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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het programma LIFE zal in 2020 herzien worden. Tot nu toe is de financiering van het 

programma gebruikt als proeftuin voor kleine projecten die het milieu vooruit moeten helpen. 

Voorbeelden zijn beheerstechnieken om het aantal wilde soorten te doen toenemen of 

wetlands in stand te houden. Het succes van dergelijke innovaties kan worden gestaafd met 

concrete cijfers. De financiering komt rechtstreeks uit Brussel. 

 

Als deze projecten hun doel bereiken, worden ze populair bij landbouwers die vervolgens 

zullen gaan investeren met de subsidies van hun lidstaat uit de tweede pijler. 

 

De toevoeging van de term “klimaatactie” aan de huidige LIFE-regeling heeft een geheel 

nieuw concept toegevoegd aan de wijze waarop het geld van de belastingbetaler moet worden 

besteed. Deze term kwam ook voor in het meest recente voorstel van commissaris Hogan over 

de hervorming van het GLB. De toevoeging van de term “klimaatactie” gaat gepaard met een 

stijging van de begroting van het programma LIFE met 60 %. Wat echter overduidelijk 

ontbreekt, zijn definities van de vereiste maatregelen en de gewenste resultaten. 

 

Als “klimaatactie” vervangen zou worden door “maatregelen tegen verontreiniging” kan de 

verontreiniging van de lucht, de bodem en het water gemeten worden en kan worden bepaald 

hoe doeltreffend de strategieën zijn om deze problemen te verhelpen, met streefcijfers voor 

elk van de drie elementen.  De oorlog tegen verontreiniging kan gewonnen worden door 

technologie en wetgeving in te zetten als wapen. De oorlog tegen het weer op aarde zal een 

eindeloze strijd zijn, aangezien het niet duidelijk is wat een overwinning inhoudt.  

 

De rapporteur heeft het vierkoppige team van de Commissie ontmoet, waarvan de leden stuk 

voor stuk een andere bijdrage hebben geleverd aan dit voorstel. De rapporteur vroeg hen wat 

de gewenste uitkomst is van financiële investeringen. Het antwoord luidde: “een verlaging 

van de CO2-emissies”. 
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Onderstaande grafiek laat de verlaging van CO2 in de lucht op lange termijn zien. Menselijke 

activiteiten speelden hierbij geen enkele rol. Hoge CO2-waarden vielen samen met een ijstijd. 

 
Gebaseerd op het werk van professoren Shaviv en Veiser en geoloog Graham Oram 

 

A % droge lucht van kooldioxide (rood), stikstof (bruin) en zuurstof (blauw) van 

droge atmosfeer 

 N.B.: % methaan- en NOx-gassen die veel te klein zijn om weer te geven in de grafiek 

B Luchtdruk dalend van 100 atmosfeer naar de huidige 1 atmosfeer 

C Representatieve temperatuuranomalie (prof. Jan Veiser) 

D Verstreken tijd in miljarden jaren (Ga = gigajaar) (blauw) en miljoenen jaren 

(zwart) 

E De aarde ontstond in de toestand waarin Venus zich nog steeds bevindt 

F De tijdvakken Hadeïcum en Archeïcum; Bariet “geïnjecteerd” met CO2 onder een 

hoge druk van > 60 atmosfeer 

G Cyanobacteriën zetten CO2 om in O2, dat eerst de korst laat “roesten” en vervolgens 

de atmosfeer binnendringt 

H “Sneeuwbal aarde” 

P/T = overgang van het Perm naar het Trias 

K/T = overgang van het Krijt naar het Trias - dinosaurussen stierven op grote schaal uit 
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Door te beweren dat de verlaging van de CO2-niveaus een manier is om een onbevredigend 

klimaat tegen te gaan, gaat de Commissie voorbij aan de factoren die daadwerkelijk bijdragen 

aan klimaatverandering. 

 

1. De melkweg: in de vorm van fluctuaties in kosmische straling. Kan in de loop van 

miljoenen jaren temperatuurveranderingen van 10o C teweegbrengen.  

2. Het zonnestelsel: Onder invloed van de zwaartekracht kunnen er 

temperatuurveranderingen optreden van 2 à 3o C. 

3. De zon: De variaties in baan en stand, samen met de vijf gedocumenteerde cycli van de 

zon kunnen leiden tot een temperatuurverandering op aarde van maximaal 5o C. 

4. Oceaanstromingen. 

5. Broeikasgas: Waterdamp, in de vorm van bewolking. 

 

De andere broeikasgassen, CO2, methaan en distikstofoxide hebben een verwaarloosbaar 

effect op ons klimaat. Maar CO2 is een onvervangbare voedingsstof voor planten. Methaan 

valt uiteen in CO2 en H2O; NOx-gassen worden uiteindelijk omgezet in nitraten. 

 
Als het effect van CO2-niveaus op ons klimaat verwaarloosbaar is, geldt dat ook voor het 

effect van menselijke activiteiten om die CO2-niveaus terug te dringen. 

 

De twee wereldkaarten hieronder laten dit heel duidelijk zien. 

 

 
Berekende gebieden met hogere CO2-concentraties als gevolg van menselijke emissies 
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- Daadwerkelijke gebieden met een hogere CO2-concentratie 

- Waarnemingen van SCIAMACHY op de satelliet ENVISAT (overeenstemming met 

gegevens van het Japanse IBUKU) 

 
De voorspellingen van de deskundigen en de metingen van de satelliet spreken elkaar tegen.  

 

De totale afwezigheid van kritieke CO2-gebieden in Europa geeft aan dat er geen probleem is 

dat door de Commissie moet worden opgelost. Het enige mogelijke risico op een gebeurtenis 

waarbij veel CO2 vrijkomt in Europa, is een vulkaanuitbarsting. 

 

De natuurlijk hoge concentraties CO2 boven onze natuurlijke regenwouden vormen een 

interessant dilemma voor degenen die wel het een maar niet het ander willen. Het wordt er 

niet gemakkelijker op als die mensen beseffen dat regenwouden ook veel methaan en 

waterdamp uitstoten.  

 

Vanaf het moment dat de rapporteur in 2009 als lid toetrad tot het Parlement verwerken 

parlementsleden in AGRI en ENVI naar hartenlust de zinsnede “het aanpakken van de 

klimaatverandering” in hun toespraken.  Dat klinkt heel eervol en deugdzaam. Zij gaan hierbij 

uit van voorspellingen uit de jaren tachtig over snel stijgende temperaturen op aarde en een 

stijgende zeespiegel waarvan uiteindelijk nooit sprake is geweest. De Commissie heeft naar 

deze toespraken geluisterd in plaats van te kijken naar wat er daadwerkelijk aan de hand is. 

Op een gegeven moment moet iemand wel zeggen dat de keizer geen onzichtbare kleren 

draagt maar gewoon naakt is! De rapporteur biedt zijn collega’s nu deze mogelijkheid. 

 
Sommige parlementsleden zijn louter vanwege hun afkeer van CO2 gekozen. Zij zullen niet 

van mening veranderen. 

 

De rapporteur verzoekt echter andere collega’s met klem na te denken over het feit dat het 

precedent van “klimaatactie” in het LIFE-programma het pad effent voor “klimaatactie” in de 
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landbouw, waar 40 % van de toekomstige begrotingen zoals het er nu uitziet zal worden 

besteed aan de bestrijding van CO2, een van de beste vrienden van de landbouw. 

 

De rapporteur heeft het voorstel gewijzigd door alle verwijzingen naar “schone energie” te 

schrappen, aangezien hiermee “CO2-vrije energie” wordt geïmpliceerd, evenals de 

verwijzingen naar “mitigatie van klimaatverandering”. In plaats daarvan heeft hij de term 

“aanpassing aan klimaatverandering” opgenomen in de tekst van het wetsvoorstel. Er is een 

groot verschil tussen deze twee termen. We moeten ons voorbereiden op de volgende 

“Maunder Minimum”-periode, oftewel mini-ijstijd, die misschien wel 200 à 300 jaar zal 

duren. Een aantal zonnefysici denkt dat deze cyclus technisch al begonnen is.  

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In het streven naar verwezenlijking 

van de doelstellingen en streefdoelen van 

de Unie zoals vastgelegd in wetgeving, 

beleid, plannen en internationale 

verplichtingen inzake milieu, klimaat en, 

waar relevant, schone energie, moet het 

programma bijdragen aan de overgang naar 

een schone, circulaire, energie-efficiënte, 

koolstofarme en klimaatbestendige 
economie, aan de bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het milieu 

en aan het tot staan brengen en ombuigen 

van biodiversiteitsverlies, hetzij door 

rechtstreekse interventies, hetzij door 

ondersteuning van de integratie van die 

doelstellingen in ander beleid. 

(3) In het streven naar verwezenlijking 

van de doelstellingen en streefdoelen van 

de Unie zoals vastgelegd in wetgeving, 

beleid, plannen en internationale 

verplichtingen inzake milieu, klimaat en, 

waar relevant, schone energie, moet het 

programma bijdragen aan de aanpassing 

aan de effecten van klimaatverandering, 

de overgang naar een schone, circulaire, 

energie-efficiënte economie, aan de 

bescherming en verbetering van de 

kwaliteit van het milieu en aan het tot staan 

brengen en ombuigen van 

biodiversiteitsverlies, hetzij door 

rechtstreekse interventies, hetzij door 

ondersteuning van de integratie van die 

doelstellingen in ander beleid. 

Or. en 
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Motivering 

De aanpassing aan klimaatverandering behelst het nemen van praktische maatregelen om de 

risico’s van klimaateffecten te beheersen. We moeten ons voorbereiden op de volgende 

“Maunder Minimum”-periode, oftewel mini-ijstijd, die misschien wel 200 à 300 jaar zal 

duren. Een aantal fysici denkt dat mondiale veranderingen al in gang zijn gezet. Dat betekent 

dat aanpassing, en niet tot mislukken gedoemde pogingen tot matiging, een prioriteit moet 

zijn.  Om die reden introduceert de rapporteur de term “aanpassing aan klimaatverandering” 

in de tekst van het ontwerpwetsvoorstel. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Het programma moet bijdragen aan 

duurzame ontwikkeling en aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen en 

streefdoelen van wetgeving, strategieën, 

plannen en internationale verplichtingen 

van de Unie inzake milieu, klimaat en, 

waar relevant, schone energie, met name 

van de Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling van de Verenigde Naties8 , 

het Verdrag inzake biologische diversiteit9 

en de Overeenkomst van Parijs, die is 

aangenomen in het kader van het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering10 

("Overeenkomst van Parijs inzake 

klimaatverandering"). 

(5) Het programma moet bijdragen aan 

duurzame ontwikkeling en aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen en 

streefdoelen van wetgeving, strategieën, 

plannen en internationale verplichtingen 

van de Unie inzake milieu, de aanpassing 

aan klimaatverandering en andere 

relevante wetgeving, strategieën, plannen 

en internationale verplichtingen, met 

name van de Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling van de Verenigde Naties8 en 

het Verdrag inzake biologische diversiteit9. 

__________________ __________________ 

8 Agenda 2030, resolutie goedgekeurd door 

de Algemene Vergadering van de VN, 25 

september 2015. 

8 Agenda 2030, resolutie goedgekeurd door 

de Algemene Vergadering van de VN, 25 

september 2015. 

9 93/626/EEG: Besluit van de Raad van 25 

oktober 1993 betreffende de sluiting van 

het Verdrag inzake biologische diversiteit 

(PB L 309 van 13.12.1993, blz. 1). 

9 93/626/EEG: Besluit van de Raad van 25 

oktober 1993 betreffende de sluiting van 

het Verdrag inzake biologische diversiteit 

(PB L 309 van 13.12.1993, blz. 1). 

10 PB L 282 van 19.10.2016, blz. 4. 10 PB L 282 van 19.10.2016, blz. 4. 

Or. en 
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Motivering 

In aansluiting op amendement 1 en gezien de voorgestelde opschuiving van het LIFE-

programma richting aanpassing aan de klimaatverandering, is een aantal bepalingen van de 

Overeenkomst van Parijs niet relevant meer voor het nieuwe LIFE-programma. Het 

schrappen van de verwijzing naar de internationale verbintenissen verandert of ondermijnt de 

status daarvan uiteraard niet. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Om de verplichtingen van de Unie 

in het kader van de Overeenkomst van 

Parijs inzake klimaatverandering na te 

komen, is het nodig de Unie om te vormen 

tot een energie-efficiënte, koolstofarme en 

klimaatbestendige samenleving. Dit 

vereist op zijn beurt acties, in het 

bijzondere gericht op de sectoren die het 

meest bijdragen tot het huidige niveau van 

CO2-uitstoot en verontreiniging, die 

bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het 

beleidskader voor klimaat en energie 2030 

en de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen van de lidstaten, alsmede 

tot de voorbereidingen voor de klimaat- en 

energiestrategie van de Unie voor het 

midden van deze eeuw en voor de lange 

termijn. Het programma moet ook 

maatregelen omvatten die bijdragen tot de 

tenuitvoerlegging van het beleid van de 

Unie voor aanpassing aan de 

klimaatverandering om de kwetsbaarheid 

voor de negatieve gevolgen van 

klimaatverandering te verminderen. 

(7) Het programma moet specifiek 

gericht zijn op de sectoren die het meest 

bijdragen tot het huidige niveau van 

verontreiniging. Het programma moet ook 

maatregelen omvatten die bijdragen tot de 

tenuitvoerlegging van het beleid van de 

Unie voor aanpassing aan de 

klimaatverandering om de kwetsbaarheid 

voor de negatieve gevolgen van 

klimaatverandering te verminderen, als 

voorbereiding op een dreigende 

“Maunder Minimum”-periode. 

Or. en 

Motivering 

In aansluiting op amendement 1 en gezien de voorgestelde opschuiving van het LIFE-

programma richting aanpassing aan de klimaatverandering, is een aantal bepalingen van de 

Overeenkomst van Parijs en andere toezeggingen van de EU niet relevant meer voor het 
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nieuwe LIFE-programma. Het schrappen van de verwijzing naar de internationale 

verbintenissen verandert of ondermijnt de status daarvan uiteraard niet. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De overgang naar schone energie 

levert een essentiële bijdrage aan de 

klimaatmitigatie, met positieve 

neveneffecten voor het milieu. Acties voor 

capaciteitsopbouw ter ondersteuning van 

de overgang naar schone energie, die tot 

en met 2020 uit Horizon 2020 worden 

gefinancierd, moeten in het programma 

worden opgenomen, aangezien zij niet tot 

doel hebben excellentie te financieren en 

innovatie te genereren, maar om ervoor te 

zorgen dat reeds beschikbare technologie 

die zal bijdragen aan klimaatmitigatie, 

gemakkelijker wordt overgenomen. De 

opname in het programma van deze 

activiteiten voor capaciteitsopbouw biedt 

mogelijkheden voor synergieën tussen de 

subprogramma's en vergroot de algehele 

samenhang van de financiering door de 

Unie. Daarom moeten gegevens worden 

verzameld en verspreid met betrekking tot 

het overnemen van bestaande onderzoeks- 

en innovatieresultaten in de LIFE-

projecten, met inbegrip van die uit het 

programma Horizon Europa en de 

programma's die daaraan voorafgingen. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

De rapporteur stelt voor de subprogramma’s Mitigatie van en aanpassing aan 

klimaatverandering en Overgang naar schone energie samen te voegen tot één programma 

onder de noemer Aanpassing aan klimaatverandering. Hierdoor vervalt overweging 8 van het 

voorstel van de Commissie. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Volgens ramingen in de 

effectbeoordelingen van de wetgeving 

inzake schone energie zullen voor de 

verwezenlijking van de 

energiedoelstellingen van de Unie voor 

2030 in de periode 2021-2030 aanvullende 

investeringen van 177 miljard EUR per 

jaar nodig zijn. De grootste 

tekortkomingen betreffen de investeringen 

in het koolstofvrij maken van gebouwen 

(energie-efficiëntie en kleinschalige 

hernieuwbare energiebronnen), waar 

kapitaal naar projecten met een sterk 

gedistribueerd karakter moet worden 

geleid. Een van de doelstellingen van het 

subprogramma Overgang naar schone 

energie is om capaciteit op te bouwen voor 

het ontwikkelen en bundelen van 

projecten, hetgeen ook bijdraagt tot het 

opnemen van middelen uit de Europese 

structuur- en investeringsfondsen en het 

katalyseren van investeringen in schone 

energie, ook met behulp van de financiële 

instrumenten van InvestEU. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

De rapporteur stelt voor de subprogramma’s Mitigatie van en aanpassing aan 

klimaatverandering en Overgang naar schone energie samen te voegen tot één programma 

onder de noemer Aanpassing aan klimaatverandering. Hierdoor vervalt overweging 9 van het 

voorstel van de Commissie. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Synergieën met Horizon Europa 

moeten ervoor zorgen dat de onderzoeks- 

en innovatiebehoeften die moeten worden 

vervuld om binnen de EU het hoofd te 

kunnen bieden aan de uitdagingen op het 

vlak van milieu, klimaat en energie, in het 

kader van het strategische onderzoeks- en 

planningsproces van Horizon Europa 

worden bepaald en vastgelegd. LIFE moet 

blijven fungeren als katalysator voor de 

tenuitvoerlegging van beleid en wetgeving 

van de EU inzake milieu, klimaat en 

schone energie, onder meer door de 

resultaten van onderzoek en innovatie uit 

Horizon Europa over te nemen en toe te 

passen, en te helpen deze op grotere 

schaal in te zetten wanneer dit kan helpen 

bij de aanpak van kwesties op het vlak van 

milieu, klimaat of de overgang naar 

schone energie. De Europese 

Innovatieraad van Horizon Europa kan 

ondersteuning bieden bij het opschalen en 

commercialiseren van nieuwe, 

baanbrekende ideeën die kunnen 

voortkomen uit de tenuitvoerlegging van 

LIFE-projecten. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

De rapporteur stelt voor de subprogramma’s Mitigatie van en aanpassing aan 

klimaatverandering en Overgang naar schone energie samen te voegen tot één programma 

onder de noemer Aanpassing aan klimaatverandering. Hierdoor zijn Horizon Europa en 

overweging 10 niet meer relevant voor de gewijzigde tekst van het Commissievoorstel. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Uit het recentste evaluatiepakket (12) Uit het recentste evaluatiepakket 
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inzake de tenuitvoerlegging van het 

milieubeleid21 blijkt dat er aanzienlijke 

vooruitgang moet worden geboekt om 

vaart te zetten achter de tenuitvoerlegging 

van het milieuacquis van de Unie en ervoor 

te zorgen dat milieu- en 

klimaatdoelstellingen beter in ander beleid 

worden opgenomen. Het programma moet 

dan ook als katalysator fungeren om de 

vereiste vooruitgang te kunnen 

ontwikkelen door nieuwe benaderingen te 

ontwikkelen, testen en dupliceren; 

beleidsontwikkeling, toezicht en 

beoordeling te ondersteunen; de 

betrokkenheid van belanghebbenden te 

versterken; investeringen te mobiliseren 

binnen het geheel aan 

investeringsprogramma's van de Unie of 

andere financieringsbronnen en acties te 

ondersteunen om de verschillende 

belemmeringen voor de doeltreffende 

tenuitvoerlegging van de belangrijkste in 

de milieuwetgeving voorgeschreven 

plannen weg te nemen. 

inzake de tenuitvoerlegging van het 

milieubeleid21 blijkt dat er aanzienlijke 

vooruitgang moet worden geboekt om 

vaart te zetten achter de tenuitvoerlegging 

van het milieuacquis van de Unie en ervoor 

te zorgen dat de doelstellingen inzake 

milieu en de aanpassing aan 

klimaatverandering beter in ander beleid 

worden opgenomen. Het programma moet 

dan ook als katalysator fungeren om de 

vereiste vooruitgang te kunnen 

ontwikkelen door nieuwe benaderingen te 

ontwikkelen, testen en dupliceren; 

beleidsontwikkeling, toezicht en 

beoordeling te ondersteunen; de 

betrokkenheid van belanghebbenden te 

versterken; investeringen te mobiliseren 

binnen het geheel aan 

investeringsprogramma's van de Unie of 

andere financieringsbronnen en acties te 

ondersteunen om de verschillende 

belemmeringen voor de doeltreffende 

tenuitvoerlegging van de belangrijkste in 

de milieuwetgeving voorgeschreven 

plannen weg te nemen. 

__________________ __________________ 

21 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's - EU-evaluatie van 

de tenuitvoerlegging van het milieubeleid: 

Gemeenschappelijke uitdagingen en hoe 

inspanningen te bundelen om betere 

resultaten te realiseren” (COM(2017) 63 

final). 

21 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's - EU-evaluatie van 

de tenuitvoerlegging van het milieubeleid: 

Gemeenschappelijke uitdagingen en hoe 

inspanningen te bundelen om betere 

resultaten te realiseren” (COM(2017) 63 

final). 

Or. en 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De vrijwillige regeling ten behoeve (15) De vrijwillige regeling ten behoeve 
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van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in 

de Europese landen en gebieden overzee en 

gebieden overzee (BEST) bevordert de 

instandhouding van biodiversiteit, met 

inbegrip van mariene biodiversiteit, en het 

duurzame gebruik van ecosysteemdiensten, 

met inbegrip van op ecosystemen 

gebaseerde benaderingen van de mitigatie 

van en aanpassing aan klimaatverandering, 

in de ultraperifere gebieden van de Unie en 

de landen en gebieden overzee. BEST heeft 

bijgedragen aan bewustmaking met 

betrekking tot het ecologische belang van 

de ultraperifere gebieden en de landen en 

gebieden overzee voor het behoud van de 

wereldwijde biodiversiteit. In hun 

ministeriële verklaringen van 2017 en 2018 

hebben de landen en gebieden overzee hun 

waardering geuit voor dit programma voor 

kleine subsidies ten behoeve van de 

biodiversiteit. Het is passend ervoor te 

zorgen dat het programma de financiering 

van kleine subsidies voor de biodiversiteit 

in zowel de ultraperifere gebieden als de 

landen en gebieden overzee voort kan 

zetten. 

van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in 

de Europese landen en gebieden overzee en 

gebieden overzee (BEST) bevordert de 

instandhouding van biodiversiteit, met 

inbegrip van mariene biodiversiteit, en het 

duurzame gebruik van ecosysteemdiensten, 

met inbegrip van op ecosystemen 

gebaseerde benaderingen van de 

aanpassing aan klimaatverandering, in de 

ultraperifere gebieden van de Unie en de 

landen en gebieden overzee. BEST heeft 

bijgedragen aan bewustmaking met 

betrekking tot het ecologische belang van 

de ultraperifere gebieden en de landen en 

gebieden overzee voor het behoud van de 

wereldwijde biodiversiteit. In hun 

ministeriële verklaringen van 2017 en 2018 

hebben de landen en gebieden overzee hun 

waardering geuit voor dit programma voor 

kleine subsidies ten behoeve van de 

biodiversiteit. Het is passend ervoor te 

zorgen dat het programma de financiering 

van kleine subsidies voor de biodiversiteit 

in zowel de ultraperifere gebieden als de 

landen en gebieden overzee voort kan 

zetten. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Verbetering van de governance op 

het gebied van milieu en 

klimaatverandering en van daarmee 

verband houdende kwesties met 

betrekking tot de overgang naar schone 

energie, vereist betrokkenheid van het 

maatschappelijk middenveld dankzij 

bewustmaking van het publiek, 

consumentenparticipatie, en een bredere 

betrokkenheid van belanghebbenden, met 

inbegrip van niet-gouvernementele 

(20) Verbetering van de governance op 

het gebied van milieu en de aanpassing 

aan klimaatverandering vereist 

betrokkenheid van het maatschappelijk 

middenveld dankzij bewustmaking van het 

publiek, consumentenparticipatie, en een 

bredere betrokkenheid van 

belanghebbenden, met inbegrip van niet-

gouvernementele organisaties, bij het 

overleg over en de tenuitvoerlegging van 

aanverwant beleid. 
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organisaties, bij het overleg over en de 

tenuitvoerlegging van aanverwant beleid. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Het programma moet 

marktdeelnemers voorbereiden op en 

ondersteunen bij de overgang naar een 

schone, circulaire, energie-efficiënte, 

koolstofarme en klimaatbestendige 
economie door nieuwe zakelijke kansen te 

toetsen, beroepsvaardigheden te 

verbeteren, de toegang van consumenten 

tot duurzame producten en diensten te 

vergemakkelijken, opinie- en smaakmakers 

over te halen zich voor dit doel in te zetten 

en hen daartoe de gelegenheid te bieden, en 

nieuwe methoden te testen voor aanpassing 

van de bestaande processen en het 

ondernemingslandschap. Ter ondersteuning 

van een bredere marktintroductie van 

duurzame oplossingen moeten 

maatschappelijk draagvlak en 

consumentenparticipatie worden 

gecultiveerd. 

(22) Het programma moet 

marktdeelnemers voorbereiden op en 

ondersteunen bij de overgang naar een 

schone, circulaire, energie-efficiënte en 

aan de uitdagingen van het klimaatbeleid 

aangepaste economie door nieuwe 

zakelijke kansen te toetsen, 

beroepsvaardigheden te verbeteren, de 

toegang van consumenten tot duurzame 

producten en diensten te vergemakkelijken, 

opinie- en smaakmakers over te halen zich 

voor dit doel in te zetten en hen daartoe de 

gelegenheid te bieden, en nieuwe 

methoden te testen voor aanpassing van de 

bestaande processen en het 

ondernemingslandschap. Ter ondersteuning 

van een bredere marktintroductie van 

duurzame oplossingen moeten 

maatschappelijk draagvlak en 

consumentenparticipatie worden 

gecultiveerd. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Om recht te doen aan het belang 

van de strijd tegen de klimaatverandering, 

Schrappen 
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in overeenstemming met de toezeggingen 

van de Unie om de Overeenkomst van 

Parijs en de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal 

het programma bijdragen aan de 

integratie van klimaatactie en aan de 

verwezenlijking van een algemene 

doelstelling van 25 % van de EU-

begroting in het kader van de 

klimaatdoelstellingen. Met de acties in het 

kader van dit programma zal naar 

verwachting een bedrag ter waarde van 61 

% van de totale financiële middelen van 

het programma worden bijgedragen aan 

de verwezenlijking van 

klimaatdoelstellingen. De betrokken acties 

zullen tijdens de voorbereiding en de 

uitvoering van het programma worden 

vastgesteld en zullen opnieuw worden 

beoordeeld in het kader van de betrokken 

evaluatie- en herzieningsprocedures. 

Or. en 

Motivering 

Het schrappen van verwijzingen naar de toezeggingen van de EU om de Overeenkomst van 

Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN ten uitvoer te leggen, is niet 

bedoeld om de bestaande wetgeving en het belang van internationale overeenkomsten teniet 

te doen. Maar aangezien de rapporteur wijzigingen voorstelt in de structuur van het LIFE-

programma, zijn deze verwijzingen niet meer relevant voor de nieuwe structuur. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Bij de tenuitvoerlegging van het 

programma moet terdege rekening worden 

gehouden met de strategie voor 

ultraperifere gebieden30 in het licht van 

artikel 349 VWEU en de specifieke 

behoeften en kwetsbaarheden van deze 

gebieden. Ander beleid van de Unie dan 

(25) Bij de tenuitvoerlegging van het 

programma moet terdege rekening worden 

gehouden met de strategie voor 

ultraperifere gebieden30 in het licht van 

artikel 349 VWEU en de specifieke 

behoeften en kwetsbaarheden van deze 

gebieden. Ander beleid van de Unie dan 
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dat op het gebied van het milieu, het 

klimaat en, waar relevant, de overgang 

naar schone energie moet ook in 

aanmerking worden genomen. 

dat op het gebied van het milieu of de 

aanpassing aan klimaatverandering moet 

ook in aanmerking worden genomen. 

__________________ __________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(38) Daar de doelstellingen van deze 

verordening, namelijk bijdragen aan 

duurzame ontwikkeling en aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen en 

streefdoelen van wetgeving, strategieën, 

plannen en internationale verplichtingen 

van de Unie inzake milieu, klimaat en, 

waar relevant, schone energie, niet 

voldoende door de lidstaten kunnen 

worden verwezenlijkt, maar vanwege de 

omvang en de gevolgen van deze 

verordening beter door de Unie kunnen 

worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het 

in hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstellingen te verwezenlijken. 

(38) Overeenkomstig het in artikel 5 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel en het 

in hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel moet deze 

verordening de EU-lidstaten voldoende 

vrijheid bieden om lokale of specifieke 

behoeften aan te pakken. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld om de rechten en vrijheid van EU-lidstaten te garanderen dat zij 

zelf kunnen beslissen over nationale prioriteiten. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) "strategische geïntegreerde 

projecten": projecten waarbij, op regionale, 

multiregionale, nationale of transnationale 

schaal, door de autoriteiten van de lidstaten 

ontwikkelde en door specifieke wetgeving 

en beleidsmaatregelen van de Unie inzake 

het milieu, het klimaat en, waar relevant, 

schone energie van de Unie 

voorgeschreven strategieën of actieplannen 

inzake milieu of klimaat worden 

uitgevoerd, waarbij wordt gezorgd voor 

betrokkenheid van de belanghebbenden en 

waarbij de coördinatie met en het 

mobiliseren van financiële middelen uit ten 

minste één andere uniale, nationale of 

particuliere financieringsbron wordt 

bevorderd; 

(2) "strategische geïntegreerde 

projecten": projecten waarbij, op regionale, 

multiregionale, nationale of transnationale 

schaal, door de autoriteiten van de lidstaten 

ontwikkelde strategieën of actieplannen 

inzake milieu of de aanpassing aan 

klimaatverandering worden uitgevoerd, 

waarbij wordt gezorgd voor betrokkenheid 

van de belanghebbenden en waarbij de 

coördinatie met en het mobiliseren van 

financiële middelen uit ten minste één 

andere uniale, nationale of particuliere 

financieringsbron wordt bevorderd; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De algemene doelstelling van het 

programma is bij te dragen aan de 

overgang naar een schone, circulaire, 

energie-efficiënte, koolstofarme en 

klimaatbestendige economie, onder meer 

door de overgang naar schone energie, 

alsmede aan de bescherming en verbetering 

van de kwaliteit van het milieu en aan tot 

staan brengen en ombuigen van 

biodiversiteitsverlies, en aldus bij te dragen 

tot duurzame ontwikkeling. 

1. De algemene doelstelling van het 

programma is bij te dragen aan de 

aanpassing aan klimaatverandering. Het 

draagt tevens bij aan de overgang naar een 

schone, circulaire en energie-efficiënte 

economie, alsmede aan de bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het milieu 

en aan tot staan brengen en ombuigen van 

biodiversiteitsverlies, en aldus bij te dragen 

tot duurzame ontwikkeling. 

Or. en 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) ontwikkelen, demonstreren en 

bevorderen van innovatieve technieken en 

benaderingen ter verwezenlijking van de 

doelstellingen van de wetgeving en het 

beleid van de Unie inzake milieu en 

klimaat, met inbegrip van de overgang 

naar schone energie, en bijdragen tot de 

toepassing van de beste praktijken op het 

vlak van natuur en biodiversiteit; 

a) ontwikkelen, demonstreren en 

bevorderen van innovatieve technieken en 

benaderingen ter verwezenlijking van de 

doelstellingen van de wetgeving en het 

beleid van de Unie inzake milieu en de 

aanpassing aan klimaatverandering, en 

bijdragen tot de toepassing van de beste 

praktijken op het vlak van natuur en 

biodiversiteit; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) het gebied Klimaatactie, waaronder 

vallen: 

2) het gebied Aanpassing aan 

klimaatverandering, waaronder vallen: 

Or. en 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het subprogramma Mitigatie van 

en aanpassing aan klimaatverandering; 

a) het programma Aanpassing aan 

klimaatverandering; 

Or. en 
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Motivering 

Om de structuur van het programma te vereenvoudigen en het toegankelijker te maken, 

worden met dit amendement twee subprogramma’s samengevoegd tot één programma: 

Aanpassing aan klimaatverandering. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het subprogramma Overgang naar 

schone energie. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Om de structuur van het programma te vereenvoudigen en het toegankelijker te maken, 

worden met dit amendement twee subprogramma’s samengevoegd tot één programma: 

Aanpassing aan klimaatverandering. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter b – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) EUR 1 950 000 000 voor het gebied 

Klimaatactie, waarvan 

b) EUR 1 950 000 000 voor het gebied 

Aanpassing aan klimaatverandering 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement sluit aan bij amendementen 18 en 19 en dient hetzelfde doel. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter b – punt 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) EUR 950 000 000 voor het 

subprogramma Mitigatie en aanpassing 

aan klimaatverandering en 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement sluit aan bij amendementen 18 en 19 en dient hetzelfde doel. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter b – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) EUR 1 000 000 000 voor het 

subprogramma Overgang naar schone 

energie. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement sluit aan bij amendementen 18 en 19 en dient hetzelfde doel. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 5 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Ter verwezenlijking van de in 

artikel 3 bepaalde doelstellingen kan het 

programma door de Commissie 

uitgevoerde activiteiten ter ondersteuning 

van de voorbereiding, tenuitvoerlegging en 

mainstreaming van wetgeving en 

beleidsmaatregelen van de Unie inzake het 

milieu, het klimaat en, waar relevant, de 

overgang naar schone energie financieren.  

5. Ter verwezenlijking van de in 

artikel 3 bepaalde doelstellingen kan het 

programma door de Commissie 

uitgevoerde activiteiten ter ondersteuning 

van de voorbereiding en tenuitvoerlegging 

van wetgeving en beleidsmaatregelen van 

de Unie inzake het milieu en aanpassing 

aan klimaatverandering financieren.  
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Zulke activiteiten zijn onder meer: Zulke activiteiten zijn onder meer: 

Or. en 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Activiteiten buiten de Unie kunnen 

met subsidies worden gefinancierd, voor 

zover met het project verwezenlijking van 

milieu- en klimaatdoelstellingen van de 

Unie wordt nagestreefd en de activiteiten 

buiten de Unie noodzakelijk zijn om de 

doeltreffendheid van op het grondgebied 

van de lidstaten verrichte interventies te 

waarborgen. 

4. Activiteiten buiten de Unie kunnen 

met subsidies worden gefinancierd, voor 

zover met het project verwezenlijking van 

doelstellingen van de Unie op het vlak van 

milieu en aanpassing aan 

klimaatverandering wordt nagestreefd en 

de activiteiten buiten de Unie noodzakelijk 

zijn om de doeltreffendheid van op het 

grondgebied van de lidstaten verrichte 

interventies te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Met exploitatiesubsidies wordt 

steun verleend aan het functioneren van 

entiteiten zonder winstoogmerk die 

betrokken zijn bij de ontwikkeling, 

tenuitvoerlegging en handhaving van 

beleid en wetgeving van de Unie en die 

hoofdzakelijk actief zijn op het gebied van 

milieu of klimaatactie, met inbegrip van 

de overgang naar schone energie. 

5. Met exploitatiesubsidies wordt 

steun verleend aan het functioneren van 

entiteiten zonder winstoogmerk die 

betrokken zijn bij de ontwikkeling, 

tenuitvoerlegging en handhaving van 

beleid en wetgeving van de Unie en die 

hoofdzakelijk actief zijn op het gebied van 

milieu of maatregelen tegen 

verontreiniging, alsmede van aanpassing 

aan klimaatverandering. 

Or. en 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) door het programma gefinancierde 

projecten ondermijnen geen doelstellingen 

van het programma op het gebied van 

milieu, klimaat of, waar relevant, schone 

energie en bevorderen, waar mogelijk, het 

gebruik van groene overheidsopdrachten; 

a) door het programma gefinancierde 

projecten ondermijnen geen doelstellingen 

van het programma op het gebied van 

milieu en de aanpassing aan 

klimaatverandering en bevorderen, waar 

mogelijk, het gebruik van lokale 

overheidsopdrachten; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de aankoop bijdraagt aan het 

verbeteren, behouden en herstellen van de 

integriteit van het krachtens artikel 3 van 

Richtlijn 92/43/EEG opgezette Natura 

2000-netwerk, onder meer door verbetering 

van de verbindingen middels het tot stand 

brengen van corridors, stapstenen of andere 

groene infrastructuurelementen; 

a) de aankoop bijdraagt aan het 

verbeteren, behouden en herstellen van de 

integriteit van het krachtens artikel 3 van 

Richtlijn 92/43/EEG opgezette Natura 

2000-netwerk, onder meer door verbetering 

van de verbindingen middels het tot stand 

brengen van corridors, stapstenen of andere 

passende infrastructuurelementen; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het 

prestatieverslagleggingssysteem waarborgt 

dat de gegevens voor het monitoren van de 

uitvoering en de resultaten van het 

3. Het 

prestatieverslagleggingssysteem waarborgt 

dat de gegevens voor het monitoren van de 

uitvoering en de resultaten van het 
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programma op efficiënte en doeltreffende 

wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe 

worden evenredige 

verslagleggingsvereisten opgelegd aan de 

ontvangers van middelen van de Unie die 

het mogelijk maken aggregeerbare output- 

en impactindicatoren op projectniveau te 

verzamelen voor alle relevante specifieke 

doelstellingen op het gebied van milieu en 

klimaatbeleid, ook met betrekking tot 

Natura 2000 en de emissies van bepaalde 

luchtverontreinigende stoffen waaronder 

CO2. 

programma op efficiënte en doeltreffende 

wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe 

worden evenredige 

verslagleggingsvereisten opgelegd aan de 

ontvangers van middelen van de Unie die 

het mogelijk maken aggregeerbare output- 

en impactindicatoren op projectniveau te 

verzamelen voor alle relevante specifieke 

beleidsdoelstellingen op het gebied van 

milieu en de aanpassing aan 

klimaatverandering, ook met betrekking 

tot Natura 2000 en de emissies van 

bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

waaronder ammoniak, stikstofdioxide en 

zwavelverbindingen. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie houdt op 

regelmatige basis toezicht op de 

mainstreaming van klimaat- en 

biodiversiteitsdoelstellingen, met inbegrip 

van het uitgavenbedrag, en brengt er op 

regelmatige basis verslag over uit. De mate 

waarin deze verordening helpt de 

doelstelling om 25 % van de gehele 

begroting te laten bijdragen aan 

klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, 

wordt opgevolgd aan de hand van het 

systeem van klimaatindicatoren van de 

Unie. De biodiversiteitsgerelateerde 

uitgaven worden opgevolgd met behulp 

van een specifieke reeks indicatoren. Deze 

opvolgingsmethoden worden gebruikt om, 

op het passende niveau van uitsplitsing, de 

vastleggingskredieten te berekenen die 

naar verwachting zullen bijdragen tot de 

verwezenlijking van respectievelijk de 

klimaat- en de 

biodiversiteitsdoelstellingen over het 

4. De Commissie houdt op 

regelmatige basis toezicht op de 

doelstellingen inzake de aanpassing aan 

klimaatverandering en biodiversiteit, met 

inbegrip van het uitgavenbedrag, en brengt 

er op regelmatige basis verslag over uit. De 

doelstellingen inzake de aanpassing aan 

klimaatverandering worden opgevolgd 

aan de hand van het systeem van 

klimaatindicatoren van de Unie. De 

biodiversiteitsgerelateerde uitgaven 

worden opgevolgd met behulp van een 

specifieke reeks indicatoren. Deze 

opvolgingsmethoden worden gebruikt om, 

op het passende niveau van uitsplitsing, de 

vastleggingskredieten te berekenen die 

naar verwachting zullen bijdragen tot de 

verwezenlijking van de doelstellingen 

inzake de aanpassing aan 

klimaatverandering resp. biodiversiteit 
over het meerjarig financieel kader voor 

2021-2027. De uitgaven worden jaarlijks 
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meerjarig financieel kader voor 2021-2027. 

De uitgaven worden jaarlijks opgegeven in 

de programmaverklaring bij de begroting. 

In het kader van evaluaties en het 

jaarverslag wordt regelmatig verslag 

uitgebracht over de bijdrage van dit 

programma tot de verwezenlijking van de 

klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen 
van de Unie. 

opgegeven in de programmaverklaring bij 

de begroting. In het kader van evaluaties en 

het jaarverslag wordt regelmatig verslag 

uitgebracht over de bijdrage van dit 

programma tot de verwezenlijking van de 

doelstellingen inzake de aanpassing aan 

klimaatverandering en biodiversiteit van 

de Unie. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – streepje 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Mitigatie van en aanpassing aan 

klimaatverandering; 

– Aanpassing aan 

klimaatverandering; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 2 – punt 2.1 – streepje 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Overgang naar schone energie Schrappen 

Or. en 

 

 

 


