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BEKNOPTE MOTIVERING

Klimaatverandering en de verslechtering van het milieu zijn grootschalige mondiale 
problemen die steeds grotere gevolgen hebben voor onze samenlevingen. Milieu-uitdagingen 
houden zich niet aan grenzen. Om milieu-uitdagingen op een verantwoorde en duurzame 
manier aan te pakken, is op alle niveaus meer samenwerking vereist.

Het programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) is het belangrijkste instrument van de 
Unie en het enige EU-fonds dat zich uitsluitend op milieu- en klimaatdoelstellingen richt. 
Gezien de reikwijdte van de problemen waar we mee te maken hebben, is het volledig 
gerechtvaardigd om de begroting van het programma te verhogen. 

Zoals het Europees Parlement heeft betoogd in zijn resoluties van 14 maart[1] en 30 mei[2]

over het volgende MFK, moet de financiële toewijzing aan het programma worden 
verdubbeld ten opzichte van de financiering in het huidige MFK.

De rapporteur ondersteunt het standpunt van het Europees Parlement dat het totale EU-
uitgavenstreefcijfer voor de ondersteuning van de klimaatdoelstellingen zo snel mogelijk en 
uiterlijk in 2027 moet worden verhoogd van 25 tot 30 %. Bovendien zullen 
klimaatgerelateerde acties dankzij de EU-doelstelling voor klimaatmainstreaming ook 
financiering ontvangen uit een aantal andere programma's in het volgende MFK. 

De rapporteur is van oordeel dat het belangrijk is om te zorgen voor meer financiële middelen 
voor milieuacties. Zij stelt daarom voor om meer middelen beschikbaar te stellen voor de 
milieu-subprogramma's binnen het LIFE-programma.

De rapporteur onderkent het goede werk dat door de Commissie is verricht, en vestigt met 
name de aandacht op de rol van LIFE-financiering als katalysator, en de complementariteit 
ervan met andere instrumenten van de Unie. 

De rapporteur is ook ingenomen met het voorstel van de Commissie voor het uitbreiden en 
versterken van het gebruik van strategische geïntegreerde projecten, die positieve effecten 
hebben gehad op innovaties op het gebied van het milieu.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

                                               
[1] Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2018 over het volgende MFK: voorbereiding van het 
standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (2017/2052(INI))

[2] Resolutie van het Europees Parlement van 30 mei 2018 over het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 
en eigen middelen (2018/2714(RSP))
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Amendement 1

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) 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, duurzame, 
circulaire, koolstofarme en 
klimaatbestendige samenleving. Dit vereist 
op zijn beurt acties, in het bijzonder 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 tenuitvoerlegging van de klimaat- en 
energiestrategie van de Unie voor het 
midden van deze eeuw en voor de lange 
termijn, overeenkomstig de doelstelling 
van de Overeenkomst van Parijs. 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.

Amendement 2

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 

(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 
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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.

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 
voor hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie, 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.

Amendement 3

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, 

(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, 
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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.

hetgeen ook bijdraagt tot het opnemen van 
middelen uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en het katalyseren van 
investeringen ter ondersteuning van 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie, ook met behulp van de 
financiële instrumenten van InvestEU.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het LIFE-programma is het enige 
programma dat specifiek gericht is op 
milieu- en klimaatactie, en speelt 
bijgevolg een cruciale rol bij de 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging 
van de EU-wetgeving op deze gebieden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Wegens het belang van de strijd 
tegen klimaatverandering overeenkomstig 
de verbintenissen van de Unie tot 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, zal dit programma 
bijdragen aan de mainstreaming van 
klimaatacties en aan het algemene streven 
dat 25 % van de uitgaven op de begroting 
van de EU klimaatdoelstellingen 
ondersteunen. 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 desbetreffende acties zullen worden 

(24) Wegens het belang van de strijd 
tegen klimaatverandering overeenkomstig 
de verbintenissen van de Unie tot 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, zal dit programma 
bijdragen aan de mainstreaming van 
klimaatacties en aan het algemene streven 
dat gedurende de MFK-periode 2021-2027 
25 % van de uitgaven op de begroting van 
de EU klimaatdoelstellingen ondersteunen, 
en dat zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 
2027, een streefcijfer van 30 % jaarlijks 
wordt gehaald. 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 
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vastgesteld tijdens de voorbereiding en 
uitvoering van het programma en zullen 
opnieuw worden bekeken in het kader van 
de desbetreffende beoordelingen en 
evaluatieprocessen.

programma worden bijgedragen aan de 
verwezenlijking van klimaatdoelstellingen. 
De desbetreffende acties zullen worden 
vastgesteld tijdens de voorbereiding en 
uitvoering van het programma en zullen 
opnieuw worden bekeken in het kader van 
de desbetreffende beoordelingen en 
evaluatieprocessen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021 – 2027 bedragen 
5 450 000 000 EUR in lopende prijzen.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021 – 2027 bedragen 
6 442 000 000 EUR, uitgedrukt in prijzen 
van 2018 (7 272 000 000 EUR in lopende 
prijzen).

Motivering

Voorgesteld wordt de financiële middelen te wijzigen conform de resoluties van het EP van 
14 maart en 30 mei over het volgende MFK.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 3 500 000 000 EUR voor het gebied 
Milieu, waarvan

(a) 70 %, wat neerkomt op 
4 509 400 000 EUR, uitgedrukt in prijzen 
van 2018 (5 090 400 000 EUR in lopende 
prijzen), voor het gebied Milieu, waarvan

Motivering

Het LIFE-programma is het enige EU-fonds dat zich geheel op milieu- en 
klimaatdoelstellingen richt. Hoewel klimaatgerelateerde acties in het kader van de 
doelstelling van de EU inzake klimaatmainstreaming ook gefinancierd zullen worden uit een 
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aantal andere programma's in het volgende MFK, is het van cruciaal belang te zorgen voor 
meer financiële middelen voor milieuacties. Het is daarom gerechtvaardigd om meer 
middelen beschikbaar te stellen voor de milieu-subprogramma's binnen het LIFE-programma 
(70 % in plaats van 64,2 % zoals voorgesteld door de Commissie).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 2 150 000 000 EUR voor het 
subprogramma Natuur en biodiversiteit en

(1) 61 %, wat neerkomt op
2 750 734 000 EUR, uitgedrukt in prijzen 
van 2018 (3 105 144 000 EUR in lopende 
prijzen), voor het subprogramma Natuur en 
biodiversiteit en

Motivering

Het LIFE-programma is het enige EU-fonds dat zich geheel op milieu- en 
klimaatdoelstellingen richt. Hoewel klimaatgerelateerde acties in het kader van de 
doelstelling van de EU inzake klimaatmainstreaming ook gefinancierd zullen worden uit een 
aantal andere programma's in het volgende MFK, is het van cruciaal belang te zorgen voor 
meer financiële middelen voor milieuacties. Het is daarom gerechtvaardigd om meer 
middelen beschikbaar te stellen voor de milieu-subprogramma's binnen het LIFE-programma 
(70 % in plaats van 64,2 % zoals voorgesteld door de Commissie).

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) 1 350 000 000 EUR voor het 
subprogramma Circulaire economie en 
levenskwaliteit;

(2) 39 %, wat neerkomt 
op1 758 666 000 EUR, uitgedrukt in 
prijzen van 2018 (1 958 256 000 EUR in 
lopende prijzen), voor het subprogramma 
Circulaire economie en levenskwaliteit;

Motivering

Het LIFE-programma is het enige EU-fonds dat zich geheel op milieu- en 
klimaatdoelstellingen richt. Hoewel klimaatgerelateerde acties in het kader van de 
doelstelling van de EU inzake klimaatmainstreaming ook gefinancierd zullen worden uit een 
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aantal andere programma's in het volgende MFK, is het van cruciaal belang te zorgen voor 
meer financiële middelen voor milieuacties. Het is daarom gerechtvaardigd om meer 
middelen beschikbaar te stellen voor de milieu-subprogramma's binnen het LIFE-programma 
(70 % in plaats van 64,2 % zoals voorgesteld door de Commissie).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 1 950 000 000 EUR voor het gebied 
Klimaatactie, waarvan

(b) 30 %, wat neerkomt op
1 932 600 000 EUR, uitgedrukt in prijzen 
van 2018 (2 182 000 000 EUR in lopende 
prijzen), voor het gebied Klimaatactie, 
waarvan

Motivering

Het LIFE-programma is het enige EU-fonds dat zich geheel op milieu- en 
klimaatdoelstellingen richt. Hoewel klimaatgerelateerde acties in het kader van de 
doelstelling van de EU inzake klimaatmainstreaming ook gefinancierd zullen worden uit een 
aantal andere programma's in het volgende MFK, is het van cruciaal belang te zorgen voor 
meer financiële middelen voor milieuacties. Het is daarom gerechtvaardigd om meer 
middelen beschikbaar te stellen voor de milieu-subprogramma's binnen het LIFE-programma 
(70 % in plaats van 64,2 % zoals voorgesteld door de Commissie).

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 950 000 000 EUR voor het 
subprogramma Mitigatie van en aanpassing 
aan klimaatverandering en

(1) 49 %, wat neerkomt op 
946 974 000 EUR, uitgedrukt in prijzen 
van 2018 (1 069 180 000 EUR in lopende 
prijzen), voor het subprogramma Mitigatie 
van en aanpassing aan klimaatverandering 
en

Motivering

Het LIFE-programma is het enige EU-fonds dat zich geheel op milieu- en 
klimaatdoelstellingen richt. Hoewel klimaatgerelateerde acties in het kader van de 
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doelstelling van de EU inzake klimaatmainstreaming ook gefinancierd zullen worden uit een 
aantal andere programma's in het volgende MFK, is het van cruciaal belang te zorgen voor 
meer financiële middelen voor milieuacties. Het is daarom gerechtvaardigd om meer 
middelen beschikbaar te stellen voor de milieu-subprogramma's binnen het LIFE-programma 
(70 % in plaats van 64,2 % zoals voorgesteld door de Commissie).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) 1 000 000 000 EUR voor het 
subprogramma Overgang naar schone 
energie.

(2) 51 %, wat neerkomt op 
985 626 000 EUR, uitgedrukt in prijzen 
van 2018 (1 112 820 000 EUR in lopende 
prijzen), voor het subprogramma Overgang 
naar schone energie.

Motivering

Het LIFE-programma is het enige EU-fonds dat zich geheel op milieu- en 
klimaatdoelstellingen richt. Hoewel klimaatgerelateerde acties in het kader van de 
doelstelling van de EU inzake klimaatmainstreaming ook gefinancierd zullen worden uit een 
aantal andere programma's in het volgende MFK, is het van cruciaal belang meer financiële 
middelen voor milieuacties te waarborgen. Het is daarom gerechtvaardigd om meer middelen 
beschikbaar te stellen voor de milieu-subprogramma's binnen het LIFE-programma (70 % in 
plaats van 64,2 % zoals voorgesteld door de Commissie).

Amendement 13

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 

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 te verwezenlijken om 
gedurende het MFK voor de periode 
2021-2027 25 % van de gehele begroting te 
laten bijdragen aan klimaatdoelstellingen 
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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 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.

en zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 
2027, een streefcijfer van 30 % jaarlijks te 
halen, 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 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.
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