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Amendement 61
Julie Girling

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen enkel een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en dat deze 
niet kunnen worden vastgesteld zolang er 
geen overeenstemming is bereikt over het 
voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van het meerjarig financieel 
kader voor de periode 2014-2020; merkt 
evenwel op dat beperking van de 
begrotingsuitgaven een prioriteit moet 
vormen en dat de financiële middelen 
daarom in de pas moeten lopen met het 
budget dat in de LIFE+-verordening1

wordt vastgesteld;
__________________
1 Verordening (EG) nr. 614/2007, PB L 
149 van 9.6.2007, blz. 1.

Or. en

Amendement 62
Romana Jordan

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. wijst erop dat het financiële 
referentiebedrag in het wetgevingsvoorstel 
slechts een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit is en dat dit bedrag 
pas kan worden vastgelegd wanneer 
overeenstemming is bereikt over de 
verordening betreffende het meerjarig 
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financieel kader;

Or. sl

Amendement 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij deze verordening wordt, voor de 
gehele looptijd van het LIFE-programma, 
een financiële enveloppe van 3 618 
miljoen euro vastgesteld, die 
overeenkomstig punt 17 van het voorstel 
van de Commissie van 29 juni 2011 voor 
een Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer, gedurende de jaarlijkse 
begrotingsprocedure het belangrijkste 
referentiepunt voor de begrotingsautoriteit 
is.

(6) Bij deze verordening wordt, voor de 
gehele looptijd van het LIFE-programma, 
een financiële enveloppe van 1% van de 
gehele begroting vastgesteld, die 
overeenkomstig punt 17 van het voorstel 
van de Commissie van 29 juni 2011 voor 
een Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer, gedurende de jaarlijkse 
begrotingsprocedure het belangrijkste 
referentiepunt voor de begrotingsautoriteit 
is.

Or. en

Motivering

Een verhoging van het aandeel van het LIFE-budget in de totale EU-begroting is op zijn 
plaats en gezien de uitdagingen is 1% nog een bescheiden bedrag. De voorgestelde verhoging 
is met name bedoeld als bijdrage in de kosten van de EU in verband met de medefinanciering 
van het beheer van Natura 2000-locaties.

Amendement 64
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij deze verordening wordt, voor de 
gehele looptijd van het LIFE-programma, 
een financiële enveloppe van 3 618 
miljoen euro vastgesteld, die 
overeenkomstig punt 17 van het voorstel 
van de Commissie van 29 juni 2011 voor 
een Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer, gedurende de jaarlijkse 
begrotingsprocedure het belangrijkste 
referentiepunt voor de begrotingsautoriteit 
is.

(6) Bij deze verordening wordt, voor de 
gehele looptijd van het LIFE-programma, 
een financiële enveloppe van 1% van het 
volgende meerjarig financieel kader
vastgesteld, die overeenkomstig punt 17 
van het voorstel van de Commissie van 29 
juni 2011 voor een Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie betreffende 
samenwerking in begrotingszaken en een 
goed financieel beheer, gedurende de 
jaarlijkse begrotingsprocedure het 
belangrijkste referentiepunt voor de 
begrotingsautoriteit is.

Or. en

Amendement 65
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij deze verordening wordt, voor de 
gehele looptijd van het LIFE-programma,
een financiële enveloppe van 3 618 
miljoen euro vastgesteld, die 
overeenkomstig punt 17 van het voorstel 
van de Commissie van 29 juni 2011 voor 
een Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer, gedurende de jaarlijkse 
begrotingsprocedure het belangrijkste 
referentiepunt voor de begrotingsautoriteit 
is.

(6) De financiële enveloppe voor het 
LIFE-programma's moet overeenkomen 
met tenminste 1% van de algemene 
begroting van de Unie. Bij deze 
verordening wordt derhalve voor de gehele 
looptijd van het LIFE-programma een 
financiële enveloppe van 1% van het 
meerjarig financieel kader voor de 
periode 2014-2020 vastgesteld, hetgeen 
dus neerkomt op [... ] euro, die 
overeenkomstig punt 17 van het voorstel 
van de Commissie van 29 juni 2011 voor 
een Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer, gedurende de jaarlijkse 
begrotingsprocedure het belangrijkste 
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referentiepunt voor de begrotingsautoriteit 
is.

Or. pt

Amendement 66
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Rekening houdend met de 
boodschap van Réunion van juli 2008 en 
overeenkomstig de conclusies van de 
Raad van 10 december 2011, waarin de 
Raad de Commissie en de lidstaten ertoe 
aanspoort een gezamenlijke benadering te 
blijven hanteren voor wat betreft de 
bescherming van de natuur op het 
volledige grondgebied van de Unie, met 
inbegrip van de ultraperifere regio's en de 
landen en gebieden overzee die tot de 
lidstaten behoren, en overeenkomstig de 
mededeling van de Commissie met als titel 
"Onze levensverzekering, ons natuurlijk 
kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie 
voor 2020", waarin de Commissie zich 
ertoe verbindt het BEST-initiatief 
(Biodiversity and Ecosystem Services in 
Territories of European Overseas) te 
steunen, moeten de landen en gebieden 
overzee kunnen deelnemen aan de 
programma's van de Unie volgens de 
voorwaarden die zijn vastgelegd in het 
besluit betreffende de associatie van de 
LGO met de Europese Gemeenschap.

Or. fr

Amendement 67
Julie Girling, Charles Tannock
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Op grond van artikel 58 van 
Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 
november 2001 betreffende de associatie 
van de landen en gebieden overzee met de 
Europese Gemeenschap1 moeten de 
landen en gebieden overzee in 
aanmerking komen voor deelname aan 
het LIFE-programma.
_____________
1 PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.

Or. en

Amendement 68
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Stappenplan 
voor efficiënt hulpbronnengebruik in 
Europa" (hierna "Stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa") 
zijn mijlpalen en acties beschreven die 
nodig zijn om de Unie op weg te zetten 
naar hulpbronnenefficiënte en duurzame 
groei. Daarom moet het prioritaire gebied 
Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van het 
milieubeleid van de Unie door de publieke 
en private sectoren ondersteunen, met 
name in de onder het Stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa 
vallende milieusectoren, door de 
ontwikkeling en de uitwisseling van 

(12) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Stappenplan 
voor efficiënt hulpbronnengebruik in 
Europa" (hierna "Stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa") 
zijn mijlpalen en acties beschreven die 
ertoe kunnen bijdragen de Unie op weg te 
zetten naar hulpbronnenefficiënte en 
duurzame groei. Daarom moet het 
prioritaire gebied Milieu en efficiënt 
hulpbronnengebruik de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het milieubeleid van 
de Unie door de publieke en private 
sectoren ondersteunen, met name in de 
onder het Stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa vallende 
milieusectoren, door de ontwikkeling en de 
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nieuwe oplossingen en beste praktijken te 
bevorderen. De op eco-innovatie gerichte 
activiteiten die overlappen met Horizon 
2020 moeten er echter van worden 
uitgesloten.

uitwisseling van nieuwe oplossingen en 
beste praktijken te bevorderen. De op eco-
innovatie gerichte activiteiten die 
overlappen met Horizon 2020 moeten er 
echter van worden uitgesloten.

Or. de

Amendement 69
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het prioritaire gebied Matiging van de 
klimaatverandering moet bijdragen aan de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
klimaatgerelateerd beleid en 
klimaatgerelateerde wetgeving van de 
Unie, met name wat betreft de monitoring 
van en verslaglegging over broeikasgassen, 
beleid inzake landgebruik, veranderingen 
in landgebruik en bosbouw, de regeling 
voor de handel in emissierechten, de 
inspanningen van de lidstaten om hun 
broeikasgasemissies terug te dringen, 
koolstofafvang en -opslag, hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie, vervoer en 
brandstoffen, de bescherming van de 
ozonlaag en gefluoreerde gassen.

(16) Het prioritaire gebied Matiging van de 
klimaatverandering moet bijdragen aan de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
klimaatgerelateerd beleid en 
klimaatgerelateerde wetgeving van de 
Unie, met name door waar mogelijk 
synergieën met andere 
milieudoelstellingen, zoals biodiversiteit, 
te bevorderen op het gebied van de 
monitoring van en verslaglegging over 
broeikasgassen, beleid inzake landgebruik, 
veranderingen in landgebruik en bosbouw, 
de regeling voor de handel in 
emissierechten, de inspanningen van de 
lidstaten om hun broeikasgasemissies terug 
te dringen, koolstofafvang en -opslag, 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, 
vervoer en brandstoffen, de bescherming 
van de ozonlaag en gefluoreerde gassen.

Or. en

Amendement 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De eerste gevolgen van de 
klimaatverandering doen zich in Europa en 
in de rest van de wereld al voelen in de 
vorm van extreme weersomstandigheden 
die tot overstromingen en perioden van 
droogte leiden, en in de vorm van een 
stijging van de temperaturen en van de 
zeespiegel. Met het oog op een 
weerbaarder Unie moet het prioritaire 
gebied Aanpassing aan de 
klimaatverandering daarom via specifieke 
aanpassingsmaatregelen en -strategieën 
mensen, economische sectoren en regio's 
helpen zich aan zulke gevolgen aan te 
passen. Acties op dit gebied moeten 
complementair zijn met acties die in 
aanmerking komen voor financiering in het 
kader van het financieringsinstrument voor 
civiele bescherming.

(17) De eerste gevolgen van de 
klimaatverandering doen zich in Europa en 
in de rest van de wereld al voelen in de 
vorm van extreme weersomstandigheden 
die tot overstromingen en perioden van 
droogte leiden, en in de vorm van een 
stijging van de temperaturen en van de 
zeespiegel. Met het oog op een 
weerbaarder milieu moet het prioritaire 
gebied Aanpassing aan de 
klimaatverandering daarom via specifieke 
aanpassingsmaatregelen en -strategieën 
mensen, economische sectoren en regio's 
helpen zich aan zulke gevolgen aan te 
passen. Acties op dit gebied moeten 
complementair zijn met acties die in 
aanmerking komen voor financiering in het 
kader van het financieringsinstrument voor 
civiele bescherming en dienen vooral te 
zijn gericht op ecosystemen, waarbij 
gezocht wordt naar kostenefficiënte 
voordelen waarvan ook andere 
milieudoelstellingen kunnen profiteren.

Or. en

Amendement 71
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De eerste gevolgen van de 
klimaatverandering doen zich in Europa en 
in de rest van de wereld al voelen in de 
vorm van extreme weersomstandigheden 
die tot overstromingen en perioden van 
droogte leiden, en in de vorm van een 
stijging van de temperaturen en van de 
zeespiegel. Met het oog op een 
weerbaarder Unie moet het prioritaire 

(17) De eerste gevolgen van de 
klimaatverandering doen zich in Europa en 
in de rest van de wereld al voelen in de 
vorm van extreme weersomstandigheden 
die tot overstromingen en perioden van 
droogte leiden, en in de vorm van een 
stijging van de temperaturen en van de 
zeespiegel. Met het oog op een 
weerbaarder Unie moet het prioritaire 
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gebied Aanpassing aan de 
klimaatverandering daarom via specifieke 
aanpassingsmaatregelen en -strategieën 
mensen, economische sectoren en regio's 
helpen zich aan zulke gevolgen aan te 
passen. Acties op dit gebied moeten 
complementair zijn met acties die in 
aanmerking komen voor financiering in het 
kader van het financieringsinstrument voor 
civiele bescherming.

gebied Aanpassing aan de 
klimaatverandering daarom via specifieke 
aanpassingsmaatregelen en -strategieën 
mensen, economische sectoren en regio's 
helpen zich aan zulke gevolgen aan te 
passen. Acties op dit gebied moeten 
complementair zijn met acties die in 
aanmerking komen voor financiering in het 
kader van het financieringsinstrument voor 
civiele bescherming en moeten, waar 
mogelijk, gericht zijn op een efficiënte 
besteding van de middelen, door
voordelen te realiseren waarvan ook 
andere milieudoelstellingen kunnen 
profiteren.

Or. en

Amendement 72
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De volledige tenuitvoerlegging van 
wetgeving en beleid inzake milieu en 
klimaat is onlosmakelijk verbonden met 
betere governance, een grotere 
betrokkenheid van belanghebbenden en de 
verspreiding van informatie. In beide 
subprogramma's moet het prioritaire gebied 
Governance en informatie daarom de 
ontwikkeling van platforms en de 
uitwisseling van beste praktijken inzake 
naleving en handhaving en de creatie van 
een draagvlak onder de bevolking en bij de 
belanghebbenden voor 
beleidsinspanningen van de Unie op het 
gebied van milieu en klimaat ondersteunen. 
Met name moet het verbeteringen 
ondersteunen met betrekking tot de 
verspreiding van kennis, bewustmaking, 
deelneming van het publiek, toegang tot 
informatie en toegang tot de rechter inzake 

(18) De volledige tenuitvoerlegging van 
wetgeving en beleid inzake milieu en 
klimaat is onlosmakelijk verbonden met 
betere governance, een grotere 
betrokkenheid van belanghebbenden en de 
verspreiding van informatie. In beide 
subprogramma's moet het prioritaire gebied 
Governance en informatie daarom de 
ontwikkeling van platforms en de 
uitwisseling van beste praktijken inzake 
naleving en handhaving en de creatie van 
een draagvlak onder de bevolking en bij de 
belanghebbenden voor 
beleidsinspanningen van de Unie op het 
gebied van milieu en klimaat ondersteunen. 
Met name moet het verbeteringen 
ondersteunen met betrekking tot de 
verspreiding van kennis en optimale 
praktijken, bewustmaking, deelneming van 
het publiek, toegang tot informatie en 
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milieuaangelegenheden. toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden.

Or. en

Amendement 73
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Met het oog op een betere 
tenuitvoerlegging van het milieu- en 
klimaatbeleid en meer integratie van 
milieu- en klimaatdoelstellingen in ander 
beleid, moet het LIFE-programma 
projecten bevorderen die geïntegreerde 
benaderingen van de tenuitvoerlegging van 
de milieu- en klimaatwetgeving en het 
milieu- en klimaatbeleid ondersteunen. 
Voor het subprogramma Milieu moeten die 
projecten hoofdzakelijk worden toegespitst 
op de tenuitvoerlegging van de 
biodiversiteitsstrategie van de Unie voor 
2020, met bijzondere aandacht voor het 
doeltreffende beheer en de consolidatie van 
het bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
opgezette Natura 2000-netwerk door de 
tenuitvoerlegging van de prioritaire 
actiekaders waarin is voorzien in artikel 8 
van die richtlijn, van Richtlijn 2000/60/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 oktober 2000 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire 
maatregelen betreffende het waterbeleid en 
van de wetgeving inzake afval en lucht. 
Hoewel deze projecten zijn toegespitst op 
de aangewezen thema's, zijn het 
multifunctionele uitvoeringsmechanismen 
(bijvoorbeeld gericht op milieuvoordelen 
en capaciteitsopbouw) waarmee resultaten 
op andere beleidsgebieden, met name 
Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot 

(21) Met het oog op een betere 
tenuitvoerlegging van het milieu- en 
klimaatbeleid en meer integratie van 
milieu- en klimaatdoelstellingen in ander 
beleid, moet het LIFE-programma 
projecten bevorderen die geïntegreerde 
benaderingen van de tenuitvoerlegging van 
de milieu- en klimaatwetgeving en het 
milieu- en klimaatbeleid ondersteunen. 
Voor het subprogramma Milieu moeten die 
projecten hoofdzakelijk worden toegespitst 
op de tenuitvoerlegging van de 
biodiversiteitsstrategie van de Unie voor 
2020, met bijzondere aandacht voor het 
doeltreffende beheer en de consolidatie van 
het bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
opgezette Natura 2000-netwerk door de 
tenuitvoerlegging van de prioritaire 
actiekaders waarin is voorzien in artikel 8 
van die richtlijn, van Richtlijn 2000/60/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 oktober 2000 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire 
maatregelen betreffende het waterbeleid en 
van de wetgeving inzake afval en lucht. 
Hoewel deze projecten zijn toegespitst op 
de aangewezen thema's, zijn het 
multifunctionele uitvoeringsmechanismen 
(bijvoorbeeld gericht op milieuvoordelen 
en capaciteitsopbouw) waarmee resultaten 
op andere beleidsgebieden, met name 
Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot 
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vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (hierna de "kaderrichtlijn mariene 
strategie") kunnen worden geboekt. 
Soortgelijke projecten kunnen ook op 
andere milieugebieden worden overwogen. 
Voor het subprogramma Klimaatactie 
moeten die projecten met name betrekking 
hebben op strategieën en actieplannen voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering. Dit type projecten mag 
uitsluitend een reeks specifieke activiteiten 
en maatregelen ondersteunen, terwijl 
andere activiteiten die in het project 
opgenomen activiteiten aanvullen, uit 
andere financieringsprogramma's, alsook 
met nationale en regionale middelen en 
middelen van de private sector moeten 
worden gefinancierd. Financiering door het 
LIFE-programma moet synergieën 
benutten en door een strategische focus op 
milieu en klimaat voor samenhang tussen 
verschillende financieringsbronnen van de 
Unie zorgen.

vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (hierna de "kaderrichtlijn mariene 
strategie") kunnen worden geboekt. 
Soortgelijke projecten kunnen ook op 
andere milieugebieden worden overwogen. 
Voor het subprogramma Klimaatactie 
moeten die projecten met name betrekking 
hebben op strategieën en actieplannen voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering. Dit type projecten mag 
uitsluitend een reeks specifieke activiteiten 
en maatregelen ondersteunen, terwijl 
andere activiteiten die in het project 
opgenomen activiteiten aanvullen, uit 
andere financieringsprogramma's, alsook 
met nationale en regionale middelen en 
middelen van de private sector moeten 
worden gefinancierd. Financiering door het 
LIFE-programma moet synergieën 
benutten en door een strategische focus op 
milieu en klimaat voor samenhang tussen 
verschillende financieringsbronnen van de 
Unie zorgen. Geïntegreerde projecten 
moeten de op mainstreaming gerichte 
benadering ondersteunen, doordat ze de 
opnamecapaciteit van andere fondsen ten 
aanzien van milieu- en 
klimaatgerelateerde uitgaven helpen 
vergroten. Doordat het fenomeen 
geïntegreerde projecten nieuw is en er dus 
nog niet zoveel ervaring mee is opgedaan, 
dienen belanghebbenden indien nodig te 
worden geholpen met een hogere 
medefinanciering van maximaal 75% en 
technische bijstand voor de 
voorbereidingsfase. Bovendien zou de 
aanvraagfase moeten worden 
vereenvoudigd met behulp van een uit 
twee stappen bestaande selectieprocedure. 
De uitwisseling van informatie over 
succesvolle geïntegreerde projecten, met 
de deelneming van alle relevante 
overheidssectoren en belanghebbenden, 
moet worden aangemoedigd. Er dient een 
analyse te worden gemaakt van de 
ervaringen in de eerste programmajaren 
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om vast te stellen dankzij welke factoren 
geïntegreerde projecten soepel en 
succesvol verlopen. De geïntegreerde 
projecten kunnen op basis van die analyse 
en afhankelijk van de beschikbare 
financiële middelen eventueel worden 
uitgebreid met bijkomende 
aandachtsgebieden.

Or. en

Amendement 74
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Geïntegreerde projecten moeten 
dienen als model ter ondersteuning van 
lidstaten bij hun inspanningen om 
doeltreffend gebruik te maken van 
financiële middelen, alsook om 
constructieve en permanente 
samenwerkingsverbanden tussen 
uiteenlopende overheidssectoren tot stand 
te brengen voor het oplossen van grote 
toepassingsproblemen. Aangezien 
dergelijke toepassingsproblemen overal in 
de EU optreden, dient de ervaring met dit 
nieuwe type project zo breed mogelijk te 
zijn. De Commissie moet elke lidstaat 
aanmoedigen om gedurende de looptijd 
van het programma ten minste drie 
geïntegreerde projecten op uiteenlopende 
terreinen in te dienen.

Or. en

Amendement 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Gezien de aard van de LIFE-
projecten, ook die met een geïntegreerde 
benadering, als nieuw type project dat 
gericht is op de uitvoering van de 
wetgeving en het beleid van de Unie op 
milieu- en klimaatgebied, is in de gehele 
Unie en in alle beoogde sectoren optreden 
vereist. Dit vraagt om invoering van een 
verdelingselement in het selectieproces 
om geografisch evenwicht te garanderen.

Or. en

Amendement 76
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om haar rol bij het initiëren van de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
milieu- en klimaatbeleid te vervullen, moet 
de Commissie middelen van het LIFE-
programma gebruiken ter ondersteuning 
van de initiëring, tenuitvoerlegging en 
mainstreaming van de wetgeving en het 
beleid van de Unie inzake milieu en 
klimaat, met inbegrip van de aankoop van 
diensten en goederen. Financiële middelen 
die in het kader van deze verordening 
worden uitgetrokken voor 
communicatieactiviteiten moeten ook 
communicatie over de politieke 
prioriteiten van de Unie dekken.

(23) Om haar rol bij het initiëren van de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
milieu- en klimaatbeleid te vervullen, moet 
de Commissie middelen van het LIFE-
programma gebruiken ter ondersteuning 
van de initiëring, tenuitvoerlegging en 
mainstreaming van de wetgeving en het 
beleid van de Unie inzake milieu en 
klimaat, met inbegrip van de aankoop van 
diensten en goederen. 

Or. en
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Amendement 77
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om haar rol bij het initiëren van de
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
milieu- en klimaatbeleid te vervullen, moet 
de Commissie middelen van het LIFE-
programma gebruiken ter ondersteuning 
van de initiëring, tenuitvoerlegging en 
mainstreaming van de wetgeving en het 
beleid van de Unie inzake milieu en 
klimaat, met inbegrip van de aankoop van 
diensten en goederen. Financiële middelen 
die in het kader van deze verordening 
worden uitgetrokken voor 
communicatieactiviteiten moeten ook 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie dekken.

(23) Om haar rol bij het initiëren van de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
milieu- en klimaatbeleid te vervullen, moet 
de Commissie middelen van het LIFE-
programma gebruiken ter ondersteuning 
van de initiëring, tenuitvoerlegging en 
mainstreaming van de wetgeving en het 
beleid van de Unie inzake milieu en 
klimaat, met inbegrip van de aankoop van 
diensten en goederen. Er dienen concrete 
maatregelen te worden genomen om de 
deelname van kmo's aan deze 
aanbestedingen te stimuleren. Financiële 
middelen die in het kader van deze 
verordening worden uitgetrokken voor 
communicatieactiviteiten moeten ook 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie dekken.

Or. en

Motivering

De Commissie moet haar aanbestedingsprocedures zo herzien dat zij kmo-vriendelijker 
worden, bijvoorbeeld op het punt van prefinanciering. 

Amendement 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om haar rol bij het initiëren van de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
milieu- en klimaatbeleid te vervullen, moet 
de Commissie middelen van het LIFE-

(23) Om haar rol bij het initiëren van de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
milieu- en klimaatbeleid te vervullen, moet 
de Commissie middelen van het LIFE-
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programma gebruiken ter ondersteuning 
van de initiëring, tenuitvoerlegging en 
mainstreaming van de wetgeving en het 
beleid van de Unie inzake milieu en 
klimaat, met inbegrip van de aankoop van 
diensten en goederen. Financiële middelen 
die in het kader van deze verordening 
worden uitgetrokken voor 
communicatieactiviteiten moeten ook 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie dekken.

programma gebruiken ter ondersteuning 
van de initiëring, tenuitvoerlegging en 
mainstreaming van de wetgeving en het 
beleid van de Unie inzake milieu en 
klimaat, met inbegrip van de aankoop van 
diensten en goederen. Financiële middelen 
die in het kader van deze verordening 
worden uitgetrokken voor 
communicatieactiviteiten moeten ook 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie dekken. Daarnaast moet het 
LIFE-programma bijdragen tot de 
uitvoering van actie 3c) binnen 
doelstelling 1 van de 
biodiversiteitsstrategie van de EU, die 
inhoudt dat de Commissie en de lidstaten 
de handhaving van de natuurrichtlijnen 
zullen ondersteunen door speciale 
opleidingsprogramma's over Natura 2000 
voor rechters en openbare aanklagers te 
verzorgen en door de mogelijkheden te 
verbeteren om de naleving daarvan te 
stimuleren.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij de aanbevelingen van het Europees Parlement in zijn verslag over de 
biodiversiteitsstrategie van de EU.

Amendement 79
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Uit de ervaringen met vorige 
instrumenten is duidelijk de behoefte 
gebleken om op meerjarige basis te 
programmeren en om de inspanningen op 
concrete prioriteiten van het milieu- en 
klimaatbeleid en op concrete actiegebieden 
te concentreren. Zulke meerjarige 

(25) Uit de ervaringen met vorige 
instrumenten is duidelijk de behoefte 
gebleken om op meerjarige basis te 
programmeren en om de inspanningen op 
concrete prioriteiten van het milieu- en 
klimaatbeleid en op concrete actiegebieden 
te concentreren. Zulke meerjarige 
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werkprogramma's moeten flexibel zijn ten 
aanzien van de verwezenlijking van de 
streefdoelen en doelstellingen van het 
LIFE-programma en potentiële aanvragers 
tegelijk de voor het plannen, opstellen en 
indienen van voorstellen vereiste stabiliteit 
met betrekking tot prioritaire gebieden 
bieden. Daartoe moeten die meerjarige 
werkprogramma's een geldigheidsduur van 
twee jaar en niet-exhaustieve prioriteiten 
hebben.

werkprogramma's moeten flexibel zijn ten 
aanzien van de verwezenlijking van de 
streefdoelen en doelstellingen van het 
LIFE-programma en potentiële aanvragers 
tegelijk de voor het plannen, opstellen en 
indienen van voorstellen vereiste stabiliteit 
met betrekking tot prioritaire gebieden 
bieden. Daartoe moeten die meerjarige 
werkprogramma's een geldigheidsduur van 
drie jaar en niet-exhaustieve prioriteiten 
hebben.

Or. en

Amendement 80
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen en moet de 
financiering worden toegespitst op meer 
specifieke kostencategorieën. Als 
compensatie voor niet-subsidiabele kosten 
en teneinde het effectieve niveau van de in 
het kader van het LIFE-programma 
verleende steun te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 70% en in specifieke gevallen
80% bedragen.

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen. De btw en 
vaste personeelskosten moeten voor 
subsidie in aanmerking komen. Teneinde 
het effectieve niveau van de in het kader 
van het LIFE-programma verleende steun 
te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 70 % bedragen, 80% in 
specifieke gevallen en 75% voor natuur en 
biodiversiteit in het geval van prioritaire 
habitats en soorten als gedefinieerd in 
Richtlijn 92/43/EEG of de in Richtlijn 
2009/147/EEG in aanmerking genomen 
vogelsoorten, alsmede voor de in Richtlijn 
92/43/EEG gedefinieerde soorten en 
habitats die volgens de meest recente 
beoordeling een ongunstige 
instandhoudingsstatus vertonen.
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Or. en

Amendement 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen en moet de 
financiering worden toegespitst op meer 
specifieke kostencategorieën. Als 
compensatie voor niet-subsidiabele kosten 
en teneinde het effectieve niveau van de in 
het kader van het LIFE-programma 
verleende steun te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 70% en in specifieke gevallen
80% bedragen.

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen, zonder dat 
de subsidiabiliteit van de btw en vaste 
personeelskosten, zoals bepaald in het 
Financieel Reglement, in het gedrang 
komt. Teneinde het effectieve niveau van 
de in het kader van het LIFE-programma 
verleende steun te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 65% en in specifieke gevallen 
75% tot 80% bedragen

Or. en

Amendement 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen en moet de 
financiering worden toegespitst op meer 
specifieke kostencategorieën. Als 

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen, zonder dat 
de subsidiabiliteit van de btw en vaste 
personeelskosten in het gedrang komt. Als 
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compensatie voor niet-subsidiabele kosten 
en teneinde het effectieve niveau van de in 
het kader van het LIFE-programma 
verleende steun te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 70% en in specifieke gevallen 
80% bedragen.

compensatie voor niet-subsidiabele kosten 
en teneinde het effectieve niveau van de in 
het kader van het LIFE-programma 
verleende steun te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 70% en in specifieke gevallen 
80% bedragen.

Or. en

Amendement 83
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen en moet de 
financiering worden toegespitst op meer 
specifieke kostencategorieën. Als 
compensatie voor niet-subsidiabele kosten 
en teneinde het effectieve niveau van de in 
het kader van het LIFE-programma 
verleende steun te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 70% en in specifieke gevallen 
80% bedragen.

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen, zonder dat 
de subsidiabiliteit van de btw en vaste 
personeelskosten in het gedrang komt, en 
moet de financiering worden toegespitst op 
meer specifieke kostencategorieën. Als 
compensatie voor niet-subsidiabele kosten 
en teneinde het effectieve niveau van de in 
het kader van het LIFE-programma 
verleende steun te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 70% en in specifieke gevallen 
80% bedragen.

Or. en

Amendement 84
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen en moet de 
financiering worden toegespitst op meer 
specifieke kostencategorieën. Als 
compensatie voor niet-subsidiabele kosten 
en teneinde het effectieve niveau van de in 
het kader van het LIFE-programma 
verleende steun te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 70% en in specifieke gevallen 
80% bedragen.

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen en moet de 
financiering worden toegespitst op meer 
specifieke kostencategorieën. Als 
compensatie voor niet-subsidiabele kosten 
en teneinde het effectieve niveau van de in 
het kader van het LIFE-programma 
verleende steun te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 70% en in specifieke gevallen 
90% bedragen.

Or. en

Amendement 85
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om te waarborgen dat de middelen 
van de Unie optimaal worden gebruikt en 
om voor Europese meerwaarde te zorgen, 
moet de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot de
subsidiabiliteitscriteria voor de selectie 
van projecten, de criteria voor een 
evenwichtige geografische spreiding van 
"geïntegreerde projecten" en op de 
specifieke thematische prioriteiten 
toepasselijke prestatie-indicatoren. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, onder meer op 

(30) Om te waarborgen dat de besteding 
van de middelen van de Unie optimaal
wordt geëvalueerd, moet de bevoegdheid 
om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot de op de 
specifieke thematische prioriteiten 
toepasselijke prestatie-indicatoren. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, onder meer op 
deskundigenniveau. Bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen moet de Commissie ervoor 
zorgen dat de desbetreffende documenten 
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deskundigenniveau. Bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen moet de Commissie ervoor 
zorgen dat de desbetreffende documenten 
tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig aan 
het Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig aan 
het Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

Or. en

Amendement 86
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "projecten in verband met beste 
praktijken": projecten waarbij passende, 
kosteneffectieve, geavanceerde
technieken, methoden en benaderingen 
worden toegepast die rekening houden met 
de specifieke context van het project;

c) "projecten in verband met beste 
praktijken": projecten waarbij passende 
technieken, methoden en benaderingen 
worden toegepast die rekening houden met 
de specifieke context van het project;

Or. pt

Amendement 87
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "geïntegreerde projecten": projecten 
waarbij op duurzame wijze en op een grote 
territoriale schaal, met name regionale, 
multiregionale of nationale schaal, door 
specifieke milieu- of klimaatwetgeving van 
de Unie voorgeschreven, uit andere 
handelingen van de Unie voortvloeiende of 
door de lidstaten ontwikkelde strategieën 
of actieplannen inzake milieu of klimaat 

d) "geïntegreerde projecten": projecten 
waarbij op duurzame wijze, rekening 
houdend met de wetgeving en het beleid 
van de Unie inzake milieu en klimaat, 
primair op het gebied van natuur, water, 
afval, lucht en matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, en 
op een grote territoriale schaal, met name 
regionale, multiregionale, nationale of 
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worden uitgevoerd; transnationale schaal, door specifieke 
milieu- of klimaatwetgeving van de Unie 
voorgeschreven, uit andere handelingen 
van de Unie voortvloeiende of door de 
lidstaten ontwikkelde strategieën of 
actieplannen inzake milieu of klimaat 
worden uitgevoerd. Geïntegreerde 
projecten zijn gericht op het bevorderen 
van de coördinatie met en de inzet van 
andere financieringsbronnen van de 
Unie;

Or. en

Amendement 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "geïntegreerde projecten": projecten 
waarbij op duurzame wijze en op een grote 
territoriale schaal, met name regionale, 
multiregionale of nationale schaal, door 
specifieke milieu- of klimaatwetgeving van 
de Unie voorgeschreven, uit andere 
handelingen van de Unie voortvloeiende of 
door de lidstaten ontwikkelde strategieën 
of actieplannen inzake milieu of klimaat 
worden uitgevoerd;

d) "geïntegreerde projecten": projecten 
waarbij op duurzame wijze en op een grote 
territoriale schaal, met name regionale, 
multiregionale of nationale schaal, door 
specifieke milieu- of klimaatwetgeving van 
de Unie voorgeschreven, uit andere 
handelingen van de Unie voortvloeiende of 
door de lidstaten ontwikkelde strategieën 
of actieplannen inzake milieu of klimaat 
worden uitgevoerd, primair op een of meer 
van de gebieden natuur, water, afval, 
lucht en matiging van en aanpassing aan 
de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 89
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het beheer van gebieden die deel 
uitmaken van het Natura 2000-netwerk en 
de instandhouding van de natuurwaarden 
in dat netwerk te ondersteunen, in het 
bijzonder de soorten en habitats die 
volgens de wetgeving van de Unie als 
prioritair worden aangemerkt; 

Or. pt

Amendement 90
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarmee draagt het LIFE-programma bij 
aan duurzame ontwikkeling en aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
streefdoelen van de Europa 2020-strategie.

Daarmee draagt het LIFE-programma bij 
aan duurzame ontwikkeling en aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
streefdoelen van de Europa 2020-strategie
en de routekaart voor de energiesector tot 
2050.

Or. en

Amendement 91
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met betrekking tot de in lid 1, onder a), 
bedoelde doelstelling, de aan het 
programma toe te schrijven milieu- en 
klimaatverbeteringen. Ten aanzien van de 
doelstelling om bij te dragen aan het tot 
staan brengen en ombuigen van het 

a) met betrekking tot de in lid 1, onder a), 
bedoelde doelstelling, de aan het 
programma toe te schrijven milieu- en 
klimaatverbeteringen. Ten aanzien van de 
doelstelling om bij te dragen aan het tot 
staan brengen en ombuigen van het 
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biodiversiteitsverlies worden de aan het 
programma toe te schrijven 
milieuverbeteringen afgemeten aan het 
herstelde of onder adequaat beheer 
gebrachte percentage van het Natura 2000-
netwerk, het areaal aan herstelde 
ecosysteemdiensten en het aantal en type 
van de doelhabitats en -soorten waarvan de 
staat van instandhouding verbetert;

biodiversiteitsverlies worden de aan het 
programma toe te schrijven 
milieuverbeteringen afgemeten aan het 
herstelde of onder adequaat beheer 
gebrachte percentage van het Natura 2000-
netwerk, het areaal aan herstelde of 
wederingestelde ecosysteemdiensten en het 
aantal en type van de doelhabitats en -
soorten waarvan de staat van 
instandhouding verbetert;

Or. sl

Amendement 92
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een halfjaarlijkse beoordeling van 
de economische baten die met de 
financiering uit het LIFE-programma 
zijn gerealiseerd, door de instandhouding 
of verbetering van ecosysteemdiensten en 
andere economische nevenbaten van het 
programma in kaart te brengen.

Or. en

Amendement 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 30 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de prestatie-indicatoren met het oog op 
de toepassing ervan op thematische 

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 30 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met een nadere 
omschrijving van de prestatie-indicatoren 
met het oog op de toepassing ervan op 
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prioriteiten die zijn vastgesteld in de in 
artikel 24 bedoelde meerjarige 
werkprogramma's.

thematische prioriteiten die zijn vastgesteld 
in de in artikel 24 bedoelde meerjarige 
werkprogramma's.

Or. en

Amendement 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het LIFE-programma 
bedragen 3 618 000 000 euro.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het LIFE-programma 
bedragen 1% van de totale begroting van 
de Unie.

Or. en

Motivering

Een verhoging van het aandeel van het LIFE-budget in de totale EU-begroting is op zijn 
plaats en gezien de uitdagingen is 1% nog een bescheiden bedrag. De voorgestelde verhoging 
is met name bedoeld als bijdrage in de kosten van de EU in verband met de medefinanciering 
van het beheer van Natura 2000-locaties.

Amendement 95
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het LIFE-programma 
bedragen 3 618 000 000 euro.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het LIFE-programma 
bedragen 1% van het volgende meerjarig 
financieel kader.

Or. en
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Amendement 96
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het LIFE-programma 
bedragen 3 618 000 000 euro.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het LIFE-programma 
bedragen [...] euro.

Or. pt

Amendement 97
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De begrotingsmiddelen worden als 
volgt over de subprogramma's verdeeld:

Schrappen

a) 2 713 500 000 euro van de in lid 1 
bedoelde algemene financiële middelen 
wordt toegewezen aan het subprogramma 
Milieu;
(b) 904 500 000 euro van de in lid 1 
bedoelde algemene financiële middelen 
wordt toegewezen aan het subprogramma 
Klimaatactie.

Or. en

Amendement 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 2 713 500 000 euro van de in lid 1 
bedoelde algemene financiële middelen 
wordt toegewezen aan het subprogramma 
Milieu;

a) 2 894 400 000 euro, wat gelijk staat aan 
ongeveer 80% van de in lid 1 bedoelde 
algemene financiële middelen, wordt 
toegewezen aan het subprogramma Milieu.

Or. en

Motivering

Het aandeel van het LIFE-fonds dat naar het thema milieu gaat, moet worden opgetrokken, 
zodat LIFE een voldoende grote bijdrage kan leveren in de kosten van het beheer van Natura 
2000. Voor klimaatoptreden staan andere financieringsstromen ter beschikking; verder moet 
er gebruik worden gemaakt van marktmechanismen of het beginsel "de vervuiler betaalt".

Amendement 99
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 2 713 500 000 euro van de in lid 1 
bedoelde algemene financiële middelen 
wordt toegewezen aan het subprogramma 
Milieu;

a) 75% van de in lid 1 bedoelde algemene 
financiële middelen wordt toegewezen aan 
het subprogramma Milieu.

Or. en

Amendement 100
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 2 713 500 000 euro van de in lid 1 
bedoelde algemene financiële middelen 
wordt toegewezen aan het subprogramma 
Milieu;

a) [...] euro van de in lid 1 bedoelde 
algemene financiële middelen wordt 
toegewezen aan het subprogramma Milieu;
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Or. pt

Amendement 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 904 500 000 euro van de in lid 1 
bedoelde algemene financiële middelen 
wordt toegewezen aan het subprogramma 
Klimaatactie.

b) 723 600 000 euro, wat gelijk staat aan 
ongeveer 20% van de in lid 1 bedoelde 
algemene financiële middelen, wordt 
toegewezen aan het subprogramma 
Klimaatactie.

Or. en

Motivering

Het aandeel van het LIFE-fonds dat naar het thema milieu gaat, moet worden opgetrokken, 
zodat LIFE een voldoende grote bijdrage kan leveren in de kosten van het beheer van Natura 
2000. Voor klimaatoptreden staan andere financieringsstromen ter beschikking; verder moet 
er gebruik worden gemaakt van marktmechanismen of het beginsel "de vervuiler betaalt".

Amendement 102
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 904 500 000 euro van de in lid 1 
bedoelde algemene financiële middelen 
wordt toegewezen aan het subprogramma 
Klimaatactie.

b) 25% van de in lid 1 bedoelde algemene 
financiële middelen wordt toegewezen aan 
het subprogramma Klimaatactie.

Or. en

Amendement 103
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 904 500 000 euro van de in lid 1 
bedoelde algemene financiële middelen 
wordt toegewezen aan het subprogramma 
Klimaatactie.

b) [...] euro van de in lid 1 bedoelde 
algemene financiële middelen wordt 
toegewezen aan het subprogramma 
Klimaatactie.

Or. pt

Amendement 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ten minste 85 % van de 
begrotingsmiddelen voor het LIFE-
programma worden toegewezen aan 
projecten die door middel van subsidies 
voor het uitvoeren van acties worden 
gesteund.

Or. en

Amendement 105
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aan geïntegreerde projecten wordt 
ten hoogste 30% van het totale budget van 
het LIFE-programma toegewezen.

Or. en



PE492.686v01-00 30/86 AM\906961NL.doc

NL

Amendement 106
Julie Girling, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelneming van derde landen aan het 
LIFE-programma

Deelneming van landen en gebieden 
overzee en derde landen aan het LIFE-
programma

Or. en

Amendement 107
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelneming van derde landen aan het 
LIFE-programma

Deelneming van landen en gebieden 
overzee en derde landen aan het LIFE-
programma

Or. fr

Amendement 108
Julie Girling, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het LIFE-programma staat open voor 
deelneming van de volgende landen:

Het LIFE-programma staat open voor 
deelneming van de volgende landen en 
gebieden:

Or. en
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Amendement 109
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het LIFE-programma staat open voor 
deelneming van de volgende landen:

Het LIFE-programma staat open voor 
deelneming van de volgende landen en 
gebieden:

Or. fr

Amendement 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het LIFE-programma staat open voor 
deelneming van de volgende landen:

Het LIFE-programma staat open voor 
deelneming van de volgende landen en 
gebieden:

Or. en

Amendement 111
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) de landen en gebieden overzee als 
bedoeld in Besluit 2001/822/EG van de 
Raad van 27 november 2001 betreffende 
de associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Economische 
Gemeenschap;

Or. fr
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Amendement 112
Julie Girling, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de landen en gebieden overzee 
bedoeld in Besluit 2001/822/EG;

Or. en

Amendement 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de landen en gebieden overzee 
bedoeld in Besluit 2001/822/EG;

Or. en

Motivering

De EU heeft zich zowel in haar biodiversiteitsstrategie tot 2020 als in associatiebesluit 
2001/822/EG ertoe verplicht de instandhouding van de biodiversiteit in de landen en 
gebieden overzee te bevorderen en te ondersteunen. Verder heeft de Commissie zelf 
voorgesteld LIFE open te stellen voor buurlanden, derde landen en de Franse ultraperifere 
gebieden. Gelet op de aangegane verplichting en gezien de vaak unieke en rijke biodiversiteit 
van de landen en gebieden overzee moet het LIFE-programma voor deze landen en gebieden 
toegankelijk zijn.

Amendement 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de landen en gebieden overzee van 
de Unie bedoeld in Besluit 2001/822/EG 
van de Raad;

Or. en

Amendement 115
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De deelneming van die landen en gebieden
is onderworpen aan de voorwaarden van de 
respectieve bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten tot vaststelling van de 
algemene beginselen voor hun deelname 
aan programma's van de Unie.

De deelneming van die landen en gebieden
is onderworpen aan de voorwaarden van 
het besluit betreffende de associatie van 
de landen en gebieden overzee en de 
voorwaarden van de respectieve bilaterale 
of multilaterale overeenkomsten tot 
vaststelling van de algemene beginselen 
voor hun deelname aan programma's van 
de Unie.

Or. fr

Amendement 116
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om synergieën te creëren, met name in 
de context van de in artikel 18, onder d), 
bedoelde geïntegreerde projecten, en om 
het gebruik van in het kader van het LIFE-
programma ontwikkelde oplossingen, 
methoden en benaderingen te 
ondersteunen, zorgen de Commissie en de 

3. Om synergieën te creëren, met name in 
de context van de in artikel 18, onder d), 
bedoelde geïntegreerde projecten en ook 
door middel van de opstelling, conform 
artikel 8 van Richtlijn 92/43/EEG, van 
prioritaire actiekaders, en om het gebruik 
van in het kader van het LIFE-programma 
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lidstaten overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden voor coördinatie 
tussen het LIFE-programma en 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. Op 
het niveau van de Unie vindt de coördinatie 
plaats binnen het in artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. … (GSK-
verordening) bedoelde gemeenschappelijk 
strategisch kader.

ontwikkelde oplossingen, methoden en 
benaderingen te ondersteunen, zorgen de 
Commissie en de lidstaten, waar dit 
passend is, overeenkomstig hun 
respectieve verantwoordelijkheden voor 
coördinatie tussen het LIFE-programma en 
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. Op 
het niveau van de Unie vindt de coördinatie 
plaats binnen het in artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. … (GSK-
verordening) bedoelde gemeenschappelijk 
strategisch kader.

Or. en

Amendement 117
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om synergieën te creëren, met name in 
de context van de in artikel 18, onder d), 
bedoelde geïntegreerde projecten, en om 
het gebruik van in het kader van het LIFE-
programma ontwikkelde oplossingen, 
methoden en benaderingen te 
ondersteunen, zorgen de Commissie en de 
lidstaten overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden voor coördinatie 
tussen het LIFE-programma en 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. Op 
het niveau van de Unie vindt de coördinatie 
plaats binnen het in artikel 10 van 

3. Om synergieën te creëren, met name in 
de context van de in artikel 18, onder d), 
bedoelde geïntegreerde projecten, en om 
het gebruik van in het kader van het LIFE-
programma ontwikkelde oplossingen, 
methoden en benaderingen te 
ondersteunen, zorgen de Commissie en de 
lidstaten, waar mogelijk, overeenkomstig 
hun respectieve verantwoordelijkheden 
voor coördinatie tussen het LIFE-
programma en 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. Op 
het niveau van de Unie vindt de coördinatie 
plaats binnen het in artikel 10 van 



AM\906961NL.doc 35/86 PE492.686v01-00

NL

Verordening (EU) nr. … (GSK-
verordening) bedoelde gemeenschappelijk 
strategisch kader. 

Verordening (EU) nr. … (GSK-
verordening) bedoelde gemeenschappelijk 
strategisch kader. 

Or. en

Amendement 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om synergieën te creëren, met name in 
de context van de in artikel 18, onder d), 
bedoelde geïntegreerde projecten, en om 
het gebruik van in het kader van het LIFE-
programma ontwikkelde oplossingen, 
methoden en benaderingen te 
ondersteunen, zorgen de Commissie en de 
lidstaten overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden voor coördinatie 
tussen het LIFE-programma en 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. Op 
het niveau van de Unie vindt de coördinatie 
plaats binnen het in artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. … (GSK-
verordening) bedoelde gemeenschappelijk 
strategisch kader.

3. Om synergieën te creëren, met name in 
de context van de in artikel 18, onder d), 
bedoelde geïntegreerde projecten, en om 
het gebruik van in het kader van het LIFE-
programma ontwikkelde oplossingen, 
methoden en benaderingen te 
ondersteunen, trachten de Commissie en 
de lidstaten overeenkomstig hun 
respectieve verantwoordelijkheden de
coördinatie tussen het LIFE-programma en 
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
actief en onderling afgestemd te 
bevorderen. Op het niveau van de Unie 
vindt de coördinatie plaats binnen het in 
artikel 10 van Verordening (EU) nr. …
(GSK-verordening) bedoelde 
gemeenschappelijk strategisch kader.

Or. en

Amendement 119
Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Zichtbaarheid van het LIFE-programma

De coördinerende begunstigde en de 
overige begunstigden geven 
ruchtbaarheid aan het in het kader van 
het LIFE-programma uitgevoerde project 
en de daarmee behaalde resultaten en 
vermelden daarbij altijd de van de Unie 
ontvangen steun. Het in de bijlage 
weergegeven LIFE-logo wordt voor alle 
communicatieactiviteiten gebruikt en 
wordt op strategische plaatsen voor het 
publiek zichtbaar op informatieborden 
aangebracht.  Alle in het kader van het 
LIFE-programma verworven duurzame 
goederen dragen het LIFE-logo, tenzij de 
Commissie anders bepaalt.

Or. en

Motivering

Dankzij het LIFE-logo is de zichtbaarheid van de subsidies van de Unie op het gebied van 
milieu en klimaat verzekerd en is de aandacht gevestigd op de bijdrage van de Unie aan 
natuurbehoud en praktische milieuactiviteiten. Het is daarom redelijk om in de verordening 
naar het LIFE-logo te verwijzen.

Amendement 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Door geïntegreerde projecten bestreken 

gebieden
Geïntegreerde projecten richten zich 
primair op de onderwerpen natuur, water, 
afval, lucht, geluidsoverlast en de 
matiging van en aanpassing aan de 
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klimaatverandering. De Commissie kan 
afhankelijk van de prestaties van deze 
projecten en de beschikbare middelen na 
afronding van de in artikel 27, lid 2, letter 
a), bedoelde evaluatie halverwege de 
looptijd van het programma, 
overeenkomstig artikel 30 gedelegeerde 
handelingen vaststellen ten aanzien van 
de toevoeging van een aantal 
aandachtsgebieden voor geïntegreerde 
projecten, zoals de bodem, het zeemilieu 
of het stedelijk milieu.

Or. en

Amendement 121
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Or. sl

Amendement 122
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 50 % van de 
begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen aan projecten die door middel 
van subsidies voor het uitvoeren van 
acties in het kader van het subprogramma 
Milieu worden gesteund, zijn bestemd 
voor projecten ter ondersteuning van 
natuur- en biodiversiteitsbehoud.

Schrappen
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Or. en

Amendement 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 50 % van de 
begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen aan projecten die door middel 
van subsidies voor het uitvoeren van acties 
in het kader van het subprogramma Milieu 
worden gesteund, zijn bestemd voor 
projecten ter ondersteuning van natuur- en 
biodiversiteitsbehoud.

2. Ten minste 75 % van de 
begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen aan projecten die door middel 
van subsidies voor het uitvoeren van acties 
in het kader van het subprogramma Milieu 
worden gesteund, zijn bestemd voor 
projecten ter ondersteuning van natuur- en 
biodiversiteitsbehoud.

Or. en

(Houdt verband met amendement op artikel 4, lid 1)

Motivering

Dit amendement houdt verband met de verhoging van de begroting van het LIFE-programma 
tot 1% van de totale EU-begroting, waarbij de toename met name bedoeld is om bij te dragen 
in de kosten van het beheer van Natura 2000-locaties.

Amendement 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 50 % van de 
begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen aan projecten die door middel 
van subsidies voor het uitvoeren van acties 
in het kader van het subprogramma Milieu 
worden gesteund, zijn bestemd voor 
projecten ter ondersteuning van natuur- en 

2. Ten minste 75 % van de 
begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen aan projecten die door middel 
van subsidies voor het uitvoeren van acties 
in het kader van het subprogramma Milieu 
worden gesteund, zijn bestemd voor 
projecten ter ondersteuning van natuur- en 
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biodiversiteitsbehoud. biodiversiteitsbehoud.

Or. en

Motivering

De verhoging van het voor biodiversiteit uitgetrokken aandeel in de LIFE-begroting is nodig 
om te garanderen dat LIFE kan voorzien in 20% van de financieringsbehoefte van Natura 
2000 (geraamd op 5,8 miljard euro per jaar).

Amendement 125
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 50 % van de 
begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen aan projecten die door middel 
van subsidies voor het uitvoeren van acties 
in het kader van het subprogramma Milieu 
worden gesteund, zijn bestemd voor 
projecten ter ondersteuning van natuur- en 
biodiversiteitsbehoud.

2. Ten minste 60 % van de 
begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen aan projecten die door middel 
van subsidies voor het uitvoeren van acties 
in het kader van het subprogramma Milieu 
worden gesteund, zijn bestemd voor 
projecten ter ondersteuning van natuur- en 
biodiversiteitsbehoud.

Or. en

Amendement 126
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 50 % van de 
begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen aan projecten die door middel 
van subsidies voor het uitvoeren van acties 
in het kader van het subprogramma Milieu 
worden gesteund, zijn bestemd voor 
projecten ter ondersteuning van natuur- en 

2. Ten minste 60 % van de 
begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen aan projecten die door middel 
van subsidies voor het uitvoeren van acties 
in het kader van het subprogramma Milieu 
worden gesteund, zijn bestemd voor 
projecten ter ondersteuning van natuur- en 
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biodiversiteitsbehoud. biodiversiteitsbehoud.

Or. pt

Amendement 127
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het steunen van de toepassing, de 
ontwikkeling, het testen en de demonstratie 
van geïntegreerde benaderingen voor de 
tenuitvoerlegging van plannen en 
programma's uit hoofde van het beleid en 
de wetgeving van de Unie inzake milieu, 
vooral op het gebied van water, afval en
lucht;

b) het steunen van de toepassing, de 
ontwikkeling, het testen en de demonstratie 
van geïntegreerde benaderingen voor de 
tenuitvoerlegging van plannen en 
programma's uit hoofde van het beleid en 
de wetgeving van de Unie inzake milieu, 
vooral op het gebied van water, afval, lucht 
en bodem;

Or. en

Amendement 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het steunen van de toepassing, de 
ontwikkeling, het testen en de demonstratie 
van geïntegreerde benaderingen voor de 
tenuitvoerlegging van plannen en 
programma's uit hoofde van het beleid en 
de wetgeving van de Unie inzake milieu, 
vooral op het gebied van water, afval en
lucht;

b) het steunen van de toepassing, de 
ontwikkeling, het testen en de demonstratie 
van geïntegreerde benaderingen voor de 
tenuitvoerlegging van plannen en 
programma's uit hoofde van het beleid en 
de wetgeving van de Unie inzake milieu, 
vooral op het gebied van water, afval, lucht 
en geluidsoverlast;

Or. en
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Amendement 129
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het bevorderen van en bijdragen aan 
doeltreffender naleving en handhaving van 
de milieuwetgeving van de Unie, met name 
door de ontwikkeling en verspreiding van 
beste praktijken en beleidsbenaderingen te 
bevorderen;

c) het bevorderen van en bijdragen aan 
doeltreffender naleving en handhaving in 
alle lidstaten van de bestaande
milieuwetgeving van de Unie, met name 
door de ontwikkeling en verspreiding van 
beste praktijken en beleidsbenaderingen te 
bevorderen;

Or. de

Amendement 130
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het bevorderen van en bijdragen aan 
doeltreffender naleving en handhaving van 
de milieuwetgeving van de Unie, met name 
door de ontwikkeling en verspreiding van 
beste praktijken en beleidsbenaderingen te 
bevorderen;

c) het bevorderen van en bijdragen aan 
doeltreffender naleving en handhaving van 
de milieuwetgeving van de Unie, met name 
door de ontwikkeling en verspreiding van 
beste praktijken te bevorderen;

Or. de

Motivering

De indruk van beleidssubsidiëring met de middelen van LIFE moet worden vermeden.

Amendement 131
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bevorderen van betere 
milieugovernance door een bredere 
betrokkenheid van belanghebbenden, met 
inbegrip van ngo's, bij het overleg over en 
de tenuitvoerlegging van het beleid.

d) het bevorderen van betere 
milieugovernance.

Or. de

Motivering

Juist ngo's die actief zijn op het gebied van milieu beschikken meestal over ruime financiële 
middelen. De middelen van LIFE zijn zeer beperkt. De middelen van LIFE moeten daarom 
vooral worden geïnvesteerd in verbetering van het beheer, ook wat betreft het beheer van de 
structuurfondsmiddelen, om milieuprojecten ter plaatse ook werkelijk doeltreffend in te 
kunnen zetten (van de projecten die niet tot stand komen, mislukken de meeste als gevolg van 
een gebrekkig beheer)

Amendement 132
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bevorderen van betere 
milieugovernance door een bredere 
betrokkenheid van belanghebbenden, met 
inbegrip van ngo's, bij het overleg over en 
de tenuitvoerlegging van het beleid.

d) het bevorderen van betere 
milieugovernance door een bredere 
betrokkenheid van belanghebbenden, met 
inbegrip van ngo's, bij het overleg over en 
de tenuitvoerlegging van het beleid, en het 
bewust maken van burgers van hun 
rechten uit hoofde van het Verdrag van 
Aarhus.

Or. en

Amendement 133
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – punt 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het bevorderen van de gerichte 
verspreiding van projectresultaten aan 
geïnteresseerde belanghebbenden en 
potentiële toekomstige aanvragers; 
daarbij moeten de resultaten naar regio's 
gaan die thematisch het meest geschikt 
zijn en waarschijnlijk het meest zullen 
profiteren van het delen van positieve 
ervaringen.

Or. en

Amendement 134
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Or. sl

Amendement 135
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om bij te dragen aan de vermindering van 
de emissies van broeikasgassen heeft het 
prioritaire gebied Matiging van de 
klimaatverandering de volgende specifieke 
doelstellingen:

Om bij te dragen aan de vermindering van 
de emissies van broeikasgassen heeft het 
prioritaire gebied Matiging van de 
klimaatverandering, naast het bevorderen, 
waar dit mogelijk is, van de synergieën 
met andere milieudoelstellingen zoals 
biodiversiteit, de volgende specifieke 
doelstellingen:
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Or. en

Amendement 136
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om bij te dragen aan het ondersteunen van 
inspanningen die leiden tot een hogere 
klimaatbestendigheid heeft het prioritaire 
gebied Aanpassing aan de 
klimaatverandering de volgende specifieke 
doelstellingen:

Om bij te dragen aan het ondersteunen van 
inspanningen die leiden tot een hogere 
klimaatbestendigheid heeft het prioritaire 
gebied Matiging van de 
klimaatverandering, naast het bevorderen, 
waar dit mogelijk is, van de synergieën 
met andere milieudoelstellingen zoals 
biodiversiteit, de volgende specifieke 
doelstellingen:

Or. en

Amendement 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het bijdragen aan de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van beleid en wetgeving 
van de Unie inzake matiging, met inbegrip 
van mainstreaming in verschillende 
beleidsgebieden, met name door het 
ontwikkelen, testen en demonstreren van 
beleids- of beheersbenaderingen, beste 
praktijken en oplossingen voor de
aanpassing aan de klimaatverandering;

a) het bijdragen aan de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van beleid en wetgeving 
van de Unie inzake matiging, met inbegrip 
van mainstreaming in verschillende 
beleidsgebieden, met name door het
ondersteunen van synergieën met andere 
milieudoelstellingen, zoals biodiversiteit, 
en door het ontwikkelen, testen en 
demonstreren van op ecosystemen 
gebaseerde beleids- of 
beheersbenaderingen, beste praktijken en 
oplossingen voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering;
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Or. en

Amendement 138
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het bevorderen van bewustmaking 
inzake klimaatkwesties, met inbegrip van 
het verwerven van steun van het publiek en 
van de belanghebbenden voor
beleidsvorming van de Unie op 
klimaatgebied, en het bevorderen van 
onderricht in duurzame ontwikkeling;

a) het bevorderen van kritische
bewustmaking inzake klimaatkwesties, met 
inbegrip van het verwerven van steun van 
het publiek en van de belanghebbenden bij
beleidsvorming van de Unie op 
klimaatgebied, en het bevorderen van 
onderricht in duurzame ontwikkeling;

Or. de

Amendement 139
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het bevorderen van en bijdragen aan 
doeltreffender naleving en handhaving van 
de klimaatwetgeving van de Unie, met 
name door de ontwikkeling en verspreiding 
van beste praktijken en 
beleidsbenaderingen te bevorderen;

c) het bevorderen van en bijdragen aan 
doeltreffender naleving en handhaving van 
de klimaatwetgeving van de Unie, met 
name door de ontwikkeling en verspreiding 
van beste praktijken te bevorderen;

Or. de

Motivering

De indruk van beleidssubsidiëring met de middelen van LIFE moet worden vermeden.

Amendement 140
Thomas Ulmer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bevorderen van betere 
klimaatgovernance, door een bredere 
betrokkenheid van belanghebbenden, met 
inbegrip van ngo's, bij het overleg over en 
de tenuitvoerlegging van het beleid.

d) het bevorderen van betere 
milieugovernance.

Or. de

Motivering

Juist ngo's die actief zijn op het gebied van milieu beschikken meestal over ruime financiële 
middelen. De middelen van LIFE zijn zeer beperkt. De middelen van LIFE moeten daarom 
vooral worden geïnvesteerd in verbetering van het beheer, ook wat betreft het beheer van de 
structuurfondsmiddelen, om milieuprojecten ter plaatse ook werkelijk doeltreffend in te 
kunnen zetten (van de projecten die niet tot stand komen, mislukken de meeste als gevolg van 
een gebrekkig beheer)

Amendement 141
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het bevorderen van de gerichte 
verspreiding van projectresultaten aan 
geïnteresseerde belanghebbenden en 
potentiële toekomstige aanvragers; 
daarbij moeten de resultaten naar regio's 
gaan die thematisch het meest geschikt 
zijn en waarschijnlijk het meest zullen 
profiteren van het delen van positieve 
ervaringen.

Or. en
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Amendement 142
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het project is van belang voor de Unie 
doordat het een significante bijdrage levert 
aan de verwezenlijking van een van de in 
artikel 3 vastgestelde doelstellingen van het 
LIFE-programma;

a) het project is van belang voor de Unie 
doordat het een bijdrage levert aan de 
verwezenlijking van ten minste een van de 
in artikel 3 vastgestelde doelstellingen van 
het LIFE-programma;

Or. en

Amendement 143
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het project zorgt voor een 
kosteneffectieve benadering en is technisch 
en financieel samenhangend;

b) het project zorgt voor een 
kosteneffectieve benadering, is technisch 
en financieel samenhangend en voldoet ten 
minste aan minimumkwaliteitscriteria;

Or. en

Amendement 144
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het project is politiek neutraal.

Or. de
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Amendement 145
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 30 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorwaarden voor de toepassing 
van het in lid 1, onder a), bedoelde 
criterium teneinde dat criterium aan te 
passen aan de specifieke, in de artikelen 9 
en 13 vastgestelde prioritaire gebieden.

Schrappen

Or. en

Amendement 146
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door het LIFE-programma 
gefinancierde projecten bevorderen waar 
mogelijk synergieën tussen verschillende 
doelstellingen en het gebruik van groene 
overheidsopdrachten.

2. Door het LIFE-programma 
gefinancierde projecten bevorderen waar 
mogelijk het gebruik van groene 
overheidsopdrachten en synergieën tussen 
verschillende doelstellingen. Aan 
projecten die gericht zijn op het realiseren 
van dergelijke synergieën tussen 
verschillende doelstellingen, wordt in de 
toewijzingsfase prioriteit toegekend.

Or. en

Amendement 147
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie draagt zorg voor een 
evenwichtige verdeling van de voor het 
LIFE-programma beschikbare middelen 
tussen de lidstaten, en wel door voor elke 
lidstaat voor de lopende 
programmeringsperiode indicatieve 
nationale toewijzingen vast te stellen.  
Indien nodig verleent de Commissie, 
onder inachtneming van de behoeften en 
specifieke kenmerken van elke lidstaat en 
in samenwerking met de nationale en/of 
regionale autoriteiten, bijzondere 
technische bijstand om de ontwikkeling 
van projecten te ondersteunen ten 
behoeve van lidstaten waarvoor de 
toegewezen steun in de 
programmeringsperiode 2007-2013 onder 
de indicatieve nationale toewijzing 
uitkwam. 

Or. pt

Amendement 148
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie zorgt voor een 
evenredige verdeling van alle in artikel 18 
bedoelde projecten door de vaststelling 
van indicatieve jaarlijkse nationale 
toewijzingen voor de perioden 2014-2017 
en 2018-2020, gebaseerd op de volgende 
criteria:
a) bevolking:
(i) de totale bevolking van elke lidstaat. 
Op dit criterium wordt een wegingsfactor 
van 50% toegepast;
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alsmede
(ii) de bevolkingsdichtheid van elke 
lidstaat, tot een maxímum van tweemaal 
de gemiddelde bevolkingsdichtheid van de 
Unie. Op dit criterium wordt een 
wegingsfactor van 5% toegepast;
b) natuur en biodiversiteit:
(i) de totale oppervlakte van de gebieden 
van communautair belang in elke lidstaat, 
uitgedrukt als percentage van de totale 
oppervlakte van de gebieden van 
communautair belang. Op dit criterium 
wordt een wegingsfactor van 25% 
toegepast;
alsmede
(ii) de verhouding tussen het deel van het 
grondgebied van een lidstaat dat door 
gebieden van communautair belang wordt 
ingenomen en het deel van het 
grondgebied van de Gemeenschap dat 
door gebieden van communautair belang 
wordt ingenomen. Op dit criterium wordt
een wegingsfactor van 20% toegepast.

Or. en

Motivering

Handhaving van de criteria die in de LIFE+-verordening zijn vastgelegd.

Amendement 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 18, onder d), bedoelde 
geïntegreerde projecten behelzen indien 
passend de participatie van 
belanghebbenden en bevorderen zo 
mogelijk de coördinatie met en de 
beschikbaarstelling van andere 

In artikel 18, onder d), bedoelde 
geïntegreerde projecten zijn toegankelijk 
voor en behelzen de participatie van 
belanghebbenden in alle stadia en 
bevorderen zo mogelijk de coördinatie met 
en de beschikbaarstelling van andere 
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financieringsbronnen van de Unie. financieringsbronnen van de Unie.

Or. en

Amendement 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 18, onder d), bedoelde 
geïntegreerde projecten behelzen indien 
passend de participatie van 
belanghebbenden en bevorderen zo 
mogelijk de coördinatie met en de 
beschikbaarstelling van andere 
financieringsbronnen van de Unie.

In artikel 18, onder d), bedoelde 
geïntegreerde projecten behelzen indien 
passend de participatie van 
belanghebbenden en bevorderen zo 
mogelijk de coördinatie met en de 
beschikbaarstelling van andere 
financieringsbronnen van de Unie. Van het 
bedrag dat bestemd is voor subsidies voor 
acties, wordt ten hoogste 20% toegewezen 
aan geïntegreerde projecten.

Or. en

Amendement 151
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie voor geografisch evenwicht 
in de toewijzingsprocedure voor 
geïntegreerde projecten. De Commissie 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 30 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de criteria 
voor de toepassing van geografisch 
evenwicht op elk in artikel 18, onder d), 
bedoeld thematisch gebied.

Schrappen
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Or. en

Amendement 152
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie voor geografisch evenwicht 
in de toewijzingsprocedure voor 
geïntegreerde projecten. De Commissie 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 30 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de criteria 
voor de toepassing van geografisch 
evenwicht op elk in artikel 18, onder d), 
bedoeld thematisch gebied.

Schrappen

Or. en

Amendement 153
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie voor geografisch evenwicht 
in de toewijzingsprocedure voor 
geïntegreerde projecten. De Commissie 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 30 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de criteria 
voor de toepassing van geografisch 
evenwicht op elk in artikel 18, onder d), 
bedoeld thematisch gebied.

Schrappen
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Or. en

Amendement 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie voor geografisch evenwicht 
in de toewijzingsprocedure voor 
geïntegreerde projecten. De Commissie 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 30 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de criteria 
voor de toepassing van geografisch 
evenwicht op elk in artikel 18, onder d), 
bedoeld thematisch gebied.

Schrappen

Or. en

Amendement 155
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie voor geografisch evenwicht 
in de toewijzingsprocedure voor 
geïntegreerde projecten. De Commissie 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 30 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de criteria 
voor de toepassing van geografisch 
evenwicht op elk in artikel 18, onder d), 
bedoeld thematisch gebied.

Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie voor geografisch evenwicht 
in de selectie- en toewijzingsprocedure 
voor geïntegreerde projecten en 
traditionele projecten.
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Or. en

Amendement 156
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie voor geografisch evenwicht 
in de toewijzingsprocedure voor 
geïntegreerde projecten. De Commissie
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 30 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de criteria 
voor de toepassing van geografisch 
evenwicht op elk in artikel 18, onder d), 
bedoeld thematisch gebied.

Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie voor geografisch evenwicht 
in de toewijzingsprocedure voor alle
projecten. De Commissie zorgt voor een 
evenredige verdeling van projecten door 
de vaststelling van indicatieve jaarlijkse 
nationale toewijzingen voor de perioden 
2014-2017 en 2018-2020. De lidstaten 
kunnen binnen hun nationale toewijzing 
financiering voor de geïntegreerde 
projecten aanvragen.

Or. en

Amendement 157
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie voor geografisch evenwicht
in de toewijzingsprocedure voor 
geïntegreerde projecten. De Commissie 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 30 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de criteria
voor de toepassing van geografisch 
evenwicht op elk in artikel 18, onder d), 
bedoeld thematisch gebied.

Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie alleen in de 
toewijzingsprocedure voor geïntegreerde 
projecten voor geografisch evenwicht door 
per lidstaat een bepaald aantal 
geïntegreerde projecten toe te wijzen voor
de duur van de programmeringsperiode.
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Or. en

Amendement 158
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie voor geografisch evenwicht 
in de toewijzingsprocedure voor 
geïntegreerde projecten. De Commissie 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 30 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot de criteria voor 
de toepassing van geografisch evenwicht 
op elk in artikel 18, onder d), bedoeld 
thematisch gebied.

Uitgaande van de omvang van het Natura 
2000-netwerk en overeenkomstig de 
beginselen van solidariteit en 
inspanningsverdeling zorgt de Commissie 
voor geografisch evenwicht in de 
toewijzingsprocedure voor geïntegreerde 
projecten. De Commissie wordt 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 30 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de criteria voor de 
toepassing van geografisch evenwicht op 
elk in artikel 18, onder d), bedoeld 
thematisch gebied.

Or. en

Amendement 159
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een evenredige verdeling van alle soorten 
projecten wordt gewaarborgd door de 
vaststelling van indicatieve jaarlijkse 
nationale toewijzingen, gebaseerd op de 
volgende criteria:
(1) Subprogramma Milieu:
a) Bevolking:
(i) de totale bevolking van elke lidstaat. 
Op dit criterium wordt een wegingsfactor 
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van 45% toegepast;
(ii) de bevolkingsdichtheid van elke 
lidstaat, tot een maxímum van tweemaal 
de gemiddelde bevolkingsdichtheid van de 
EU. Op dit criterium wordt een 
wegingsfactor van 5% toegepast.
b) Natuur en biodiversiteit:
(i) de totale oppervlakte van de gebieden 
van communautair belang in elke lidstaat, 
uitgedrukt als percentage van de totale 
oppervlakte van de gebieden van 
communautair belang. Op dit criterium 
wordt een wegingsfactor van 25% 
toegepast;
(ii) de totale oppervlakte van de voor 
prioritaire soorten en habitattypen 
aangewezen gebieden van communautair 
belang in elke lidstaat, uitgedrukt als 
percentage van de totale oppervlakte van 
de gebieden van communautair belang. 
Op dit criterium wordt een wegingsfactor 
van 25% toegepast;
(2) Subprogramma Klimaatactie:
a) Effecten van de klimaatdruk. Op dit 
criterium wordt een wegingsfactor van 
50% toegepast.
b) Natuurlijke koolstofputten, uitgedrukt 
als percentage van het communautaire 
grondgebied van elke lidstaat. Op dit 
criterium wordt een wegingsfactor van 
30% toegepast.
c) Geplande verhoging van het aandeel 
hernieuwbare energie in de energiemix. 
Op dit criterium wordt een wegingsfactor 
van 20% toegepast.

Or. en

Motivering

Sinds 2007 wordt in de LIFE+-verordening met indicatieve nationale toewijzingen gewerkt, 
om de verdeeleffecten van het programma te verbeteren.  Met dit amendement worden de 
nationale toewijzingen voor alle soorten projecten (geïntegreerde en traditionele) weer 
ingevoerd en wegingsfactoren voor elk themagebied vastgesteld. Op deze wijze kan inzicht 
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worden verkregen in de mate van succes van de lidstaten bij de indiening van projecten. Bij 
de evaluatie en selectie van projecten wordt uitgegaan van de kwaliteit van de projecten.

Amendement 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie zorgt in de 
toewijzingsprocedure voor alle projecten 
voor geografisch evenwicht door 
toepassing van de in bijlage I vermelde 
criteria die de verdeling van de in artikel 
18 bedoelde projecten onder de lidstaten 
moeten vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Overeenkomstig de beginselen van 
solidariteit en inspanningsverdeling zorgt 
de Commissie voor een evenredige 
verdeling van de projecten in het kader 
van het subprogramma Milieu onder de 
lidstaten, door daaraan middelen voor de 
gehele programmaperiode voor alle 
projecten toe te wijzen overeenkomstig de 
volgende criteria:
a) Bevolkingscriteria (lucht en afval):
(i) de totale bevolking van elke lidstaat 
(wegingsfactor 50%);
(ii) de bevolkingsdichtheid van elke 
lidstaat, tot een maxímum van tweemaal 
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de gemiddelde bevolkingsdichtheid van de 
EU (wegingsfactor 5%).
b) Natuur- en biodiversiteitscriteria:
(i) de totale oppervlakte van de Natura 
2000-gebieden in elke lidstaat, uitgedrukt 
als percentage van de totale oppervlakte 
van de Natura 2000-gebieden 
(wegingsfactor 20%);
(ii) het aandeel van de Natura 2000-
gebieden in het grondgebied van een 
lidstaat (wegingsfactor 15%).
c) Watercriteria:
(i) de totale oppervlakte van de 
stroomgebieddistricten in elke lidstaat, 
uitgedrukt als percentage van de totale 
oppervlakte van de stroomgebieddistricten 
in de EU (wegingsfactor 10%).

Or. en

Amendement 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Overeenkomstig de beginselen 
van solidariteit en inspanningsverdeling 
zorgt de Commissie voor een evenredige 
verdeling van de projecten in het kader 
van het subprogramma Klimaatactie 
onder de lidstaten, door daaraan middelen 
voor de gehele programmaperiode voor 
alle projecten toe te wijzen 
overeenkomstig de volgende 
bevolkingscriteria:
(i) de totale bevolking van elke lidstaat, 
uitgedrukt als percentage van de totale 
bevolking van de EU (wegingsfactor 
50%);
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(ii) invers bbp per hoofd van de bevolking 
om solidariteit te tonen met minder 
welvarende lidstaten (wegingsfactor 50%).

Or. en

Amendement 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. Indien een lidstaat in totaal 
minder middelen besteedt dan de 
toewijzing aan die lidstaat, gebruikt de 
Commissie de resterende middelen voor 
het medefinancieren van de door andere 
lidstaten ingediende projecten die de 
grootste bijdrage leveren aan de 
verwezenlijking van de in artikel 3 
vermelde doelstellingen.

Or. en

Amendement 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 sexies. Wanneer de Commissie aan het 
in artikel 29 bedoelde comité de lijst van 
projecten voorlegt die zij wil 
medefinancieren, verstrekt zij een 
schriftelijke toelichting waaruit blijkt hoe 
de in de leden 3 quater en 3 quinquies 
bedoelde toewijzingscriteria zijn 
toegepast. 

Or. en
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Amendement 165
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer transnationale samenwerking 
essentieel is om milieubescherming en 
klimaatdoelstellingen te waarborgen, 
besteedt de Commissie bijzondere 
aandacht aan transnationale projecten en 
streeft zij ernaar om minstens 15 % van 
de begrotingsmiddelen aan transnationale 
projecten toe te wijzen.

Schrappen

Or. en

Amendement 166
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer transnationale samenwerking 
essentieel is om milieubescherming en 
klimaatdoelstellingen te waarborgen, 
besteedt de Commissie bijzondere 
aandacht aan transnationale projecten en 
streeft zij ernaar om minstens 15 % van 
de begrotingsmiddelen aan transnationale 
projecten toe te wijzen.

4. Wanneer transnationale samenwerking 
essentieel is om milieubescherming en 
klimaatdoelstellingen te waarborgen, 
besteedt de Commissie bijzondere 
aandacht aan transnationale projecten.

Or. pt

Amendement 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie besteedt bijzondere 
aandacht aan projecten in de landen en 
gebieden overzee van de Unie en past de 
richtsnoeren voor aanvragers zodanig aan 
dat rekening wordt gehouden met de 
capaciteiten en de milieubeschermings-
en klimaatdoelstellingen van deze 
gebieden en hun deelname aan het LIFE-
programma verzekerd is; de Commissie 
tracht te bereiken dat ten minste 5% en 
ten hoogste 10% van de 
begrotingsmiddelen voor 
biodiversiteitsprojecten wordt toegewezen 
voor projecten in deze gebieden.

Or. en

Motivering

De EU heeft zich zowel in haar biodiversiteitsstrategie tot 2020 als in associatiebesluit 
2001/822/EG ertoe verplicht de instandhouding van de biodiversiteit in de landen en 
gebieden overzee te bevorderen en te ondersteunen. Verder heeft de Commissie zelf 
voorgesteld LIFE open te stellen voor buurlanden, derde landen en de Franse ultraperifere 
gebieden. Gelet op de aangegane verplichting en gezien de vaak unieke en rijke biodiversiteit 
van de landen en gebieden overzee moet het LIFE-programma voor deze landen en gebieden 
toegankelijk zijn.

Amendement 168
Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie besteedt bijzondere 
aandacht aan projecten in de landen en 
gebieden overzee van de Unie en past de 
richtsnoeren voor aanvragers zodanig aan 
dat rekening wordt gehouden met de 
capaciteiten en de milieubeschermings-
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en klimaatdoelstellingen van deze 
gebieden en hun deelname aan het LIFE-
programma verzekerd is; de Commissie 
tracht te bereiken dat ten minste 5% van 
de begrotingsmiddelen voor 
biodiversiteitsprojecten wordt toegewezen 
voor projecten in deze gebieden.

Or. en

Amendement 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie publiceert regelmatig 
een korte beschrijving van de synergieën 
die dankzij het LIFE-programma zijn 
gerealiseerd tussen verschillende milieu-
en klimaatdoelstellingen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat in LIFE-projecten optimaal wordt geprofiteerd van voordelen die zowel 
biodiversiteits- als klimaatdoelen dichterbij brengen.

Amendement 170
Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om de burgers ertoe aan te sporen 
hun rol te vervullen bij de bescherming 
van het milieu en het bereiken van de 
klimaatdoelstellingen, besteedt de 
Commissie vooral aandacht aan projecten 
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van lokaal belang, door ngo's, 
burgeractiegroepen en gemeenschappen 
er op een zo breed mogelijke schaal bij te 
betrekken.

Or. lt

Motivering

Aangezien er in de EU op lokaal niveau goede oplossingen voor milieu- en 
klimaatgerelateerde problemen zijn gevonden, moeten lokale belanghebbenden (ngo's, 
burgeractiegroepen en gemeenschappen) adequate mogelijkheden krijgen om aan het LIFE-
programma mee te werken.

Amendement 171
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 80 % van de subsidiabele 
kosten.

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 50 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering kan het maximumpercentage 
voor cofinanciering tot 75% oplopen in het 
geval van projecten met betrekking tot 
prioritaire habitats of soorten ter 
uitvoering van Richtlijn 92/43/EEG of 
vogelsoorten die door het overeenkomstig 
artikel 16 van Richtlijn 79/409/EEG 
ingestelde comité als een 
financieringsprioriteit zijn aangemerkt,
voor zover dit noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de 
instandhoudingsdoelstelling.

Or. en

Motivering

Handhaving van de cofinancieringspercentages die in de LIFE+-verordening zijn vastgelegd.
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Amendement 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 80 % van de subsidiabele kosten.

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 65% tot 80%
van de subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering:

- bedraagt het maximumpercentage voor 
cofinanciering voor in artikel 18, onder d) 
en f), bedoelde projecten 80 % van de 
subsidiabele kosten;
- kan het maximumpercentage voor 
cofinanciering voor LIFE Natuur en 
Biodiversiteit tot 75 % van de subsidiabele 
kosten bedragen in het geval van 
projecten met betrekking tot prioritaire 
habitats of soorten ter uitvoering van 
Richtlijn 92/43/EEG of vogelsoorten die 
door het overeenkomstig artikel 16 van 
Richtlijn 79/409/EEG ingestelde comité 
als een financieringsprioriteit zijn 
aangemerkt, voor zover dit noodzakelijk is 
voor de verwezenlijking van de 
instandhoudingsdoelstelling.

Or. en

Amendement 173
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het maximumpercentage voor 1. Het maximumpercentage voor 
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cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 80 % van de subsidiabele kosten.

cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 80 % van de subsidiabele kosten.
Bij wijze van uitzondering kan het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor LIFE Natuur en Biodiversiteit tot 
75% van de subsidiabele kosten bedragen 
in het geval van projecten met betrekking 
tot prioritaire habitats of soorten ter 
uitvoering van Richtlijn 92/43/EEG of 
vogelsoorten die door het overeenkomstig 
artikel 16 van Richtlijn 79/409/EEG 
ingestelde comité als een 
financieringsprioriteit zijn aangemerkt, 
voor zover dit noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de 
instandhoudingsdoelstelling.

Or. en

Amendement 174
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 80 % van de subsidiabele kosten.

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 80 % van de subsidiabele kosten.
Voor minder ontwikkelde gebieden 
bedraagt het maximumpercentage voor 
cofinanciering 90 % van de subsidiabele 
kosten.

Or. en
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Amendement 175
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 80 % van de subsidiabele kosten.

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 80 % van de subsidiabele kosten.
Minder ontwikkelde regio’s zoals 
omschreven in Verordening (EU) nr. 
…/… [Verordening gemeenschappelijke 
bepalingen], hebben recht op hogere 
medefinanciering van tot 85% van de 
subsidiable kosten.

Or. pt

Amendement 176
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 80 % van de subsidiabele kosten.

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering:

- bedraagt het maximumpercentage voor 
cofinanciering voor in artikel 18, onder d) 
en f), bedoelde projecten 80 % van de 
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subsidiabele kosten;
- kan het maximumpercentage voor 
cofinanciering voor LIFE Natuur en 
Biodiversiteit tot 75 % van de subsidiabele 
kosten bedragen in het geval van 
projecten met betrekking tot prioritaire 
habitats of soorten, zoals bepaald in 
Richtlijn 92/43/EEG, of vogelsoorten die 
door het overeenkomstig artikel 16 van 
Richtlijn 2009/147/EEG ingestelde comité 
als een financieringsprioriteit zijn 
aangemerkt;
- kan het maximumpercentage voor 
cofinanciering tot 75% bedragen voor de 
in Richtlijn 92/43/EEG gedefinieerde 
soorten en habitats die volgens de meest 
recente beoordeling een ongunstige 
instandhoudingsstatus vertonen.

Or. en

Amendement 177
Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Btw-afdrachten en vaste 
personeelskosten worden als subsidiabele 
kosten beschouwd.

Or. en

Amendement 178
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Btw-afdrachten worden niet als 
subsidiabele kosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten beschouwd.

Schrappen

Or. de

Amendement 179
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Btw-afdrachten worden niet als 
subsidiabele kosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten beschouwd.

Schrappen

Or. en

Amendement 180
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Btw-afdrachten worden niet als 
subsidiabele kosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten beschouwd.

Btw-afdrachten worden als subsidiabele 
kosten voor in artikel 18 bedoelde 
projecten beschouwd.

Or. en

Amendement 181
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Btw-afdrachten worden niet als 
subsidiabele kosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten beschouwd. 

Btw-afdrachten worden als subsidiabele 
kosten voor in artikel 18 bedoelde 
projecten beschouwd indien deze 
afdrachten krachtens de nationale btw-
wetgeving niet terugvorderbaar zijn. Elke 
lidstaat stelt voor de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening de
Commissie in kennis van de nationale 
btw-wetgeving, de entiteiten die recht op 
btw-aftrek hebben, en de gevallen waarin 
btw-afdrachten terugvorderbaar zijn.

Or. en

Amendement 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Btw-afdrachten worden niet als 
subsidiabele kosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten beschouwd.

Btw-afdrachten worden in beginsel niet als 
subsidiabele kosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten beschouwd. Btw-
afdrachten zijn subsidiabel indien zij 
krachtens de nationale btw-wetgeving niet 
terugvorderbaar zijn en betaald worden 
door een begunstigde die geen niet-
belastingplichtige is in de zin van 
artikel 13, lid 1, eerste alinea, van 
Richtlijn 2006/112/EG.

Or. en

Amendement 183
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Btw-afdrachten worden niet als 
subsidiabele kosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten beschouwd.

Btw-afdrachten worden in beginsel niet als 
subsidiabele kosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten beschouwd. Btw-
bedragen zijn subsidiabel indien zij 
krachtens de nationale btw-wetgeving niet 
terugvorderbaar zijn.

Or. en

Amendement 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Personeelskosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten worden beschouwd als 
subsidiabele kosten, voor zover zij 
betrekking hebben op activiteiten die de 
begunstigde niet zou hebben uitgevoerd 
als het project in kwestie niet was 
uitgevoerd. Het personeel in kwestie moet 
specifiek op uurbasis, in deeltijd of 
voltijds aan het betrokken project 
toegewezen zijn. De loonkosten van 
overheidsfunctionarissen die niet 
specifiek voor het desbetreffende project 
zijn aangeworven, worden beschouwd als 
een eigen bijdrage aan de 
projectbegroting. 

Or. en

Motivering

De bijdrage die overheidsfunctionarissen aan een project leveren, moet ook erkenning kunnen 
vinden door deze te beschouwen als deel van de eigen bijdrage aan de projectbegroting 
(wordt niet uit de LIFE-begroting vergoed), zodat zij gemakkelijker aan projectactiviteiten 
kunnen deelnemen en meewerken.
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Amendement 185
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Personeelskosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten worden beschouwd als 
subsidiabele kosten, voor zover zij 
betrekking hebben op activiteiten die de 
begunstigde niet zou hebben uitgevoerd 
als het project in kwestie niet was 
uitgevoerd. Het personeel in kwestie moet 
specifiek aan het betrokken project 
toegewezen zijn.

Or. en

Amendement 186
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Personeelskosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten worden beschouwd als 
subsidiabele kosten, voor zover zij 
betrekking hebben op activiteiten die de 
begunstigde niet zou hebben uitgevoerd 
als het project in kwestie niet was 
uitgevoerd. Het personeel in kwestie moet 
specifiek aan het betrokken project 
toegewezen zijn.

Or. en

Motivering

Bij lagere overheden zijn de eigen personeelsleden vaak de beste deskundigen, en de kosten in 
verband met de toewijzing van deze personeelsleden aan LIFE-projecten moeten voor 
subsidie in aanmerking blijven komen – zolang zij betrekking hebben op activiteiten die die 
overheden anders niet hadden uitgevoerd. 
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Amendement 187
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Personeelskosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten worden beschouwd als 
subsidiabele kosten, voor zover zij 
betrekking hebben op activiteiten die de 
begunstigde niet zou hebben uitgevoerd 
als het project in kwestie niet was 
uitgevoerd.

Or. pt

Amendement 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 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;

– 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, o.a. door verbetering van de 
verbindingen middels het inrichten van 
corridors, stapstenen en andere groene 
infrastructuurelementen;

Or. en

Amendement 189
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 2 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de landaankoop de enige of 
kostenefficiëntste manier is om de 
beoogde instandhouding te 
verwezenlijken;

Schrappen

Or. en

Amendement 190
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 2 – streepje 5 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de begunstigde zo mogelijk plaatselijke 
steun zoekt met het oog op de aankoop 
van de grond, na overleg met plaatselijke 
belanghebbenden, ngo's, 
maatschappelijke groeperingen en 
geïnteresseerde partijen.

Or. en

Amendement 191
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis
Maximale cofinanciering voor prioritair 

gebied Natuur en Biodiversiteit
Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten op het in artikel 11, 
onder b), bedoelde prioritaire gebied 
Natuur en Biodiversiteit bedraagt 75% 
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van de subsidiabele kosten.

Or. en

Motivering

Voor het gebied Biodiversiteit is het traditioneel moeilijk particuliere investeringen aan te 
trekken; die gaan meestal naar projecten op het gebied Klimaatactie.

Amendement 192
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Kosten in verband met de 
voorbereiding en indiening van projecten 
als bedoeld in artikel 18 worden gerekend 
tot de kosten die in aanmerking komen 
voor financiering in het kader van het 
LIFE-programma overeenkomstig de 
vorige alinea.

Or. pt

Amendement 193
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter verwezenlijking van de in artikel 3 
bedoelde doelstellingen kan het LIFE-
programma door de Commissie 
ondernomen acties ter ondersteuning van 
de initiëring, tenuitvoerlegging en 
mainstreaming van beleidsmaatregelen en 
wetgeving van de Unie inzake milieu en 
klimaat financieren. Zulke acties zijn onder 
meer:

Ter verwezenlijking van de in artikel 3 
bedoelde doelstellingen kan het LIFE-
programma door de Commissie 
ondernomen acties ter ondersteuning van 
de initiëring, tenuitvoerlegging en 
mainstreaming van beleidsmaatregelen en 
wetgeving van de Unie inzake milieu en 
klimaat financieren. Het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
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van die acties bedraagt 50% van de 
subsidiabele kosten. Zulke acties zijn 
onder meer:

Or. en

Amendement 194
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter verwezenlijking van de in artikel 3 
bedoelde doelstellingen kan het LIFE-
programma door de Commissie
ondernomen acties ter ondersteuning van 
de initiëring, tenuitvoerlegging en 
mainstreaming van beleidsmaatregelen en 
wetgeving van de Unie inzake milieu en 
klimaat financieren. Zulke acties zijn onder 
meer:

Ter verwezenlijking van de in artikel 3 
bedoelde doelstellingen kan het LIFE-
programma acties die worden ondernomen 
ter ondersteuning van de initiëring, 
tenuitvoerlegging en mainstreaming van 
beleidsmaatregelen en wetgeving van de 
Unie inzake milieu en klimaat financieren.
Zulke acties zijn onder meer:

Or. pt

Amendement 195
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Schrappen

Or. de
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Amendement 196
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het LIFE-programma kan openbare en/of 
private entiteiten financieren.

Het LIFE-programma kan openbare 
entiteiten financieren.

Or. de

Motivering

De waarborg van een doeltreffende en waardeneutrale inzet van middelen met een optimale 
toegevoegde waarde voor de regio is bij individuele belangen niet gediend.

Amendement 197
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het LIFE-programma kan openbare en/of 
private entiteiten financieren.

Het LIFE-programma kan openbare en/of 
private entiteiten financieren. Er dient 
prioriteit te worden toegekend aan 
organisaties zonder winstoogmerk, lokale 
organisaties, organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld, kmo's, ngo's 
en academische instellingen.

Or. en

Amendement 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt meerjarige 
werkprogramma's voor het LIFE-
programma vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 30 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen inzake de 
vaststelling van meerjarige 
werkprogramma's voor het LIFE-
programma. De Commissie zorgt voor een 
adequate raadpleging van de 
belanghebbenden bij de ontwikkeling van 
meerjarige programma's.

Or. en

Amendement 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt meerjarige 
werkprogramma's voor het LIFE-
programma vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 29, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. De Commissie stelt meerjarige 
werkprogramma's voor het LIFE-
programma vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 29, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. De 
Commissie zorgt voor een adequate 
raadpleging van de belanghebbenden bij 
de ontwikkeling van meerjarige 
programma's.

Or. en

Motivering

De inbreng van de belanghebbenden bij de ontwikkeling van de werkprogramma's is 
essentieel om te garanderen dat deze programma's aansluiten bij de mogelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld om passende LIFE-projecten in de praktijk uit te voeren.

Amendement 200
Romana Jordan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elk meerjarig werkprogramma heeft een 
looptijd van ten minste twee jaar en omvat, 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van artikel 3, het volgende:

2. Elk meerjarig werkprogramma heeft een 
looptijd van ten minste drie jaar en omvat, 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van artikel 3, het volgende:

Or. en

Amendement 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verdeling van middelen tussen de 
prioritaire gebieden en tussen 
verschillende soorten financiering binnen 
elk subprogramma;

Schrappen

Or. en

Amendement 202
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verdeling van middelen tussen de 
prioritaire gebieden en tussen verschillende 
soorten financiering binnen elk 
subprogramma;

b) de verdeling van middelen tussen de 
prioritaire gebieden en tussen verschillende 
soorten financiering met een specifiek 
gedeelte "overzee" voor de ultraperifere 
regio's en de landen en gebieden overzee
binnen elk subprogramma;

Or. fr
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Amendement 203
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) selectie- en gunningscriteria voor 
subsidies;

e) selectie- en gunningscriteria voor 
subsidies, waarbij speciaal aandacht 
wordt besteed aan de ultraperifere regio's 
en landen en gebieden overzee, zodat deze 
volledig bij de programma's worden 
betrokken;

Or. fr

Amendement 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien passend herziet de Commissie de
meerjarige werkprogramma's. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 29, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. Elk meerjarig werkprogramma heeft 
een looptijd van ten minste drie jaar en 
kan worden verlengd, mits de in dat 
meerjarig werkprogramma opgenomen 
thematische prioriteiten geldig blijven. De
Commissie evalueert het meerjarige 
werkprogramma uiterlijk tijdens de 
evaluatie halverwege de looptijd van het 
LIFE-programma. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 29, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 205
Romana Jordan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt geregeld de meest 
veelzeggende resultaten van de diverse in 
het kader van het LIFE-programma 
gefinancierde projecten beschikbaar, met 
als doel de verlening van feedback en de 
uitwisseling van goede praktijken binnen 
de Europese Unie te bevorderen.

Or. sl

Amendement 206
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uiterlijk op 30 september 2017, een 
extern verslag over de evaluatie 
halverwege de looptijd van het LIFE-
programma en de subprogramma's, met 
inbegrip van kwalitatieve en kwantitatieve 
aspecten van de tenuitvoerlegging ervan, 
de hoogte van de klimaatgerelateerde en 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven, de 
complementariteit ervan met andere 
relevante programma's van de Unie, de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
alle maatregelen (indien mogelijk op het 
niveau van de resultaten en effecten), de 
doeltreffendheid van het gebruik van 
middelen en de Europese meerwaarde 
ervan, met het oog op een besluit over de 
verlenging, wijziging of schorsing van de 
maatregelen. Tijdens de evaluatie gaat de 
Commissie ook na of er ruimte is voor 
vereenvoudiging en bekijkt zij de interne 
en externe samenhang, de blijvende 
relevantie van alle doelstellingen en de 

a) uiterlijk op 30 september 2017, een 
extern verslag over de evaluatie 
halverwege de looptijd van het LIFE-
programma en de subprogramma's, met 
inbegrip van kwalitatieve en kwantitatieve 
aspecten van de tenuitvoerlegging ervan, 
de hoogte van de klimaatgerelateerde en 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven, de 
complementariteit ervan met andere 
relevante programma's van de Unie, de 
door elke lidstaat gebruikte 
subsidiegelden en de respectieve 
percentages ten opzichte van de 
indicatieve nationale toewijzingen over de 
gehele programmeringsperiode, de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
alle maatregelen (indien mogelijk op het 
niveau van de resultaten en effecten), de 
doeltreffendheid van het gebruik van 
middelen en de Europese meerwaarde 
ervan, met het oog op een besluit over de 
verlenging, wijziging of schorsing van de 
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bijdrage van de maatregelen tot de EU-
prioriteiten inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. De evaluatie houdt 
rekening met de resultaten van de 
beoordeling van het langetermijneffect van 
het vorige programma. Het verslag gaat 
vergezeld van opmerkingen van de 
Commissie, onder meer over de wijze 
waarop bij de tenuitvoerlegging van het 
LIFE-programma en met name bij het 
opstellen van de meerjarige 
werkprogramma's rekening zal worden 
gehouden met de bevindingen van de 
evaluatie halverwege de looptijd van het 
programma;

maatregelen. Tijdens de evaluatie gaat de 
Commissie ook na of er ruimte is voor 
vereenvoudiging en bekijkt zij de interne 
en externe samenhang, de blijvende 
relevantie van alle doelstellingen, het 
effect en de toegevoegde waarde van de 
aan de projecten verbonden activiteiten 
voor de rechtstreeks en indirect betrokken 
gemeenschappen, en de bijdrage van de 
maatregelen tot de EU-prioriteiten inzake 
slimme, duurzame en inclusieve groei. De 
evaluatie houdt rekening met de resultaten 
van de beoordeling van het 
langetermijneffect van het vorige 
programma. Het verslag gaat vergezeld van 
opmerkingen van de Commissie, onder 
meer over de wijze waarop bij de 
tenuitvoerlegging van het LIFE-
programma en met name bij het opstellen 
van de meerjarige werkprogramma's 
rekening zal worden gehouden met de 
bevindingen van de evaluatie halverwege 
de looptijd van het programma;

Or. pt

Amendement 207
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) uiterlijk op 31 december 2023, een 
extern en onafhankelijk verslag van de 
evaluatie achteraf dat betrekking heeft op 
de tenuitvoerlegging en de resultaten van 
het LIFE-programma en de 
subprogramma's ervan, met inbegrip van 
de hoogte van de klimaatgerelateerde en 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven, de 
mate waarin de doelstellingen van het 
LIFE-programma in zijn geheel en van elk 
van de subprogramma's zijn gehaald, en de 
bijdrage van het LIFE-programma aan de 

b) uiterlijk op 31 december 2023, een 
extern en onafhankelijk verslag van de 
evaluatie achteraf dat betrekking heeft op 
de tenuitvoerlegging en de resultaten van 
het LIFE-programma en de 
subprogramma's ervan, met inbegrip van 
de hoogte van de klimaatgerelateerde en
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven, de 
door elke lidstaat gebruikte 
subsidiegelden en de respectieve 
percentages ten opzichte van de 
indicatieve nationale toewijzingen over de 
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verwezenlijking van de doelstellingen en 
streefdoelen van de Europa 2020-strategie.

gehele programmeringsperiode, de mate 
waarin de doelstellingen van het LIFE-
programma in zijn geheel en van elk van 
de subprogramma's zijn gehaald, en de 
bijdrage van het LIFE-programma aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
streefdoelen van de Europa 2020-strategie.

Or. pt

Amendement 208
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 3, lid 2, 
artikel 19, lid 1, en artikel 19, lid 3,
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt met ingang van [de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening] voor onbepaalde tijd aan de 
Commissie verleend.

2. De bevoegdheid om de in artikel 3, lid 2, 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt met ingang van [de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening] voor onbepaalde tijd aan de 
Commissie verleend.

Or. en

Amendement 209
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 3, lid 2, artikel 19, lid 1, en 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit vermelde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 

3. De in artikel 3, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit vermelde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
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van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die daarin nader wordt 
bepaald. Het laat de geldigheid van alle 
reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die daarin nader wordt 
bepaald. Het laat de geldigheid van alle 
reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 210
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2,
artikel 19, lid 1, of artikel 19, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking wanneer noch het 
Europees Parlement, noch de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
tegen de handeling heeft gemaakt of 
wanneer zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van die 
termijn aan de Commissie hebben 
meegedeeld geen bezwaar te zullen maken.
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking wanneer noch het 
Europees Parlement, noch de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
tegen de handeling heeft gemaakt of 
wanneer zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van die 
termijn aan de Commissie hebben 
meegedeeld geen bezwaar te zullen maken.
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 211
Jutta Haug

Voorstel voor een verordening
Bijlage (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE
Het LIFE-logo

Or. en

Motivering

Gerelateerd aan het amendement met een nieuw artikel 8 bis. Dankzij het LIFE-logo is de 
zichtbaarheid van de subsidies van de Unie op het gebied van milieu en klimaat verzekerd en 
is de aandacht gevestigd op de bijdrage van de Unie aan natuurbehoud en praktische 
milieuactiviteiten. Het is daarom redelijk om in de verordening naar het LIFE-logo te 
verwijzen.

Amendement 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Bijlage (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE
CRITERIA VOOR GEOGRAFISCH 

EVENWICHT BIJ ALLE PROJECTEN
Het recht op toewijzing van alle projecten 
is onderworpen aan de voorwaarde dat de 
projecten voldoen aan minimumeisen 
inzake de kwaliteit, die door het LIFE-
comité moeten worden opgesteld 
overeenkomstig artikel 24, lid 2, onder e).
Geïntegreerde projecten
2. Tijdens de programmaperiode heeft 
elke lidstaat recht op twee geïntegreerde 
projecten op de in artikel 18, onder d), 
genoemde gebieden in het kader van het 
subprogramma Milieu, te weten één 
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geïntegreerd project voor natuur en één 
voor water, afval of lucht.
3. Tijdens de programmaperiode heeft 
elke lidstaat recht op één geïntegreerd 
project op het in artikel 18, onder d), 
genoemde gebied in het kader van het 
subprogramma Klimaatactie, te weten 
matiging van de klimaatverandering of 
aanpassing aan de klimaatverandering.  
4. Voor geïntegreerde projecten worden 
het indicatieve minimum- en 
maximumbedrag van de middelen die 
voor elk geïntegreerd project worden 
toegewezen door het in artikel 29 bedoelde 
LIFE-comité vastgesteld overeenkomstig 
artikel 24, lid 2, onder b), betreffende de 
algemene middelentoewijzing voor 
geïntegreerde projecten.
5. De verdeling van de projecten geschiedt 
op een zodanige wijze dat zij voldoen aan 
de doelstellingen die door het LIFE-
comité voor elk van de in artikel 18, onder 
d), bedoelde thematische gebieden zijn 
vastgesteld overeenkomstig artikel 24, lid 
2, onder d).
6. De bovenvermelde criteria vormen voor 
de lidstaten geen beletsel om binnen het 
totale jaarlijkse LIFE-budget en de 
indicatieve nationale toewijzing subsidies 
aan te vragen voor nog andere 
geïntegreerde projecten.  
Andere projecten
7. Alle projecten voor elke lidstaat worden 
beoordeeld en gerangschikt op basis van 
de toegekende evaluatiepunten.
8. Binnen het totale jaarlijkse LIFE-
budget voor elke lidstaat worden de beste 
projecten toegewezen overeenkomstig 
artikel 24, lid 2, onder e).
9. Conform artikel 9, lid 2, dient bij het 
toewijzingsproces ten minste 50% te 
worden gereserveerd voor natuur- en 
biodiversiteitsprojecten.
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Or. en


