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Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)

Bij elke voorbereiding van een meerjarig financieel kader ziet de EU zich geconfronteerd met 
een aantal vragen wat betreft de bestemming van de fondsen en de wijze waarop de middelen 
ingezet moeten worden ter ondersteuning van het beleid.  Hoewel de EU-begroting maar voor 
ongeveer 2% van alle publieke uitgaven in de 27 lidstaten staat, mag men de hefboomwerking 
en de voorbeeldfunctie ervan niet onderschatten. Dit werkdocument bevat vooral 
bespiegelingen over het LIFE-programma, vergezeld van een aantal punten ter overweging, 
die ik met u zou willen delen.

Op 12 december 2011, stelde de Europese Commissie een verordening voor aangaande de 
oprichting van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE), dat het van 2007 tot 
2013 lopende LIFE+ op moest volgen. De belangrijkste elementen zijn:

 Een hogere financiering: 3.200 miljoen euro vergeleken met de 2.181 miljoen euro voor 
LIFE+ (beiden gerelateerd aan het prijsindexjaar van 20111).

 Twee  subprogramma's: een programma voor milieu en een nieuw programma voor 
klimaatactie.

 De toevoeging van geïntegreerde projecten (IP's): Het belangrijkste doel is om de 
omzetting van milieu- en klimaatbeleid te verbeteren en de integratie daarvan in ander 
beleid te ondersteunen, waarbij op een grotere schaal geopereerd wordt dan bij 
Traditionele Projecten (TP's).  Idealiter zouden naast de LIFE-financiering andere EU- en 
private fondsen gemobiliseerd worden door middel van IP’s.  

 Een versterkt strategisch brandpunt: Het doel is om de vraag sterker te sturen door het 
stellen van (een voorlopig aantal) prioriteiten in meerjarige programma’s, waarbij de 
thematische prioriteiten gespecificeerd worden.

 Het zwaartepunt op biodiversiteit: 50% van de middelen van het subprogramma voor 
het milieu zal ook in de toekomst gereserveerd worden voor natuur/biodiversiteit.

 Aanpassingen in de ratio van financiering:   Eenvoudigere mechanismen, zoals een 
toename van het gebruik van lump-sums of elektronische toepassingen worden 
gesuggereerd. De BTW-uitgaven of  de kosten voor vast personeel zouden niet langer in 
aanmerking komen voor financiering, omdat gebleken is dat het lastig is daar toezicht op 
te houden en er moeilijk verslag van kan worden gedaan.  Dit zou gecompenseerd worden 
door de mede-financieringsratio van de huidige 50% te laten stijgen tot 70% (TP’s) of 
80% (IP’s).

 Een selectie op basis van verdienste: Er wordt voorgesteld de jaarlijkse toewijzingen per 
land (de "nationale enveloppen") af te schaffen en terug te keren naar een selectie 
gebaseerd op kwaliteit.

 Een toename in de participatie van derde landen: Naast de samenwerking met EER-
leden, kandidaat-landen en de westelijke Balkanstaten, zouden in uitzonderlijke gevallen 
activiteiten buiten de Unie toegestaan zijn.

                                               
1 Voor constante prijzen (2011)  is de invloed van prijsfluctuaties vanaf het basisjaar tot het huidige jaar 
verwijderd. Huidige prijzen refereren aan de waarde gebaseerd op prijzen gedurende elk referentiejaar (LIFE-
voorstel: 3,6 miljard euro). 
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 Het beheer: Sommige beheerstaken zullen uitbesteed worden aan bestaande uitvoerende 
agentschappen. 

Ik ben een groot voorstander van de aanpak die de Commissie hanteert in het LIFE-
programmavoorstel van 2014-2020. In zijn MFK-resolutie heeft het EP opgeroepen om vast te 
houden aan een afzonderlijk financieringsinstrument voor het milieu, naast de aanpak van het 
accentueren van milieu en klimaatveranderingen op alle beleidsterreinen van de EU1. Het 
huidige voorstel sluit hierop aan. Ik ben voornemens om wijzigingen  en/of aanpassingen voor 
te stellen met betrekking tot de volgende punten:

Begroting: Evaluaties van het LIFE-programma zijn altijd buitengewoon positief geweest en 
benadrukken de toegevoegde waarde ervan2. Omdat de huidige TP's bewezen hebben 
succesvol te zijn, moet de financiering ervan verruimd worden. Het reserveren van 78% van 
de LIFE-fondsen voor subsidies voor actieprojecten zal gehandhaafd worden.
Het Commissievoorstel voor een begrotingsverhoging gaat gepaard met nieuwe 
doelstellingen:  (1) Meer werk maken van het beperken van en het aanpassen aan de 
klimaatverandering en (2) het ondersteunen van de tenuitvoerlegging door middel van 
geïntegreerde projecten.  Ik sta volledig achter deze verruiming van het instrumentarium. Het 
geïntegreerd ten uitvoerleggen en handhaven van EU-beleid worden specifiek aangehaald  als 
de belangrijkste uitdagingen in de MFK-resolutie en in de EU 2020-strategie.  De door de 
Commissie voorziene en als noodzakelijk bestempelde fondsen voor deze twee aspecten 
zouden dus aan de begroting toegevoegd moeten worden. 

De benodigde financiering voor Natura 2000 is geraamd op ten minste 5,8 miljard euro per 
jaar3. Terwijl andere EU-fondsen, nationale en private bronnen voorzien – en zullen moeten 
voorzien - in een beduidend deel van de financiering voor Natura 2000, zijn er nog grote 
gaten. Daarom zou LIFE zodanig bedeeld moeten worden om tenminste 10% van de jaarlijkse 
financiering bij te dragen.

Geografische evenwichtigheid en projectselectie: Gegeven de belangrijkste doelstelling van 
de EU-fondsen, namelijk het creëren van een Europese meerwaarde, ben ik het eens met het 
voorstel van de Commissie om de nationale enveloppen te vervangen door een op verdienste 
gebaseerd selectiesysteem voor TP's.  De ervaring van de laatste jaren leert dat zelfs nationale 
toewijzingen niet gezorgd hebben voor een evenwichtige spreiding van LIFE-projecten (zie 
grafiek 1 hieronder). 

Daarom zal ik een voorstel doen voor verbeterde opleidingsprogramma’s voor de bevoegde 
autoriteiten en belanghebbenden die van plan zijn een beroep te doen op de LIFE-
financiering. Gezien het belang van LIFE ten aanzien van het in stand houden van 
biodiversiteit zullen de landen/regio’s met een relatief hoog percentage aan gebieden die voor 
de Gemeenschap van belang zijn gespecialiseerde technische assistentie ontvangen om in 
                                               
1 Zie resolutie over het MFK van 8 juni 2011.
2 Zie bijvoorbeeld de tussentijdse evaluatie van de omzetting van de LIFE+verordening van April 2010; De 
inventarisatie van de effecten van het LIFE-voorstel 2014-2020: SEC(2011) 1542; Ex-post-evaluatie van het 
LIFE-Programma 1996-2006, juli 2009; LIFE-focuspublicaties zijn beschikbaar op de webpagina van LIFE.
3 De financiering van Natura 2000. Investeren in Natura 2000: Voordelen scheppen voor de natuur en de 
mensen. Werkdocument van de diensten van de Commissie – SEC(2011) 1573 definitief.



PE487.756v01-00 4/6 DT\899185NL.doc

NL

staat te zijn gebruik te maken van de financieringsmogelijkheden. Bovendien moet de opname 
en toegankelijkheid voor regio’s met economische moeilijkheden en een beperkte 
ontwikkelingsgraad verruimd worden – daarom ben ik van plan om voor te stellen dat die 
regio’s in aanmerking komen voor een hogere medefinancieringsratio, b.v. overeenkomstig de 
criteria van het cohesiebeleid.
Ik ben het ermee eens dat er voor geografische evenwichtigheid van de IP’s gezorgd wordt, in 
verband met hun voorbeeldfunctie en het feit dat er een omzettingsuitdaging bestaat in elke 
lidstaat. Naar mijn mening zou er in de verordening een minimumaantal IP’s per lidstaat 
vastgelegd moeten worden.

Vergoedingsregelingen en vereenvoudiging: Omstreeks 5 % van de LIFE-financiering 
vloeit hedentendage naar de BTW-vergoeding, omstreeks 22,5 % naar de vergoeding voor 
vaste personeelskosten, met beduidende verschillen tussen projecten.  De Europese begroting 
is een krachtig maar klein instrument - en ik ben enorm sceptisch over het gebruik ervan voor 
kosten die niet rechtstreeks bijdragen aan concrete actie en die niet gericht zijn op een 
Europese meerwaarde. 

Naar mijn mening behoort het vergoeden van belastingen die naar de nationale begroting 
vloeien niet tot de bevoegdheden van de EU. De lidstaten zelf zouden flink aangemoedigd 
moeten worden om de nationale BTW te vergoeden voor organisaties zonder winstoogmerk 
die betrokken zijn bij LIFE-projecten1. Dat gezegd hebbende, kan het niet zo zijn dat de 
lasten, die rusten op de NGO’s die een LIFE-project uitvoeren en niet in staat zijn hun BTW-
kosten in het kader van LIFE of van nationale BTW-regels te verhalen, gecompenseerd 
worden door een verhoogde medefinancieringsratio. Daarom stel ik voor om dezelfde BTW-
regels toe te passen voor LIFE, zoals die aanbevolen worden in de bepalingen van de 
verordening voor de EU-financiering in het kader van het gemeenschappelijk strategisch 
kader (GSK). Publieke organen zouden dus niet in staat moeten zijn om aanspraak te maken 
op een BTW-vergoeding. 
Ik sta volkomen achter de aan het milieu gerelateerde activiteiten van de NGO's, academische 
instellingen en publieke diensten. Ik vind het echter dubieus om een deel van hun vaste 
personeel door middel van de kleine LIFE-begroting te financieren. De toelichtingsnota van 
de Commissie stipuleert dat er mogelijk een beperking komt voor de vaste personeelskosten 
die in aanmerking komen, of dat deze uitgesloten worden, zonder een verdere definitie te 
geven van “vast personeel”.  Wat betreft het in aanmerking komen voor BTW-vergoeding, 
zouden de bepalingen van de herziene financieringsverordening moeten gelden voor 
personeelskosten, als dit niet nader gespecificeerd is in de LIFE-verordening.
Ik beschouw de aanpak van de Commissie als gerechtvaardigd voor die taken die in het 
algemeen verwacht mogen worden van een publiek bestuursorgaan met betrekking tot het 
beheer van publieke zaken zoals het milieu en de natuur.  Voor openbare organen zouden dus 
alleen de kosten voor personeel dat specifiek aangeworven is voor het LIFE-project in 
aanmerking mogen komen. Voor andere begunstigden zouden kosten voor vast en tijdelijk 
personeel in aanmerking moeten blijven komen. De gecompliceerde procedure van het 
invullen van tijdsbriefjes bij de projecten, die nogal vatbaar is voor fouten, zal vereenvoudigd 
worden. Daar komt nog bij dat ik een ondubbelzinnig voorstander ben van de andere aspecten 
voor vereenvoudiging, zoals die aangedragen zijn. 
                                               
1 Zie ook de EP-resolutie van 13 oktober 2011 over de toekomst  van de  BTW (2011/2082 (INI)), punt 19.
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Geïntegreerde projecten: Het betrekken en benadrukken van milieu- en klimaataspecten bij 
alle financiering door de EU is een van de belangrijkste doelstellingen, zoals die geformuleerd 
zijn in de MFK-resolutie van het EP.  De IP’s in het kader van LIFE bieden hiervoor concrete 
aanknopingspunten en krijgen daarom mijn volledige steun. De IP’s zullen niet de plaats 
innemen van de verantwoording die de lidstaten hebben voor omzetting, maar een 
voorbeeldfunctie hebben en constructieve en blijvende samenwerking tussen de verschillende 
bestuursorganen opleveren. Ze zullen gunstig zijn voor andere fondsen door de verruiming 
van de opnamecapaciteit voor milieugerelateerde kosten en deze kanaliseren naar de grote 
uitdagingen op het gebied van de tenuitvoerlegging.
IP’s kunnen echter alleen slagen als het concept ferm verankerd is in andere fondsen van de 
EU om zodoende hun financiële bijdrage en het bedoelde hefboomeffect te garanderen. 
Momenteel wordt samenwerking met LIFE alleen maar genoemd in het Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij en in het CB1.  
Een andere voorwaarde om “het IP-concept vleugels te geven" is gerelateerd aan de 
daadwerkelijke rol daarvan  binnen het LIFE-instrumentarium en de concretisering daarvan in 
de verordening.   Ze mogen niet concurreren met de TP’s of deze vervangen; vandaar mijn 
voorstel om het huidige begrotingsniveau voor TP’s te handhaven en de IP’s te beschouwen 
als een essentieel bijkomend aspect van LIFE.

Punten ter overweging

1. Met de stemming van 21 maart bevestigde de ENVI-commissie de doelen van de strategie 
voor biodiversiteit en benadrukte zij de verwoestende economische kosten voor de 
samenleving waartoe het verlies van biodiversiteit leidt.  Hoe moeten deze ambities vertaald 
worden naar de LIFE-begroting? 

2. Hoe kunnen de voordelen van LIFE op een geografisch evenwichtige wijze worden 
bereikt? 

3. Wat zou de rol van LIFE moeten zijn in de financiering van vast personeel? 

4. Welke mechanismen zijn er nodig om de haalbaarheid van IP’s en hun hefboomeffect te 
garanderen? Hoe kan er voor een constructieve en sterke stimulans gezorgd worden binnen de 
andere fondsen, zodat de effecten van uitgaven elkaar werkelijk versterken? 

                                               
1 Het gemeenschappelijk strategisch kader vertaalt de doelstellingen van de Europa 2020-strategie naar 
prioriteiten voor EFRO, ESF,CF, ELFPO, EFMZV. 
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Grafiek 1 LIFE+ 2007-2010: Het gebruik van de nationale toewijzingen per land
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Bron: De LIFE-verordening, geografische evenwichtigheid, Commissiefiche nr. 1 van 26 maart 2012.


