till målen i artikel 1, och de skall i 
möjligatse mån innefatta preliminära 
finansiella bedömningar.

1. Finansieringen kommer att 
tillhandahållas på grundval av de fleråriga 
strategiska program som kommissionen i 
samråd med Europaparlamentet tagit 
fram. I programmen skall huvudsakliga 
mål, prioriterade verksamhetsområden, typ 
av åtgärder och förväntade resultat av 
gemenskapsfinansieringen fastställas i 
relation till målen i artikel 1, och de skall 
innefatta finansiella bedömningar.

Motivering

Europaparlamentet, som är det enda gemenskapsorgan som direkt företräder de europeiska 
medborgarna, bör ha insyn och bör kunna ingripa i beslutsfattandet kring de strategiska 
fleråriga programmen för LIFE+.
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Ändringsförslag 22
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. De fleråriga programmen skall antas i 
enlighet med artikel 251 i EG-fördraget.

Motivering

Europaparlamentet, som är det enda gemenskapsorgan som direkt företräder de europeiska 
medborgarna, bör ha insyn och bör kunna ingripa i beslutsfattandet kring de strategiska 
fleråriga programmen för LIFE+.

Ändringsförslag 23
Artikel 4, punkt 3

3. De fleråriga och årliga programmen 
skall antas enligt förfarandena i artikel 12.
Om omständigheterna så kräver får de 
fleråriga och de årliga programmen ändras 
enligt samma förfaranden under 
tillämpningsperioden. 

3. De årliga programmen skall antas enligt 
förfarandena i artikel 12. Om 
omständigheterna så kräver får de fleråriga 
och de årliga programmen ändras enligt 
samma förfaranden under 
tillämpningsperioden. 

Motivering

Se ändringsförslag 22.

Ändringsförslag 24
Artikel 4, punkt 3a (ny)

3a. Finansiering skall tillgängliggöras för 
att stödja icke-statliga organisationer 
verksamma framför allt på området för 
miljöskydd och miljöförbättringar på 
europeisk nivå genom bidrag som utgår 
på årlig eller flerårig basis i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga 3a (ny).

Motivering

Kommissionens förslag ger de icke-statliga organisationerna inte någon garanti för 
ekonomiskt stöd som de kan göra legitimt anspråk på med hänvisning till sin aktiva roll i 
utarbetandet och genomförandet av miljöpolitiken. Genom denna punkt specificeras principen 
om anslag inom ramen för LIFE+ samtidigt som man understryker att man i den anslagna 
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budgeten måste ta hänsyn till den genomförda utvidgningen (tio nya medlemsstater) och 
kommande utvidgningar (Rumänien och Bulgarien till att börja med) av Europeiska unionen.

Ändringsförslag 25
Artikel 5, punkt 2

2. Kommissionen får besluta om att 
överlåta en del av budgetgenomförandet till 
nationella organ i den offentliga sektorn 
eller till privaträttsliga organ med 
offentliga förvaltningsuppgifter i enlighet 
med artikel 54.2 c i budgetförordningen, 
enligt urvalskriterierna i bilaga 3.

2. Med undantag för urvalet av projekt 
som kan komma ifråga för finansiering 
från LIFE+ får kommissionen besluta om 
att överlåta en del av budgetgenomförandet 
till nationella eller regionala organ i den 
offentliga sektorn eller till privaträttsliga 
organ med offentliga förvaltningsuppgifter 
i enlighet med artikel 54.2 c i 
budgetförordningen, enligt 
urvalskriterierna i bilaga 3. Kommissionen 
skall dock ansvara för att följa upp, 
godkänna och utvärdera detta 
genomförande, som skall behandlas i ett 
meddelande till Europaparlamentet.

Motivering

Kommissionen bör behålla kontrollen över urvalet av projekt som kan komma ifråga för 
finansiering från LIFE+, för om medlemsstaterna får ta över rätten att välja ut projekt finns 
det ingen garanti för att projekten har ett europeiskt värde och inte heller för att de 
potentiella mottagarna behandlas lika i de olika europeiska länderna. Dessutom vore det 
logiskt att utnyttja den erfarenhet och den kompetens som kommissionens generaldirektorat 
för miljö utvecklat under tidigare program. Ordet ”regionala” har lagts till för att ta hänsyn 
till de europeiska ländernas olika inre strukturer: man måste ge de regionala myndigheterna 
rätt att delta i denna process.

Ändringsförslag 26
Artikel 6, strecksats -1

– Ägare och förvaltare av 
Natura 2000-områden

Motivering

Genom detta ändringsförslag kan finansieringen av Natura 2000 återintegreras i programmet 
LIFE+ eftersom det anges att även förvaltare och ägare av områden kan erhålla denna typ av 
finansiering.
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Ändringsförslag 27
Artikel 8, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall se till att det inrättas 
lämpliga mekanismer för samordningen 
från planeringsstadiet till genomförandet 
mellan de operationella programmen och 
utnyttjandet av medel från LIFE+, 
strukturfonderna, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) och Europeiska fiskerifonden 
(EFF).

Motivering

Kommissionen bör se till att de medel som finns tillgängliga via LIFE+ samordnas med 
medlen från andra strukturfonder. Detta är absolut nödvändigt för att undvika dubbelt 
utnyttjande.

Ändringsförslag 28
Artikel 9, punkt 1, stycke 2

De finansiella ramarna för genomförandet 
fastställs till 2 190 miljoner euro för 
perioden 1 januari 2007 – 31 december 
2013 (sju år).

De finansiella ramarna för genomförandet 
fastställs till 23 190 miljoner euro för 
perioden 1 januari 2007 – 31 december 
2013 (sju år).

Motivering

I sitt meddelande om finansieringen av Natura 2000 beräknade kommissionen behoven för 
Natura 2000-nätet till 6,1 miljarder euro per år, det vill säga en samfinansiering på cirka 
3 miljarder. Eftersom programperioden för det nya LIFE+-instrumentet är sju år kommer 
behoven för Natura 2000 för 2007-2013 således att uppgå till 21 miljarder euro, till vilka vi 
lägger det aktuella anslaget och uppnår en budget på totalt 23 190 miljoner euro. Det finns 
risk för att denna kostnadsberäkning för förvaltningen av Natura 2000 är alltför låg, men den 
föreslagna summan är åtminstone beräknad på grundval av de budgetbehov som 
kommissionen fastställt för förvaltningen av skyddade Natura 2000-områden.

Ändringsförslag 29
Artikel 9, punkt 3

3. Den preliminära uppdelningen av det 
finansiella stödet mellan de båda delarna i 
LIFE+ återfinns i bilaga 2.

3. Den preliminära uppdelningen av det 
finansiella stödet mellan de tre delarna i 
LIFE+ återfinns i bilaga 2.
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Motivering

Se ändringsförslag 35.

Ändringsförslag 30
Artikel 9, punkt 3a (ny)

3a. Den årliga budgeten för stödet till 
icke-statliga miljöorganisationer skall 
gradvis öka på grundval av 2005 års 
budget.

Motivering

Eftersom det finns en önskan om att icke-statliga organisationer skall bidra till och yttra sig 
om allt fler politikområden och att antalet stödberättigade icke-statliga organisationer och 
nätverk ökar i takt med tidigare och framtida utvidgningar bör den totala tillgängliga 
summan för stöd till icke-statliga miljöorganisationer på europeisk nivå fortsätta att öka.

Ändringsförslag 31
Artikel 13, stycke 3

Den slutliga utvärderingen kommer att 
genomföras senast ett år innan programmet 
avslutas och skall överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Den slutliga utvärderingen kommer att 
genomföras senast ett år innan programmet 
avslutas. Halvtidsutvärderingen och den 
slutliga utvärderingen skall överlämnas 
till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Europaparlamentet, som är det enda gemenskapsorgan som direkt företräder de europeiska 
medborgarna, bör ha insyn och bör kunna ingripa i beslutsfattandet kring de strategiska 
fleråriga programmen för LIFE+.

Ändringsförslag 32
Bilaga 1, punkt 1, stycke 1

När det gäller de mål som förtecknas i 
artikel 1 kan bland annat stöd till 
genomförande av de prioriterade områdena 
i sjätte miljöhandlingsprogrammet omfattas 
av stöd, dvs. följande:

När det gäller de mål som förtecknas i 
artikel 1 skall förvaltning av 
Natura 2000-områden i EU, främjande av 
icke-statliga organisationer verksamma 
framför allt på området för miljöskydd 
och genomförande av de prioriterade 
områdena i sjätte 
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miljöhandlingsprogrammet omfattas av 
stöd, dvs. följande:

Motivering

Förvaltningen av Natura 2000 och stöd till icke-statliga organisationer inlemmas i LIFE+.

Ändringsförslag 33
Bilaga 1, punkt 1, strecksats 2

– Natur och biologisk mångfald: nätverket 
Natura 2000 (som kompletterar, men inte 
överlappar lagstiftningen om 
landsbygdsutveckling och 
sammanhållningspolitiken), t.ex. 
innovativa förhållningssätt till 
förvaltningen av områden och planerings-
och förvaltningskostnader för vissa 
områden, nya områden eller sådana som 
inte omfattas av finansiering av struktur-
eller landsbygdsutvecklingsfonder. Senast 
2010 skall minskningen av biologisk 
mångfald stoppas, skogar och 
miljöåtgärder i gemenskapen skall 
övervakas och åtgärder skall vidtas för att 
förebygga skogsbränder.

– Natur och biologisk mångfald: nätverket 
Natura 2000, t.ex. innovativa 
förhållningssätt till förvaltningen och 
planeringen av områden, övervakning av 
deras bevarandestatus och finansiering av 
utarbetandet och genomförandet av
handlingsplaner för vissa arter. 
Senast 2010 skall minskningen av 
biologisk mångfald stoppas, skogar och 
miljöåtgärder i gemenskapen skall 
övervakas och åtgärder skall vidtas för att 
förebygga skogsbränder.

Motivering

Föredraganden föreslår att anslagen för förvaltningen av Natura 2000 skall gå till en separat 
del av LIFE+ (ändringsförslag 15). Detta led handlar om att verksamheter som faller inom 
ramen för LIFE Natur, till exempel projektverksamhet och innovativa insatser, skall fortsätta 
att bedrivas.

Ändringsförslag 34
Bilaga 1, punkt 2, strecksats -1 (ny)

– Ekonomisk förvaltning och 
administrativa åtgärder för 
Natura 2000-områdena

Motivering

Förvaltningen av Natura 2000 integreras i LIFE+.
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Ändringsförslag 35
Bilaga 2

Preliminär fördelning av bidrag (procent av 
helheten)

Preliminär fördelning av bidrag (procent av 
helheten)

Beloppen skall fördelas till de båda delarna 
av LIFE enligt följande:

Beloppen skall fördelas till de båda delarna 
av LIFE enligt följande:

LIFE+ Förvaltning av 
Natura 2000-områden: 90 %

LIFE+ Genomförande och förvaltning:
75-80 %

LIFE+ Genomförande och förvaltning:
7,5-8 %

LIFE+ Information och kommunikation:
20-25 %

LIFE+ Information och kommunikation:
2-25 %

Motivering

Med tanke på det belopp som krävs för att täcka förvaltningskostnaderna för 
Natura 2000-nätet måste nästan 90 procent av de tillgängliga medlen anslås till den första 
delen, ”Förvaltning av Natura 2000-områden”.

Ändringsförslag 36
Bilaga 3, stycke 3

De behöriga myndigheterna eller organen 
(nedan kallad nationella organ) skall utses 
av kommissionen tillsammans med 
medlemsstaterna, eller av medlemsstaten 
själv, i enlighet med artikel 54.2 c och 
artikel 56 i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 och artiklarna 38 
och 39 i kommissionens förordning (EG, 
Euratom) nr 2342/2002.

De behöriga myndigheterna eller organen 
(nedan kallad nationella eller regionala 
organ) skall utses av kommissionen 
tillsammans med medlemsstaterna och de 
regionala myndigheterna i enlighet med 
artikel 54.2 c och artikel 56 i rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
och artiklarna 38 och 39 i kommissionens 
förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

Motivering

Ordet ”regionala” har lagts till för att ta hänsyn till de europeiska ländernas olika inre 
strukturer: man måste ge de regionala myndigheterna rätt att delta i utarbetandet, 
förvaltningen och genomförandet av programmet LIFE+.

Ändringsförslag 37
Bilaga 3, stycke 5, inledningen

När nationella organ utses gäller följande När nationella eller regionala organ utses 
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kriterier: gäller följande kriterier:

Motivering

Ordet ”regionala” har lagts till för att ta hänsyn till de europeiska ländernas olika inre 
strukturer.

Ändringsförslag 38
Bilaga 3, stycke 6

Kommissionen skall sluta ett avtal med 
varje nationellt organ, i enlighet med 
artikel 41 i tillämpningsföreskrifterna (till 
budgetförordningen), med detaljerade 
bestämmelser om bland annat definitionen 
av uppgifterna, reglerna om rapportering, 
ansvarsbegränsning och 
kontrollarrangemang. Organen skall följa 
principerna om insyn och lika behandling 
och undvika dubbelfinansiering genom 
annan gemenskapsfinansiering, uppfylla 
kravet att övervaka projekt samt återkräva 
anslag som stödmottagarna skall betala 
tillbaka.

Kommissionen skall sluta ett avtal med 
varje nationellt eller regionalt organ, i 
enlighet med artikel 41 i 
tillämpningsföreskrifterna (till 
budgetförordningen), med detaljerade 
bestämmelser om bland annat definitionen 
av uppgifterna, reglerna om rapportering, 
ansvarsbegränsning och 
kontrollarrangemang. Organen skall följa 
principerna om insyn och lika behandling 
och undvika dubbelfinansiering genom 
annan gemenskapsfinansiering, uppfylla 
kravet att övervaka projekt samt återkräva 
anslag som stödmottagarna skall betala 
tillbaka.

Motivering

Ordet ”regionalt” har lagts till för att ta hänsyn till de europeiska ländernas olika inre 
strukturer.

Ändringsförslag 39
Bilaga 3a (ny)

Bilaga 3a
Främjande av icke-statliga organisationer 

verksamma framför allt på området för 
miljöskydd7

LIFE+ skall samfinansiera drifts- eller 
verksamhetsstöd till icke-statliga 
organisationer som verkar på europeisk 
nivå framför allt för att skydda och främja 
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miljön.
För att vara stödberättigad skall en 
icke-statlig organisation:
– vara en oberoende och icke 
vinstdrivande juridisk person som framför 
allt verkar för att skydda och främja 
miljön för det allmännas bästa och med 
målet att skapa hållbar utveckling,
– vara verksam på europeisk nivå, 
antingen ensam eller i form av en 
sammanslutning vars struktur 
(medlemsskapsbaserad) och verksamhet 
omfattar minst tre europeiska länder,
– delta i utarbetandet och genomförandet 
av EU:s politik och lagstiftning.
Administrationen av verksamhetsstöd till 
icke-statliga organisationer skall inte 
delegeras till nationell nivå. Detaljerade 
villkor för verksamhetsstöd skall 
fastställas i de fleråriga strategiska 
programmen.

Motivering

Icke-statliga miljöorganisationer spelar en avgörande roll när det gäller att skapa en länk 
mellan EU-institutionerna och allmänheten och på så sätt bidra till god miljöförvaltning. Den 
nya förordningen bör för att öka deras effektivitet och påverkan innehålla en relativt 
förutsägbar flerårig ram för dessa organisationer (utan att det påverkar kommissionens rätt 
att bedöma enskilda organisationer utifrån deras resultat och kvaliteten på deras planer). 
Stödet till icke-statliga organisationer bör ha en tydlig koppling till EU:s politik, varför denna 
typ av verksamhet inte lämpar sig för decentralisering.
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MOTIVERING

LIFE+ eller den nya budgetpolitiken på miljöområdet

Diskussionen kring LIFE+ sträcker sig mycket längre än själva finansieringsinstrumentet. 
Den kan inte skiljas från andra politikområden under diskussion, vare sig det handlar om 
förordningarna om fonden för landsbygdens utveckling, sammanhållningsfonden, mål 2, 
framtida finansieringsinstrument för innovativ teknik, den nya grannskapspolitiken eller, 
självfallet, EU:s framtida budget.

Det är lämplig att vid fastställandet av de sjuåriga budgetplanerna (från 2007 till 2013) ha 
överblick över den del av gemenskapsbudgeten som ägnas miljön. Tillvägagångssätten bör 
således sammanstråla mellan de olika utskotten så att den framtida budgeten blir enhetlig och 
EU kan uppfylla sina politiska åtaganden. Vikten av en sådan överblick ökar i takt med de 
fastställda målens ambitionsnivå.

Miljön har länge varit på kollisionskurs med andra politikområden (i synnerhet jordbruk och 
regionalutveckling) som leder till en avsevärd försämring av naturresurserna, men miljön är 
idag integrerad eller borde vara integrerad i unionens olika politikområden. Vissa 
miljöinvesteringsprojekt finansieras därför genom strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden (bl.a. vattenförvaltning).

Det räcker dock inte med denna integrering: Under 1992 inrättades finansieringsinstrumentet 
LIFE i syfte att täcka den specifika karaktären på alla mål som ställts upp inom det komplexa, 
omfattande och tvärpolitiska miljöområdet. LIFE är utan tvekan det främsta verktyget för 
främjandet av miljöprojekt, även om vissa miljöpolitiska åtgärder har omfattats av särskilda 
program med liten budget, till exempel Urban, stöd till icke-statliga organisationer, Forest 
focus och föroreningar till havs.

Instrumentet LIFE har varit uppdelat i tre perioder. Den senaste – LIFE III – har i sin tur varit 
uppdelad i tre delar:

– LIFE Natur för miljöskyddsåtgärder, 
– LIFE Miljö för innovativa projekt för förbättrande av miljön,
– LIFE Tredje land till stöd för projekt för hållbar utveckling i tredje länder.

LIFE har gjort det möjligt att inleda anmärkningsvärda projekt på alla nivåer, trots de 
begränsade budgeterna. Exempelvis har pilotprojekt för förbättring av miljön genomförts 
(energibesparingar, avfallshantering, innovativ företagsteknik m.m.) med hjälp av 
LIFE Miljö. 

Det är dock delen LIFE Natur som uppvisar de tydligaste resultaten, eftersom den fungerat 
som en startmotor för urvalet och förvaltningen av Natura 2000-områden. Klassificeringen av 
Natura 2000-områden har som bekant inte varit problemfri eftersom medlemsstaterna, vilka 
vägrat att inse fördelarna med Natura 2000, orsakat förseningar i inrättandet av nätet. På de 
platser där projekt genomförts har Natura 2000 emellertid visat sig ge ett mycket viktigt 
bidrag till en hållbar utveckling. 



PR\556664SV.doc 23/25 PE 335.348v01-00

SV

Utsikter för LIFE+ under perioden 2007–2013

Den fråga som står på dagordningen i dag är finansieringen av EU:s miljöpolitik. 
Kommissionen har i sitt förslag behållit LIFE+ som ett särskilt finansieringsinstrument för 
miljön, vilket måste välkomnas. LIFE är fortfarande det enda finansieringsinstrument som på 
ett effektivt sätt bidrar till genomförandet och utarbetandet av EU:s miljöpolitik och 
miljölagstiftning.

I kommissionens förslag till förordning slår dock målen och innehållet i LIFE+ en med 
häpnad. Vagheten, bristen på exakthet och av definition av de grundläggande frågorna när det 
gäller att uppnå de fastställda miljömålen inom ramen för strategierna för hållbar utveckling, 
strategierna från Göteborg och strategierna för bevarande av den biologiska mångfalden och 
för bekämpandet av klimatförändringar gör att vi måste fråga oss vad kommissionen faktiskt 
syftar till att uppnå med sitt förslag.

Frågan om integration: vilka garantier finns det för miljön? 

När det gäller genomförandet av miljöpolitiken har kommissionen valt att koncentrera sig på 
integrationen av miljöfrågor som en pådrivande kraft i budgetarbetet, och överlåter således 
ansvaret för att välja ut och genomföra projekt på andra som inte nödvändigtvis är tillräckligt 
medvetna och kunniga om miljöfrågor. 

Vad gäller LIFE+ visar kommissionen i sitt förslag att den vägrar att ta sitt ansvar på 
europeisk nivå för genomförandet av miljöpolitiken, och istället delegerar ansvaret till 
medlemsstaterna. Kommissionen föreslår ett miljöpolitiskt Europa ”à la carte” som ger 
EU-länderna full frihet att välja vilka verksamheter de skall bedriva med samfinansiering från 
unionen.

Denna ansvarsdelegering innebär ett förnekande av något uppenbart, nämligen att 
miljöpolitiken bör utformas på europeisk nivå eftersom miljön är en gränsöverskridande 
fråga. Denna delegering av ansvaret är därför oacceptabel; den leder till att enhetligheten i 
hela unionens miljöpolitik förstörs.

LIFE+ kommer huvudsakligen att ägnas åt stödåtgärder för miljöpolitiken och fokuseras på 
två områden: ”genomförande och förvaltning” och ”information och kommunikation”. Målen 
uttryckt i siffror är förbluffande med tanke på vad som behövs för att uppnå de mål som 
unionen ställt upp (det stora problemet med klimatförändringarna, vattenpolitiken kopplad till 
ramdirektivet som kommer att kräva avsevärda investeringar). 

I brist på tillräckliga ekonomiska medel har kommissionen satsat på att integrera miljöfrågan i 
alla politikområden. Kommissionen hoppas kunna säkra genomförandet av strategin för 
hållbar utveckling och Lissabonstrategin, som har starka miljökopplingar, genom andra 
EU-politikområden med stor budget, utan att anslå några som helst extra medel. Utan 
garantier är detta tvärpolitiska förslag dömt till nederlag. 



PE 335.348v01-00 24/25 PR\556664SV.doc

SV

Natura 2000

Den andra bristen i detta förslag är förvisso att det inte innehåller bestämmelser om hur 
förvaltningen av Natura 2000-nätet under perioden 2007–2013 skall finansieras. Detta trots att 
arbetsgruppen för artikel 8 i habitatdirektivet i sin rapport understryker att habitatdirektivet 
och Natura 2000 har fått en strategisk betydelse och nu erkänns som de främsta 
gemenskapsinstrumenten för att uppnå det nya globala målet och gemenskapsmålet att stoppa 
utarmningen av den biologiska mångfalden fram till 2010.

Den ”integrationshållning” som kommissionen intar i fråga om Natura 2000 skulle kunna 
fungera med en gemenskapspolitik där ansvaret för förvaltningen av Natura 2000-områden 
verkligen angavs specifikt och uttryckligen i budgettexten och i budgetposterna för 
strukturpolitiken. 

I sitt meddelande om finansieringen av Natura 2000 anger kommissionen att kostnaden för 
förvaltningen av Natura 2000 uppgår till 6,1 miljarder euro, varav 5 miljarder euro för de 
15 ”gamla” medlemsstaterna och 1 miljard euro för de tio nya medlemsstaterna. Enligt 
miljöorganisationerna motsvarar dessa beräkningar bara hälften av de verkliga investeringar 
som behövs för själva förvaltningen av områdena. Beloppet på 6,1 miljarder euro måste således 
betraktas som ett absolut minimum.

Dessa ekonomiska behov – varav medlemsstaterna skall tillgodose hälften – tas dock inte upp 
i någon budgetpost och uttrycks inte heller i någon procentsats av strukturfonderna, vilka 
enligt kommissionen emellertid skall täcka dessa behov. Arbetsgruppen för artikel 8 i 
habitatdirektivet bekräftar detta och anger att kommissionen totalt bortsett från att valet av 
strukturfonderna medför som en absolut förutsättning att det i Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 
införs en särskild klausul som ålägger dessa fonder att stödja en god förvaltning av 
Natura 2000.

För att erhålla stöd från strukturfonderna måste man dessutom visa att de finansierade 
åtgärderna har positiva ekonomiska och sociala effekter. Förvaltningen av naturliga miljöer, 
sumpmarker, skogar; kalkhaltiga gräsmarker och artskyddet uppfyller inte dessa 
tilldelningskriterier.

Det vore minst lika svårt att dela stödet till landsbygdsutveckling med Natura 2000, eftersom 
landsbygdsstödet också är en prioriterad fråga. Faktiskt har ingen summa nämnts, i syfte att 
inte oroa någon part. Utan denna insyn blir det dock en förrädisk strid som de som förvaltar 
Natura 2000 måste utkämpa. Det är varken önskvärt eller acceptabelt att låta skyddet av den 
biologiska mångfalden konkurrera med unionens övriga politikområden.

Det är inte utan att föredraganden undrar om inte principen om att miljön skall integreras i de 
övriga politikområdena kommer att visa sig utgöra en källa till stridigheter och att miljön, 
EU-budgetens ständiga förlorare, och i synnerhet Natura 2000, faktiskt kommer att anslås 
löjligt små ekonomiska medel.

Det är således kommissionen som bör ta ansvar för genomförandet av Natura 2000 och 
skyddet av den biologiska mångfalden, som fastställts vara av europeiskt intresse och en 
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prioriterad fråga. Genom att lägga ut dimridåer kring frågan om samfinansieringen av 
Natura 2000 sätter kommissionen genomförandet av Natura 2000 på spel. Utan 
medfinansiering från EU hotas hela genomförandemekanismen, som ofta är behäftad med 
svårigheter. Det skulle göra Natura 2000 till ett dödfött projekt! 

Föredragandens förslag

Eftersom de valmöjligheter som kommissionen presenterar inte tryggar denna finansiering 
låter föredraganden kostnaden för genomförandet av Natura 2000 ingå i instrumentet LIFE+ 
genom att det skapas en ny del, ”LIFE+ Förvaltning av Natura 2000-nätet”, så att 
kommissionen och rådet tvingas ta sitt ansvar. 

Det måste finnas en förutsägbar flerårig ram för miljöorganisationerna. Därför föreslår 
föredraganden även bestämmelser som syftar till att säkra nivån på stödet till de icke-statliga 
miljöorganisationer som deltar i utarbetandet av gemenskapspolitiken.

Föredraganden uppmanar kommissionens ledamöter att mer djupgående diskutera behovet av 
särskilda ekonomiska anslag till projektverksamheter kopplade till miljö och biologisk 
mångfald, mot bakgrund av vikten av det tidigare programmet LIFE Natur och de lyckade 
resultaten av detta program.


