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BEKNOPTE MOTIVERING

Het programma LIFE is een instrument waarmee het Uniebeleid voor de bescherming van het 
milieu en de biodiversiteit en de aanpassing aan de klimaatverandering wordt gefinancierd. 
LIFE draagt bij aan het voornemen om 25 % van de totale begroting te bestemmen voor 
klimaatdoelen. Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie 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" – besloten dat dit bedrag verhoogd moet worden tot 30 %.

Het programma financiert projecten in het kader van de subprogramma's "Natuur en 
biodiversiteit", "Circulaire economie en levenskwaliteit", "Mitigatie van en aanpassing aan 
klimaatverandering" en "Overgang naar schone energie". LIFE wil bijdragen aan de overgang 
naar een schone, circulaire, energie-efficiënte, koolstofarme en klimaatbestendige economie. 
Daartoe worden innovatieve technieken op het gebied van milieubeleid bevorderd, en in het 
algemeen wordt naar manieren gezocht om de tenuitvoerlegging van het Uniebeleid op dit 
gebied te verbeteren.

In het voorstel van de Commissie voor het LIFE-programma voor de periode 2021-2027 
wordt rekening gehouden met een aantal aandachtspunten van de Commissie regionale 
ontwikkeling. Met name:

– brengt het voorstel synergieën tot stand tussen het LIFE-programma en de fondsen van 
het cohesiebeleid;

– bevat het voorstel specifieke regelgeving voor financiering in de ultraperifere 
gebieden en de landen en gebieden overzee, waaronder de regeling ten behoeve van 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de Europese landen en gebieden overzee 
(BEST);

– moeten ook derde landen onder bepaalde voorwaarden steun uit het programma 
kunnen ontvangen;

– wordt grote waarde gehecht aan samenwerking en de ontwikkeling van beste 
praktijken.

De rapporteur stelt dan ook voor dit programma goed te keuren, met een aantal wijzigingen, 
zodat:

– de samenhang tussen het cohesiebeleid en het LIFE-programma wordt benadrukt;

– regionale en lokale autoriteiten een grotere rol gaan spelen;

– projecten voor bestuurlijke capaciteitsopbouw worden ondersteund;

– onderstreept wordt hoe belangrijk de financiering van milieubeschermingsmaatregelen 
in de ultraperifere gebieden en de landen en gebieden overzee is;

– de voorwaarden voor deelname aan het programma door derde landen, waaronder 
voormalige lidstaten van de Unie, duidelijker omschreven worden.
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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling 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 overgang naar 
een schone, circulaire, energie-efficiënte, 
koolstofarme en klimaatbestendige 
economie, aan het behoud, 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.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Unie is vastberaden te komen 
tot een alomvattend antwoord op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties, die 
het intrinsieke verband tussen het beheer 
van natuurlijke hulpbronnen om de 
beschikbaarheid daarvan op de lange 
termijn te waarborgen, 
ecosysteemdiensten, de koppeling daarvan 

(4) De Europese Unie is in haar 
geheel vastberaden te komen tot een 
alomvattend antwoord op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties, die 
het intrinsieke verband tussen het beheer 
van natuurlijke hulpbronnen om de 
beschikbaarheid daarvan op de lange 
termijn te waarborgen, 
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met de menselijke gezondheid, en 
duurzame en sociaal inclusieve 
economische groei benadrukken. In deze 
geest moet het programma een substantiële 
bijdrage leveren aan zowel de economische 
ontwikkeling als de sociale cohesie.

ecosysteemdiensten, de koppeling daarvan 
met de menselijke gezondheid, en 
duurzame en sociaal inclusieve
economische groei benadrukken. Daarmee 
wordt tevens het scheppen van groene 
banen ondersteund. In deze geest moet het 
programma een substantiële bijdrage 
leveren aan zowel de duurzame 
economische ontwikkeling als de sociale
en territoriale cohesie.

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) 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 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, ook op 
regionaal en lokaal niveau, 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.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het Europees Parlement heeft in 
zijn resolutie van 6 juli 2017 over de 
bevordering van cohesie en ontwikkeling 
in de ultraperifere gebieden van de EU: 
uitvoering van artikel 349 VWEU 
(2016/2250(INI)) herinnerd aan de
specifieke behoeften van de ultraperifere 
gebieden wat milieu en klimaatactie 
betreft.

Amendement 5

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 

(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 tot doel 
hebben ervoor te zorgen dat gemakkelijker 
reeds beschikbare technologie wordt 
overgenomen, die zal bijdragen aan de 
aanpak van milieu-uitdagingen, zodat de 
klimaatverandering wordt beperkt en de 
milieudoelstellingen van de Unie worden 
gehaald. 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 
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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.  

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 andere bestaande 
programma's, en de programma's die 
daaraan voorafgingen.

Amendement 6

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.

(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, 
waarbij het specifieke potentieel aan 
energie in de regio's centraal staat, 
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.

Amendement 7

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.

(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 planningsproces 
op het gebied van onderzoek en innovatie
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 administratief 
complexere aanvraag- en 
evaluatieprocedure van het nieuwe LIFE-
programma moet tevens worden 
vereenvoudigd, waarbij het model van de 
regels en procedures van Horizon 2020 
als uitgangspunt moet dienen. In de 
toekomstige uitvoeringsplannen van het 
nieuwe LIFE-programma moeten de
succesvolle aspecten van Horizon 2020 
worden geïncorporeerd. 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.

Amendement 8

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 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 en 
optimale praktijken te ontwikkelen, testen 
en dupliceren en de zichtbaarheid daarvan 
te verbeteren; beleidsontwikkeling, 
coherentie, consistentie, toezicht en 
beoordeling te ondersteunen; effectievere 
coördinatie tussen nationale, regionale en 
lokale autoriteiten te bevorderen; de 
betrokkenheid van alle belanghebbenden te 
versterken, met name van nationale, 
regionale en lokale autoriteiten, ngo's, 
onderzoekscentra en bedrijven; 
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).

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om het biodiversiteitsverlies, ook 
in mariene ecosystemen, tot staan te 
brengen en om te buigen, moet de 
ontwikkeling, tenuitvoerlegging, 
handhaving en beoordeling van wetgeving 
en beleid van de Unie ter zake, waaronder 
de EU-biodiversiteitsstrategie voor 202022, 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad23 en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad24, en Verordening 
(EU) nr. 1143/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad25, worden 
ondersteund, met name door de kennisbasis 
voor de ontwikkeling en uitvoering van 
beleid uit te bouwen en door beste 
praktijken en oplossingen, op kleine schaal 
of toegesneden op de specifieke lokale, 
regionale of nationale situatie, te 
ontwikkelen, te testen, te demonstreren en 
toe te passen, met inbegrip van 
geïntegreerde benaderingen voor de 
tenuitvoerlegging van de op basis van 
Richtlijn 92/43/EEG opgestelde prioritaire 
actiekaders. De Unie moet haar 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven 
traceren om te voldoen aan haar 
verslagleggingsverplichtingen uit hoofde 
van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit. Aan traceringvoorschriften in 
andere toepasselijke wetgeving van de 
Unie moet eveneens worden voldaan.

(13) Om het biodiversiteitsverlies, ook 
in mariene ecosystemen, tot staan te 
brengen en om te buigen, moet de 
ontwikkeling, tenuitvoerlegging, 
handhaving en beoordeling van wetgeving 
en beleid van de Unie ter zake, waaronder 
de EU-biodiversiteitsstrategie voor 202022, 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad23 en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad24, en Verordening 
(EU) nr. 1143/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad25, worden 
ondersteund, met name door de kennisbasis 
voor de ontwikkeling en uitvoering van 
beleid uit te bouwen en door beste 
praktijken en oplossingen, op kleine schaal 
of toegesneden op de specifieke lokale, 
regionale of nationale situatie, te 
ontwikkelen, te testen, te demonstreren en 
toe te passen, met inbegrip van 
geïntegreerde benaderingen voor de 
tenuitvoerlegging van de op basis van 
Richtlijn 92/43/EEG opgestelde prioritaire 
actiekaders. Bescherming van de 
biodiversiteit kan niet losstaan van het 
oplossen van andere problemen: er is een 
gecoördineerde aanpak op EU- en 
internationaal niveau nodig. De Unie 
moet meer nadruk leggen op en meer 
middelen uittrekken voor betere vergaring 
en vergelijking van biologische gegevens 
en omzetting van deze gegevens in 
resultaten die de geografische gerichtheid 
van maatregelen met het oog op 
instandhouding versterken. De Unie moet 
haar biodiversiteitsgerelateerde uitgaven 
traceren om te voldoen aan haar 
verslagleggingsverplichtingen uit hoofde 
van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit. Aan traceringvoorschriften in 
andere toepasselijke wetgeving van de 
Unie moet eveneens worden voldaan.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van 

23 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van 



AD\1165920NL.docx 11/33 PE625.424v02-00

NL

de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

24 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

24 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

25 Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 oktober 2014 betreffende de preventie 
en beheersing van de introductie en 
verspreiding van invasieve uitheemse 
soorten (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35).

25 Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 oktober 2014 betreffende de preventie 
en beheersing van de introductie en 
verspreiding van invasieve uitheemse 
soorten (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Uit recente evaluaties en 
beoordelingen, met inbegrip van de 
evaluatie halverwege van de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020 en de 
geschiktheidscontrole van de 
natuurwetgeving, blijkt gebrek aan 
adequate financiering een van de 
belangrijkste oorzaken van de 
ontoereikende tenuitvoerlegging van de 
natuurwetgeving van de Unie en de 
biodiversiteitsstrategie te zijn. De 
voornaamste financieringsinstrumenten 
van de Unie, waaronder het [Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij], 
kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren 
bij het vervullen van deze behoeften. Het 
programma kan de doelmatigheid van deze 
mainstreaming nog verder verbeteren door 
middel van strategische natuurprojecten die 
tot doel hebben als katalysator te fungeren 
voor de tenuitvoerlegging van wetgeving 
en beleid van de Unie inzake natuur en 

(14) Uit recente evaluaties en 
beoordelingen, met inbegrip van de 
evaluatie halverwege van de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020 en de 
geschiktheidscontrole van de 
natuurwetgeving, blijken gebrek aan 
adequate financiering en onvoldoende 
coördinatie tussen overheidsinstellingen 
en wetenschappelijke instellingen te 
behoren tot de belangrijkste oorzaken van 
de ontoereikende tenuitvoerlegging van de 
natuurwetgeving van de Unie en de 
biodiversiteitsstrategie. De voornaamste 
financieringsinstrumenten van de Unie, 
waaronder met name de ESI-fondsen, 
namelijk het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds, 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, 
kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren 
bij het vervullen van deze behoeften. Het 
programma moet de doelmatigheid van 
deze mainstreaming nog verder verbeteren 
door middel van strategische 
natuurprojecten die op duurzaamheid en 
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biodiversiteit, met inbegrip van de acties 
van de overeenkomstig Richtlijn
92/43/EEG ontwikkelde prioritaire 
actiekaders. De strategische 
natuurprojecten moeten actieprogramma's 
in de lidstaten voor de mainstreaming van 
relevante doelstellingen op het gebied van 
natuur en biodiversiteit in ander beleid en 
andere financieringsprogramma's
ondersteunen en er zo voor zorgen dat 
passende middelen voor de 
tenuitvoerlegging van dat beleid worden 
gemobiliseerd. De lidstaten kunnen er 
binnen het kader van hun strategisch plan 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid voor kiezen een bepaald 
deel van de toewijzing uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling te gebruiken om 
financiële steun aan te trekken voor acties 
die een aanvulling vormen op de 
strategische natuurprojecten zoals in deze 
verordening gedefinieerd.

instandhouding zijn gericht en tot doel 
hebben als katalysator te fungeren voor de 
tenuitvoerlegging van wetgeving en beleid 
van de Unie inzake natuur en biodiversiteit, 
met inbegrip van de acties van de 
overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG 
ontwikkelde prioritaire actiekaders. In veel 
lidstaten is een groot gedeelte van de 
ecosystemen aangetast. Herstel van 
ecosystemen draagt ertoe bij dat het 
verlies van biodiversiteit tot staan 
gebracht wordt en dat de door deze 
systemen geleverde ecosysteemdiensten in 
stand blijven. Het bieden van ruimte voor 
natuurlijke processen moet specifieke
aandacht krijgen, zodat ecosystemen 
hersteld kunnen worden en behouden 
kunnen blijven, en bij de ontwikkeling 
van economieën die in verbinding staan 
met de natuur moeten partnerschappen 
met andere economische sectoren, zoals 
bos- en waterbeheer, worden 
gestimuleerd. De strategische 
natuurprojecten moeten actieprogramma's 
in de lidstaten voor de mainstreaming van 
relevante doelstellingen op het gebied van 
natuur en biodiversiteit in ander beleid en 
andere financieringsprogramma's 
ondersteunen en er zo voor zorgen dat 
passende middelen worden gemobiliseerd, 
waarbij gezorgd wordt voor synergie 
tussen de verschillende 
financieringsinstrumenten van de EU 
voor de tenuitvoerlegging van dat beleid, 
en waarbij natuurbescherming en lokale 
en regionale ontwikkelingsbehoeften in 
evenwicht zijn. De lidstaten en hun regio's
kunnen er binnen het kader van hun 
strategisch plan voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid voor 
kiezen een bepaald deel van de toewijzing 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling te gebruiken om 
financiële steun aan te trekken voor acties 
die een aanvulling vormen op de 
strategische natuurprojecten zoals in deze 
verordening gedefinieerd.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De vrijwillige regeling ten behoeve 
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.

(15) De vrijwillige regeling ten behoeve 
van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in 
de Europese landen 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. Daarom is het noodzakelijk 
de regeling duurzaam te maken door ze in 
het LIFE-programma te integreren en 
door te zorgen voor ambitieuze financiële 
middelen voor de begroting ervan. Het 
programma moet de financiering van 
kleine subsidies voor de biodiversiteit in 
zowel de ultraperifere gebieden als de 
landen en gebieden overzee voortzetten, 
zodat de Unie vorm kan geven aan haar 
verantwoordelijkheid voor deze gebieden, 
zodat wordt gegarandeerd dat de Unie 
haar milieudoelstellingen blijft nastreven 
en zodat wordt bijgedragen aan de sociale 
en territoriale cohesie. Deze regeling 
vervangt geen andere financiering voor de 
ultraperifere gebieden in het kader van 
het LIFE-programma.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De bevordering van de circulaire 
economie vergt een mentaliteitswijziging 
wat betreft de wijze waarop materialen en 
producten, met inbegrip van kunststoffen, 
worden ontworpen, geproduceerd, 
geconsumeerd en verwijderd. Het 
programma moet bijdragen aan de 
overgang naar een circulaire economie 
door middel van financiële steun die 
gericht is op een veelheid van actoren 
(ondernemingen, overheden en 
consumenten), met name door de beste, op 
de specifieke lokale, regionale of nationale 
situatie toegesneden, technologieën, 
praktijken en oplossingen, met inbegrip 
van geïntegreerde benaderingen voor de 
tenuitvoerlegging van plannen voor 
afvalbeheer en -preventie, toe te passen, te 
ontwikkelen en te dupliceren. Door de 
tenuitvoerlegging van de strategie voor 
kunststoffen kunnen maatregelen worden 
genomen om met name het probleem van 
zwerfvuil op zee aan te pakken.

(16) De bevordering van de circulaire 
economie vergt een mentaliteitswijziging
wat betreft de wijze waarop materialen en 
producten, met inbegrip van kunststoffen, 
worden ontworpen, geproduceerd, 
geconsumeerd en verwijderd. Het 
programma moet bijdragen aan de 
overgang naar een circulaire economie 
door middel van financiële steun die 
gericht is op een veelheid van actoren 
(ondernemingen, nationale, regionale en 
lokale overheden en consumenten), met 
name door de beste, op de specifieke 
lokale, regionale of nationale situatie 
toegesneden, technologieën, praktijken en 
oplossingen, met inbegrip van 
geïntegreerde territoriale benaderingen 
voor de tenuitvoerlegging van plannen 
voor afvalbeheer en -preventie, toe te 
passen, te ontwikkelen en te dupliceren. 
Door de tenuitvoerlegging van de strategie 
voor kunststoffen kunnen maatregelen 
worden genomen om met name het 
probleem van zwerfvuil op zee aan te 
pakken, waarmee bijgedragen wordt aan 
de instandhouding van de mariene 
biodiversiteit.

Amendement 13

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, 

(20) Verbetering van de governance op 
alle niveaus op het gebied van milieu en 
klimaatverandering en van daarmee 
verband houdende kwesties met betrekking 
tot de overgang naar schone energie, 
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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.

vereist betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld door betere 
communicatie en bewustmaking van het 
publiek met medewerking van nationale, 
regionale en lokale autoriteiten, 
consumentenparticipatie, en een bredere 
betrokkenheid van belanghebbenden, met 
inbegrip van niet-gouvernementele 
organisaties, partners op het gebied van 
onderzoek en innovatie en bedrijven bij
het overleg over en de tenuitvoerlegging 
van aanverwant beleid.

Amendement 14

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, 
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, en door lokale en 
regionale belanghebbenden te betrekken 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen in het kader van de 
circulaire economie. Ter ondersteuning 
van een bredere marktintroductie van 
duurzame oplossingen moeten 
maatschappelijk draagvlak en 
consumentenparticipatie worden 
gecultiveerd, onder meer met behulp van 
mediacampagnes.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Op het niveau van de Unie worden 
grote investeringen in milieu- en 
klimaatacties hoofdzakelijk gefinancierd 
door de belangrijkste 
financieringsprogramma's van de Unie 
(mainstreaming). In het kader van hun rol 
als katalysator moeten de krachtens het 
programma te ontwikkelen strategische 
geïntegreerde projecten en strategische 
natuurprojecten als hefboom dienen voor 
financieringsmogelijkheden die worden 
geboden door die 
financieringsprogramma's en andere 
financieringsbronnen, zoals nationale 
fondsen, en synergieën creëren.

(23) Op het niveau van de Unie worden 
grote investeringen in milieu- en 
klimaatacties hoofdzakelijk gefinancierd 
door de belangrijkste 
financieringsprogramma's van de Unie 
(mainstreaming), waaronder de 
cohesiefondsen. In het kader van hun rol 
als katalysator moeten de krachtens het 
programma te ontwikkelen strategische 
geïntegreerde projecten en strategische 
natuurprojecten als hefboom dienen voor 
financieringsmogelijkheden die worden 
geboden door die 
financieringsprogramma's en andere 
financieringsbronnen, zoals nationale 
fondsen, en synergieën creëren.

Amendement 16

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 

(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 30 % 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 
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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.

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 17

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 gebieden in het licht van 
artikel 349 VWEU en de specifieke 
behoeften en kwetsbaarheden van deze 
gebieden. Ander beleid van de Unie dan 
dat op het gebied van het milieu, het 
klimaat en, waar relevant, de overgang 
naar schone energie moet ook in 
aanmerking worden genomen.

(25) Overeenkomstig de artikelen 174 
en 349 VWEU moet de strategie voor 
ultraperifere gebieden, die volledig deel 
uitmaken van de Unie, in acht worden 
genomen bij de tenuitvoerlegging van het 
programma en moet daarbij in het 
algemeen worden ingespeeld op de 
specifieke behoeften, kenmerken, 
beperkingen en kwetsbaarheden van
gebieden die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen. Die tenuitvoerlegging 
kan ook een bijdrage leveren aan het 
verkleinen van de ongelijkheid inzake 
ontwikkelingsniveau van de 
onderscheiden regio's en de 
ontwikkelingsachterstand van de meest 
achtergestelde regio's, onder meer wat de 
specifieke uitdagingen betreft inzake de 
tenuitvoerlegging van milieuvriendelijk 
beleid om bij te dragen tot de overgang 
naar een schone, circulaire, energie-
efficiënte, koolstofarme en 
klimaatbestendige economie, en inzake de 
instandhouding van de biodiversiteit 
aldaar. Ander beleid van de Unie dan dat 
op het gebied van het milieu, het klimaat 
en, waar relevant, de overgang naar schone 
energie moet ook in aanmerking worden 
genomen.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Ter ondersteuning van de 
tenuitvoerlegging van het programma moet 
de Commissie samenwerken met de 
nationale contactpunten van het 
programma, seminars en workshops 
organiseren, lijsten van in het kader van het 
programma gefinancierde projecten 
publiceren of andere activiteiten 
ondernemen om de projectresultaten te 
verspreiden en de uitwisseling van 
ervaring, kennis en beste praktijken en de 
duplicatie van projectresultaten in de hele 
Unie te vergemakkelijken. Dergelijke 
activiteiten moeten met name gericht zijn 
op lidstaten die de middelen slechts in 
beperkte mate benutten en moeten de 
communicatie en samenwerking tussen 
projectbegunstigden, aanvragers of 
belanghebbenden van voltooide en lopende 
projecten op hetzelfde gebied 
vergemakkelijken.

(26) Ter ondersteuning van de 
tenuitvoerlegging van het programma moet 
de Commissie samenwerken met de 
nationale, regionale en lokale
contactpunten van het programma, 
seminars en workshops organiseren, lijsten 
van in het kader van het programma 
gefinancierde projecten publiceren of 
andere activiteiten zoals mediacampagnes 
ondernemen om de projectresultaten beter
te verspreiden en de uitwisseling van 
ervaring, kennis en beste praktijken en de 
duplicatie van projectresultaten in de hele 
Unie te vergemakkelijken, en zo 
samenwerking en communicatie te 
bevorderen. Dergelijke activiteiten moeten 
met name gericht zijn op lidstaten die de 
middelen slechts in beperkte mate benutten 
en moeten de communicatie en 
samenwerking tussen projectbegunstigden, 
aanvragers of belanghebbenden van 
voltooide en lopende projecten op 
hetzelfde gebied vergemakkelijken. Bij 
deze communicatie en samenwerking 
moeten regionale en lokale autoriteiten en 
belanghebbenden hoe dan ook betrokken 
worden.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 

(31) De financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 
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zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 
voor het behalen van resultaten, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
lasten en het te verwachten risico op niet-
naleving. Wat subsidies betreft, moet dit 
mede inhouden dat het gebruik van vaste
bedragen, forfaits en schalen van 
eenheidskosten wordt overwogen.

zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 
voor het behalen van de beste resultaten, 
waarbij met name rekening wordt 
gehouden met de kosten van controles, de 
administratieve lasten, het te verwachten 
risico op niet-naleving en het lagere 
medefinancieringspercentage in 
vergelijking met andere instrumenten 
voor direct beheer. Wat subsidies betreft, 
moet dit mede inhouden dat het gebruik 
van vaste bedragen, forfaits en schalen van 
eenheidskosten wordt overwogen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Volgens artikel 94 van Besluit 
2013/755/EU van de Raad komen in 
landen en gebieden overzee gevestigde 
entiteiten in aanmerking voor financiering, 
overeenkomstig de voorschriften en 
doelstellingen van het programma en 
eventuele regelingen die van toepassing
zijn op de lidstaat waarmee het 
desbetreffende land of gebied overzee 
banden heeft. De deelname van deze 
entiteiten aan dit programma moet vooral 
gericht zijn op projecten in het kader van 
het subprogramma Natuur en biodiversiteit.

(33) Volgens artikel 94 van Besluit 
2013/755/EU van de Raad komen in 
landen en gebieden overzee gevestigde 
entiteiten, die onder verantwoordelijkheid 
van de Unie vallen, in aanmerking voor 
financiering, overeenkomstig de 
voorschriften en doelstellingen van het 
programma en eventuele regelingen die 
van toepassing zijn op de lidstaat waarmee 
het desbetreffende land of gebied overzee 
banden heeft. De deelname van deze 
entiteiten aan dit programma moet vooral 
gericht zijn op projecten in het kader van 
het subprogramma Natuur en biodiversiteit.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Derde landen die lid zijn van de (35) Derde landen die lid zijn van de 
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Europese Economische Ruimte (EER) 
kunnen aan programma's van de Unie 
deelnemen in het kader van de 
samenwerking waarin wordt voorzien door 
de EER-Overeenkomst, die bepaalt dat 
programma's van de Unie worden 
uitgevoerd bij een op grond van die 
overeenkomst genomen besluit. Derde 
landen kunnen ook op grond van andere 
rechtsinstrumenten deelnemen. Er moet 
een specifieke bepaling in deze 
verordening worden opgenomen om de 
verantwoordelijke ordonnateur, het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) en de Europese Rekenkamer de 
nodige rechten en toegang te verlenen om 
hun bevoegdheden ten volle te kunnen 
uitoefenen.

Europese Economische Ruimte (EER) 
kunnen aan programma's van de Unie 
deelnemen in het kader van de 
samenwerking waarin wordt voorzien door 
de EER-Overeenkomst, die bepaalt dat 
programma's van de Unie worden 
uitgevoerd bij een op grond van die 
overeenkomst genomen besluit. Derde 
landen, waaronder voormalige lidstaten 
van de Unie, kunnen ook op grond van 
andere rechtsinstrumenten deelnemen. Er 
moet een specifieke bepaling in deze 
verordening worden opgenomen om de 
verantwoordelijke ordonnateur, het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) en de Europese Rekenkamer de 
nodige rechten en toegang te verlenen om 
hun bevoegdheden ten volle te kunnen 
uitoefenen. Tevens moet worden geregeld 
dat zo nodig een beroep voor het Hof van 
Justitie van de Europese Unie kan worden 
ingesteld.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt het programma 
voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 
("programma") vastgesteld.

Bij deze verordening wordt het programma 
voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 
("programma") vastgesteld voor de periode 
van 1 januari 2021 tot en met 
31 december 2027.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden de 
doelstellingen van het programma, de 
begroting voor de periode 2021-2027, de 

Deze verordening voorziet in de 
doelstellingen van het programma, de 
begroting voor de periode 2021-2027, de 
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vormen van financiering door de Unie 
alsmede de regels voor de verstrekking van 
die financiering vastgelegd.

vormen van financiering door de Unie 
alsmede de regels voor de verstrekking van 
die financiering van 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2027.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "strategische natuurprojecten": 
projecten ter ondersteuning van de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie op het gebied van natuur en 
biodiversiteit door samenhangende 
actieprogramma's in de lidstaten ten uitvoer 
te leggen om deze doelstellingen en 
prioriteiten in ander beleid en in andere 
financieringsinstrumenten te 
mainstreamen, onder meer door middel van 
een gecoördineerde tenuitvoerlegging van 
de krachtens Richtlijn 92/43/EEG
vastgestelde prioritaire actiekaders;

(1) "strategische natuurprojecten": 
projecten ter ondersteuning van de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie op het gebied van natuur en 
biodiversiteit door samenhangende 
actieprogramma's in de lidstaten ten uitvoer 
te leggen op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, om deze doelstellingen en 
prioriteiten in ander beleid en in andere 
financieringsinstrumenten te 
mainstreamen, onder meer door middel van 
een gecoördineerde tenuitvoerlegging van 
de krachtens Richtlijn 92/43/EEG 
vastgestelde prioritaire actiekaders;

Amendement 25

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 

(2) "strategische geïntegreerde 
projecten": projecten waarbij, op regionale, 
multiregionale, nationale of transnationale 
schaal, door de autoriteiten van de lidstaten 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau 
ontwikkelde en door specifieke wetgeving 
en beleidsmaatregelen van de Unie inzake 
het milieu, het klimaat en, waar relevant, 
schone energie 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 
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minste één andere uniale, nationale of 
particuliere financieringsbron wordt 
bevorderd;

middelen uit ten minste één andere uniale, 
nationale of particuliere financieringsbron 
wordt bevorderd;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "standaardactieprojecten": 
projecten, anders dan strategische 
geïntegreerde projecten, strategische 
natuurprojecten of projecten voor 
technische bijstand, ter verwezenlijking 
van de specifieke doelstellingen van het 
programma, als vastgesteld in artikel 3, 
lid 2;

(4) "standaardactieprojecten": 
projecten, anders dan strategische 
geïntegreerde projecten, strategische 
natuurprojecten of projecten voor 
technische bijstand, zoals bottom-
upprojecten (vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling), ter 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen van het programma, als 
vastgesteld in artikel 3, lid 2;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) "projecten voor bestuurlijke 
capaciteitsopbouw": projecten waardoor 
de autoriteiten van de lidstaten beter in 
staat worden gesteld om functies uit te 
oefenen, problemen op te lossen en 
doelstellingen te halen, en om te begrijpen 
hoe zij zich in een bredere context en op 
duurzame wijze ontwikkelen en met deze 
ontwikkeling om te gaan.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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.

De algemene doelstelling van het 
programma is bij te dragen aan de 
overgang naar een duurzame, schone, 
circulaire, energie- en 
hulpbronnenefficiënte, koolstofarme en 
klimaatbestendige economie, onder meer 
door de overgang naar schone en 
hernieuwbare energie, alsmede aan de 
bescherming, het behoud en de verbetering 
van de kwaliteit van het milieu en aan het
tot staan brengen en ombuigen van 
biodiversiteitsverlies, en aldus bij te dragen 
tot duurzame ontwikkeling en de 
klimaatverandering aan te pakken. Het 
programma is ook bedoeld om betere 
milieu- en klimaatgovernance op alle 
niveaus te ondersteunen, inclusief grotere 
betrokkenheid van lokale en regionale 
autoriteiten en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld.

Amendement 29

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 
klimaat, met inbegrip van de overgang naar 
schone en hernieuwbare energie, en 
bijdragen tot de toepassing van de beste 
praktijken op het vlak van natuur en 
biodiversiteit;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondersteunen van de ontwikkeling 
en tenuitvoerlegging van, het toezicht op 
en de handhaving van de wetgeving en het 
beleid van de Unie ter zake, onder meer 
door de governance te verbeteren door 
middel van capaciteitsopbouw onder 
publieke en private actoren en 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld;

(b) ondersteunen van de ontwikkeling 
en tenuitvoerlegging van, het toezicht op 
en de handhaving van de wetgeving en het 
beleid van de Unie ter zake en tegelijk 
verbeteren van samenwerking en 
communicatie, onder meer door het 
meerlagig bestuur te verbeteren door 
middel van capaciteitsopbouw onder 
publieke en private actoren en 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld, ook op regionaal en lokaal 
niveau;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) als katalysator fungeren voor de 
grootschalige invoering van succesvolle 
technische en beleidsmatige oplossingen 
voor de tenuitvoerlegging van de 
wetgeving en het beleid van de Unie ter 
zake, door resultaten te dupliceren, 
verwante doelstellingen te integreren in 
andere beleidsgebieden en in de praktijken 
in de publieke en private sector, 
investeringen te mobiliseren en de toegang 
tot financiering te verbeteren.

(c) als katalysator fungeren voor de 
grootschalige invoering van succesvolle 
technische en beleidsmatige oplossingen 
voor de tenuitvoerlegging van de 
wetgeving en het beleid van de Unie ter 
zake, door resultaten en beste praktijken te 
dupliceren, verwante doelstellingen te 
integreren in andere beleidsgebieden en in 
de praktijken in de publieke en private 
sector, ook op regionaal en lokaal niveau, 
investeringen te mobiliseren en de toegang 
tot financiering te verbeteren.

Amendement 32

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 subprogramma Governance en 
mitigatie van en aanpassing aan 
klimaatverandering;

Amendement 33
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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 in prijzen van 2018.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.  De indicatieve verdeling van het in lid 1 
bedoelde bedrag is als volgt:  

2. De indicatieve verdeling van het in 
lid 1 bedoelde bedrag is als volgt:

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

(a) 4 122 880 000 EUR voor het 
gebied Milieu, waarvan

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

(1) 2 514 956 800 EUR voor het 
subprogramma Natuur en biodiversiteit en

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

(2) 1 607 923 200 EUR voor het 
subprogramma Circulaire economie en 
levenskwaliteit;

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

(b) 2 319 120 000 EUR voor het 
gebied Klimaatactie, waarvan

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

(1) 1 136 368 800 EUR voor het 
subprogramma Governance en mitigatie 
van en aanpassing aan klimaatverandering 
en

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

(2) 1 182 751 200 EUR voor het 
subprogramma Overgang naar schone 
energie.

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a) informatie en communicatie, met 
inbegrip van bewustmakingscampagnes. 
Financiële middelen die in het kader van 
deze verordening worden toegewezen aan 
communicatieactiviteiten hebben ook 
betrekking op institutionele communicatie 
over de politieke prioriteiten van de Unie, 
evenals over de uitvoerings- en 
omzettingsstatus van wetgeving van de 
Unie inzake het milieu, het klimaat en, 
waar relevant, schone energie;

(a) informatie en communicatie, met 
inbegrip van mediacampagnes zoals 
bewustmakingscampagnes. Financiële 
middelen die in het kader van deze 
verordening worden toegewezen aan 
communicatieactiviteiten hebben ook 
betrekking op institutionele communicatie 
over de politieke prioriteiten van de Unie, 
evenals over de uitvoerings- en 
omzettingsstatus van wetgeving van de 
Unie inzake het milieu, het klimaat en, 
waar relevant, schone energie;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) netwerkvorming en platforms voor 
beste praktijken;

(e) netwerkvorming en platforms of 
projecten voor beste praktijken;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) andere derde landen, in 
overeenstemming met de voorwaarden die 
zijn vastgesteld in een specifieke 
overeenkomst betreffende de deelname van 
het derde land aan programma's van de 
Unie, op voorwaarde dat de overeenkomst

(d) andere derde landen, met inbegrip 
van voormalige lidstaten van de Unie, in 
overeenstemming met de voorwaarden die 
zijn vastgesteld in een specifieke 
overeenkomst betreffende de deelname van 
het derde land aan programma's van de 
Unie, op voorwaarde dat de overeenkomst

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d – streepje 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de rechten van de Unie om naar een 
goed financieel beheer te streven en haar 
financiële belangen te beschermen, 
waarborgt.

– de rechten van de Unie om naar een 
goed financieel beheer te streven en haar 
financiële belangen te beschermen, 
waarborgt, en erin voorziet dat zo nodig 
een beroep kan worden ingesteld voor het 
Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt op dusdanige wijze 
uitgevoerd dat gezorgd wordt voor 
samenhang met het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, 
Horizon Europa, de Connecting Europe 
Facility en InvestEU, teneinde synergieën 
tot stand te brengen, in het bijzonder wat 
betreft strategische natuurprojecten en 
strategische geïntegreerde projecten, en het 
overnemen en dupliceren van in het kader 
van het programma ontwikkelde 
oplossingen te ondersteunen.

Het programma wordt op dusdanige wijze 
uitgevoerd dat gezorgd wordt voor 
transparantie en voor samenhang met het 
cohesiebeleid van de Unie, en in het 
bijzonder met het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij,
alsook met Horizon Europa, de Connecting 
Europe Facility en InvestEU, teneinde 
synergieën tot stand te brengen, in het 
bijzonder wat betreft strategische 
natuurprojecten en strategische 
geïntegreerde projecten, en het overnemen 
en dupliceren van in het kader van het 
programma ontwikkelde oplossingen te 
ondersteunen. De relevante regionale en 
lokale autoriteiten worden bij alle 
relevante fasen van programmering en 
tenuitvoerlegging betrokken.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2 bis. De Commissie streeft na dat de 
middelen ter financiering van traditionele 
projecten elk jaar gelijkmatig onder de 
lidstaten worden verdeeld.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Subsidies in het kader van het programma 
worden toegekend en beheerd in 
overeenstemming met titel VIII van het 
Financieel Reglement.

Subsidies in het kader van het programma 
worden toegekend en beheerd in 
overeenstemming met titel VIII van het 
Financieel Reglement, met een 
medefinancieringspercentage van ten 
hoogste 85 %.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) projecten op het gebied van 
bestuurlijke capaciteitsopbouw;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter a – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) een lidstaat of een met een lidstaat 
verbonden land of gebied overzee;

(1) een lidstaat of een met een lidstaat 
verbonden land of gebied overzee, met 
inbegrip van ultraperifere gebieden;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Juridische entiteiten die deelnemen 
aan consortia van ten minste drie 
onafhankelijke entiteiten en die zijn 
gevestigd in verschillende lidstaten of met 
die lidstaten verbonden landen of gebieden 
overzee, in met het programma 
geassocieerde derde landen of in andere 
derde landen, komen in aanmerking.

5. Juridische entiteiten die deelnemen 
aan consortia van ten minste drie 
onafhankelijke entiteiten en die zijn 
gevestigd in verschillende lidstaten of met 
die lidstaten verbonden landen of gebieden 
overzee, met inbegrip van ultraperifere 
gebieden, in met het programma 
geassocieerde derde landen of in andere 
derde landen, komen in aanmerking.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) projecten zijn in overeenstemming 
met het algemene beginsel van 
geografisch evenwicht;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) in voorkomend geval wordt 
bijzondere aandacht gegeven aan projecten 
in geografische gebieden met specifieke 
behoeften of kwetsbaarheden, zoals 
gebieden met specifieke milieuproblemen 
of natuurlijke beperkingen, 
grensoverschrijdende gebieden of 
ultraperifere gebieden.

(f) in voorkomend geval wordt 
bijzondere aandacht gegeven aan projecten 
in geografische gebieden met specifieke 
behoeften of kwetsbaarheden, zoals 
gebieden met specifieke milieuproblemen 
of natuurlijke beperkingen, 
grensoverschrijdende gebieden, 
noordelijke dunbevolkte gebieden of 
ultraperifere gebieden.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) er wordt bijzondere aandacht 
geschonken aan de toewijzing van 
middelen voor de tenuitvoerlegging van 
projecten in de ultraperifere gebieden.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Acties die het certificaat 
"Excellentiekeur" hebben ontvangen, of 
die aan de volgende cumulatieve, 
vergelijkende voorwaarden voldoen:

Schrappen

(a) zij zijn beoordeeld in een oproep tot 
het indienen van voorstellen in het kader 
van het programma;

(b) zij voldoen aan de minimale 
kwaliteitseisen van die oproep tot het 
indienen van voorstellen;

(c) zij kunnen als gevolg van budgettaire 
beperkingen niet in het kader van die 
oproep tot het indienen van voorstellen 
worden gefinancierd;

kunnen ondersteuning ontvangen uit het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 
Europees Sociaal Fonds+ of Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, overeenkomstig 
artikel [67], lid 5, van Verordening 
(EU) XX [verordening 
gemeenschappelijke bepalingen] en 
artikel [8] van Verordening (EU) XX [de 
financiering, het beheer en de monitoring 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid], mits dergelijke acties 
overeenstemmen met de doelstellingen 
van desbetreffende programma. De regels 
van het fonds waaruit ondersteuning 
wordt verleend, zijn van toepassing.
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alle belanghebbenden, waaronder 
regionale en lokale autoriteiten alsook 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, worden naar behoren 
betrokken bij alle fasen van de 
programmering en tenuitvoerlegging van 
de werkprogramma's.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de toewijzing van middelen binnen 
elk subprogramma tussen de verschillende 
door dat subprogramma bestreken 
behoeften en tussen de verschillende 
soorten financiering;

(a) de toewijzing van middelen binnen 
elk subprogramma tussen de verschillende 
door dat subprogramma bestreken 
behoeften en tussen de verschillende 
soorten financiering, alsook telkens het 
minimale en maximale 
medefinancieringspercentage;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De ontvangers van financiering 
van de Unie wijzen voor elk specifiek 
project een communicatiemedewerker aan 
("communicatiemedewerker voor het 
project").
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