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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in normaal cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0874),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7- 0498/2011)

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van …2,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie industrie, onderzoek en 
energie en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Wetgevingsresolutie Amendement

(1 bis) wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen enkel een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en dat deze 

                                               
1 PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0.
2 PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0.
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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;

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Er waren ondanks het mechanisme 
van indicatieve nationale toewijzingen 
grote verschillen tussen de lidstaten ten 
aanzien van de gebruikmaking van de in 
het kader van het LIFE+ -programma 
beschikbare middelen. De lidstaten die de 
grootste moeite hebben om zich toegang te 
verschaffen tot de beschikbare middelen 
dienen specifieke bijstand en 
capaciteitsopbouwende ondersteuning te 
krijgen, in het bijzonder middels het 
stelsel van nationale en regionale 
contactpunten als ook middels door 
succesvolle projectbegunstigden geleverde 
adviesdiensten. De solidariteit binnen de 
EU en de benodigde verdeling van de 
inspanningen mogen, omdat dit ten koste 
gaat van de projectkwaliteit, niet worden 
vormgegeven middels een vaste verdeling 
van de begroting over de lidstaten, als wel 
middels doelgerichte bijstand en de 
toekenning van extra punten aan regio's 
met specifieke milieu- en 
klimaatgerelateerde behoeften. De 
lidstaten zelf kunnen het gebruik van 
LIFE-middelen in hun land verregaand 
verbeteren door hun stelsel van nationale 
of regionale contactpunten te verbeteren, 
door technische en financiële 
ondersteuning te verlenen bij de 
voorbereiding van projecten, alsook door 
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milieufondsen of andere mechanismen in 
het leven te roepen die ervoor zorgen dat 
aanvullende middelen daadwerkelijk 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De solidariteit dient tevens te 
worden vormgegeven middels brede en 
doorlopende verspreiding van het project 
resultaten zodat lidstaten en regio's met 
minder projecten lering kunnen trekken 
uit eerdere ervaring en gebruik kunnen 
maken van in het kader van succesvolle 
projecten ontwikkelde technologieën of 
procedures. Er dient in het kader van 
LIFE-project dan ook uitgebreide 
aandacht te worden besteed aan netwerk 
activiteiten en de verspreiding van het 
project resultaten, alsook advies te worden 
verstrekt aan geïnteresseerde 
belanghebbenden en potentiële 
toekomstige indieners buiten het LIFE-
netwerken. Verder dient de Commissie 
zich actiever in te zetten voor een 
doelgerichte verspreiding van project 
resultaten binnen en buiten het LIFE-
netwerk, met bijzondere aandacht voor 
lidstaten waar maar weinig gebruik van 
de LIFE-middelen wordt gemaakt.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gezien de kenmerken en de omvang 
van het LIFE-programma kunnen niet alle 
milieu- en klimaatproblemen ermee 
worden opgelost. De doelstelling ervan 
moet veeleer zijn om wijzigingen in de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid te bewerkstelligen door 
oplossingen en beste praktijken ter 
verwezenlijking van milieu- en 
klimaatdoelen aan te reiken en te 
verspreiden.

(5) Gezien de kenmerken en de omvang 
van het LIFE-programma kunnen niet alle 
milieu- en klimaatproblemen ermee 
worden opgelost. De doelstelling ervan 
moet veeleer zijn om wijzigingen in de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid te bewerkstelligen door 
oplossingen en beste praktijken ter 
verwezenlijking van milieu- en 
klimaatdoelen aan te reiken en te 
verspreiden. Hiertoe dient het LIFE-
programma bij te dragen aan de 
tenuitvoerlegging van het Europese 
milieuactieprogramma. Het Europees 
Parlement benadrukte in zijn resolutie 
van 20 april 2012 over de herziening van 
het zesde milieuactieprogramma en de 
vaststelling van prioriteiten voor het 
zevende milieuactieprogramma – Een 
beter milieu voor een beter bestaan1 dat de 
milieuactieprogramma’s bijdragen aan de 
noodzakelijke coördinatie tussen de 
uiteenlopende vormen van EU-beleid en 
gaf aan dat het in het komende 
decennium des te noodzakelijker wordt 
om milieukwesties op een coherentere en 
integralere wijze aan te pakken, waarbij 
dan rekening wordt gehouden met de 
onderlinge verbanden tussen de 
uiteenlopende kwesties en de 
overgebleven lacunes worden opgevuld, 
want anders kan er onherstelbare schade 
ontstaan. Het Europees Parlement wees 
er tevens op dat het zevende 
milieuactieplan het juiste kader moet 
bieden voor een adequate financiering, 
met inbegrip van financiering van 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, en 
dat de financiering voor 
milieudoelstellingen, in synergie met 
LIFE en het volledig rekening houden 
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met milieubescherming een belangrijk 
onderdeel moeten zijn van het volgende 
meerjarig financieel kader, de hervorming 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB), de hervorming 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB), van het cohesiebeleid en Horizon 
2020;
______________
1 P7_TA(2012)0147.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Bij deze verordening wordt, voor de gehele 
looptijd van het LIFE-programma, een 
financiële enveloppe van [...] 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.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Milieu- en klimaateisen moeten in het 
beleid en de activiteiten van de Unie 
worden geïntegreerd. Het LIFE-
programma moet daarom complementair 
zijn met andere financieringsprogramma's 
van de Unie, waaronder het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, 
het Europees Landbouwgarantiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
Horizon 2020. De Commissie en de 
lidstaten moeten zulke complementariteit 
op alle niveaus waarborgen. Op het niveau 
van de Unie moet complementariteit 
worden gewaarborgd door een 
gestructureerde samenwerking tussen het 
LIFE-programma en de 
financieringsprogramma's van de Unie met 
gedeeld beheer in het gemeenschappelijk 
strategisch kader, met name ter 
bevordering van de financiering van 
activiteiten die geïntegreerde projecten 
aanvullen of ter ondersteuning van het 
gebruik van in het kader van het LIFE-
programma ontwikkelde oplossingen, 
methoden en benaderingen. Het LIFE-
programma moet ook het gebruik van de 
resultaten van Horizon 2020 met 
betrekking tot onderzoek en innovatie op 
het gebied van milieu en klimaat 
aanmoedigen. Om synergieën te creëren 
moet het in deze context 
cofinancieringsmogelijkheden bieden voor 
projecten met duidelijke milieu- en 
klimaatvoordelen. Er is coördinatie nodig 
om dubbele financiering te voorkomen.

(10) Milieu- en klimaateisen moeten in het 
beleid en de activiteiten van de Unie 
worden geïntegreerd. Het LIFE-
programma moet daarom complementair 
zijn met andere financieringsprogramma's 
van de Unie, waaronder het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, 
het Europees Landbouwgarantiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
Horizon 2020. De Commissie en de 
lidstaten moeten zulke complementariteit 
op alle niveaus waarborgen. Op het niveau 
van de Unie moet complementariteit 
worden gewaarborgd door een 
gestructureerde samenwerking tussen het 
LIFE-programma en de 
financieringsprogramma's van de Unie met 
gedeeld beheer in het gemeenschappelijk 
strategisch kader, met name ter 
bevordering van de financiering van 
activiteiten die geïntegreerde projecten 
aanvullen of ter ondersteuning van het 
gebruik van in het kader van het LIFE-
programma ontwikkelde oplossingen, 
methoden en benaderingen. Verordening 
(EU) nr. …/… [de gemeenschappelijke 
verordening]1 dient ten behoeve van de 
rechtszekerheid en de praktische 
haalbaarheid van geïntegreerde projecten 
in het kader van het LIFE-programma 
expliciet te voorzien in samenwerking 
tussen andere EU-fondsen en 
geïntegreerde LIFE-projecten. Er dienen 
specifieke voorzieningen te worden 
getroffen ten behoeve van samenwerking 
in een reeds vroege fase, zodat er al bij het 
opstellen van partnerschapscontracten en 
operationele of 
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plattelandsontwikkelingsprogramma's 
rekening wordt gehouden met de 
voordelen van geïntegreerde LIFE-
projecten. Het LIFE-programma moet ook 
het gebruik van de resultaten van Horizon 
2020 met betrekking tot onderzoek en 
innovatie op het gebied van milieu en 
klimaat aanmoedigen. Om synergieën te 
creëren moet het in deze context 
cofinancieringsmogelijkheden bieden voor 
projecten met duidelijke milieu- en 
klimaatvoordelen. Er is coördinatie nodig 
om dubbele financiering te voorkomen.
_______________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Naast het bieden van een oplossing 
voor milieu- en klimaatgerelateerde zorgen 
blijven het tot staan brengen en ombuigen 
van het biodiversiteitsverlies en het 
verbeteren van de hulpbronnenefficiëntie 
belangrijke uitdagingen voor de Unie.
Deze uitdagingen vereisen meer 
inspanningen op het niveau van de Unie 
om oplossingen en beste praktijken te 
bieden die helpen de streefdoelen van de 
mededeling van de Commissie "Europa 
2020: een strategie voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei" (hierna de "Europa 
2020-strategie") te verwezenlijken. Voorts 
is betere governance, met name door 
bewustmaking en de betrokkenheid van 
belanghebbenden, essentieel om 
milieudoelstellingen te verwezenlijken.
Daarom moet het subprogramma Milieu 
drie prioritaire actiegebieden hebben:

(11) Naast het bieden van een oplossing 
voor milieu- en klimaatgerelateerde zorgen 
blijven het tot staan brengen en ombuigen 
van het biodiversiteitsverlies en het 
verbeteren van de hulpbronnenefficiëntie 
belangrijke uitdagingen voor de Unie.
Deze uitdagingen vereisen meer 
inspanningen op het niveau van de Unie 
om oplossingen en beste praktijken te 
bieden die helpen de streefdoelen van de 
mededeling van de Commissie "Europa 
2020: een strategie voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei" (hierna de "Europa 
2020-strategie") te verwezenlijken. Voorts 
is betere governance, met name door 
bewustmaking en de betrokkenheid van 
belanghebbenden, essentieel om 
milieudoelstellingen te verwezenlijken.
Daarom moet het subprogramma Milieu 
drie prioritaire actiegebieden hebben:
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Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, 
Biodiversiteit, Milieugovernance en 
informatie. Door het LIFE-programma 
gefinancierde projecten moeten aan de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen van meer dan een van die 
prioritaire gebieden kunnen bijdragen en er 
moet meer dan een lidstaat aan kunnen 
deelneemt.

Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, 
Natuur en Biodiversiteit, 
Milieugovernance en informatie. Door het 
LIFE-programma gefinancierde projecten 
moeten aan de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen van meer dan een 
van die prioritaire gebieden kunnen 
bijdragen en er moet meer dan een lidstaat 
aan kunnen deelneemt.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) 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 "Onze 
levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal:
een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020" 
(hierna de "Biodiversiteitsstrategie van de 
Unie voor 2020") zijn streefdoelen 
vastgesteld om het verlies aan 
biodiversiteit tot staan te brengen en om te 
buigen. Tot deze streefdoelen behoren de 
volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 
94/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna en van Richtlijn 2009/147/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 30 
november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand, alsook de instandhouding en 
het herstel van ecosystemen en 
ecosysteemdiensten. Het LIFE-programma 
moet bijdragen aan de verwezenlijking van 
die streefdoelen. Daarom moet het 
prioritaire gebied Biodiverstiteit worden 
toegespitst op de tenuitvoerlegging en het 
beheer van het bij Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad opgezette Natura 2000-netwerk, 

(13) 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 "Onze 
levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal:
een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020" 
(hierna de "Biodiversiteitsstrategie van de 
Unie voor 2020") zijn streefdoelen 
vastgesteld om het verlies aan 
biodiversiteit tot staan te brengen en om te 
buigen. Tot deze streefdoelen behoren de 
volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 
94/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna en van Richtlijn 2009/147/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 30 
november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand, alsook de instandhouding en 
het herstel van ecosystemen en 
ecosysteemdiensten. Het LIFE-programma 
moet bijdragen aan de verwezenlijking van 
die streefdoelen. Daarom moet het 
prioritaire gebied Natuur en Biodiversiteit 
worden toegespitst op de tenuitvoerlegging 
en het beheer van het bij Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad opgezette Natura 
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met name wat betreft de prioritaire 
actiekaders waarin is voorzien in artikel 8 
van die richtlijn, op de ontwikkeling en 
verspreiding van beste praktijken met 
betrekking tot de biodiversiteit en de 
Richtlijnen 2009/147/EG en 92/43/EEG, en 
op de in de biodiversiteitsstrategie voor 
2020 genoemde bredere 
biodiversiteitsuitdagingen.

2000-netwerk, met name wat betreft de 
prioritaire actiekaders waarin is voorzien in 
artikel 8 van die richtlijn, op de 
ontwikkeling en verspreiding van beste 
praktijken met betrekking tot de 
biodiversiteit en de Richtlijnen 
2009/147/EG en 92/43/EEG, en op de in de 
biodiversiteitsstrategie voor 2020 
genoemde bredere 
biodiversiteitsuitdagingen. De bijdrage van 
LIFE aan de jaarlijks benodigde 
financiering voor het Natura 2000-
netwerk, naar schatting zo’n 5 800 
miljoen1, dient te worden afgezet tegen de 
vastgelegde uitgaven ten behoeve van de 
biodiversiteit uit andere EU-fondsen. In 
zijn resolutie van 20 april 2012 over 
mededeling van de Commissie getiteld 
Onze levensverzekering, ons natuurlijk 
kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie 
voor 20202 verzocht het Europees 
Parlement de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk ervoor te zorgen 
dat in ten minste 5,8 miljard euro per jaar 
wordt voorzien via financiering vanuit de 
EU en de lidstaten, en riep het de 
Commissie en de lidstaten bovendien 
ervoor te zorgen dat er voldoende 
middelen beschikbaar worden gesteld via 
verschillende EU-fondsen (bijvoorbeeld 
via de GLB-fondsen, het Europees fonds 
voor maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en een versterkt LIFE+-
fonds), met een betere coördinatie en 
samenhang tussen deze fondsen onder 
meer middels het concept van 
geïntegreerde projecten, waarmee 
tegelijkertijd de transparantie voor de 
verschillende regio's die subsidies van de 
EU ontvangen wordt verbeterd;

_____________
1 Natura 2000 financieren – investeren in 
Natura 2000: voordelen tot stand brengen 
voor natuur en mens. Werkdocument van 
de diensten van de Commissie –
SEC(2011) 1573.
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2 P7_TA(2012)0146.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 middels bevordering van 
synergieën met andere 
milieudoelstellingen als biodiversiteit, 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 10

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 

(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 
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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.

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 
weerbaarderdere EU-maatregelen 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 bij te 
dragen aan een kostenefficiënte 
aanwending van middelen middels de 
totstandbrenging van indirecte, met 
andere milieudoelstellingen 
gemeenschappelijke baten.

Or. en

Amendement 11

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 

(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 



PR\901913NL.doc 15/52 PE489.483v01-00

NL

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 
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.

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 
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. De geïntegreerde projecten 
komen eveneens andere fondsen ten 
goede doordat ze de opnamecapaciteit van 
die fondsen ten aanzien van milieu- en 
klimaatgerelateerde uitgaven helpen 
vergroten. Doordat het fenomeen 
geïntegreerde projecten nog niet zo lang 
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bestaat en er dus nog niet zoveel ervaring 
is opgedaan, dienen belanghebbenden 
indien nodig te worden geholpen met een 
hogere medefinanciering en technische 
bijstand voor de voorbereidingsfase.
Bovendien wordt de aanvraagfase naar 
verwachting verlicht met behulp van een 
uit twee stappen bestaande 
selectieprocedure. Er dienen de nodige 
voorwaarden te worden geschapen voor 
de uitwisseling van informatie over 
succesvolle methodes van aanpak, waar 
alle relevante overheidssectoren en 
belanghebbenden bij betrokken worden.
Er dient een analyse te worden gemaakt 
van de eerste programmajaren om te 
kunnen vaststellen dankzij welke factoren 
geïntegreerde projecten soepel werken en 
vrucht dragen. 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 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De geïntegreerde projecten dienen 
te worden ingezet als model ter 
ondersteuning van lidstaten bij hun 
inspanningen om doeltreffender gebruik 
te maken van de fondsen, 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 
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nieuwe type project zo breed mogelijk te 
zijn. Elke lidstaat dient er dan ook op te 
kunnen bouwen dat het gedurende de 
programmeringsperiode voor tenminste 
drie geïntegreerde projecten op 
verschillende gebieden financiering krijgt, 
met de vereiste dat voldaan wordt aan de 
fundamentele kwaliteitseisen. De 
Commissie kan nadere streefdoelen 
opstellen ten aanzien van de verdeling van 
mogelijke thema's over het Europees 
grondgebied.

Or. en

Amendement 13

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. Financiële middelen 
die in het kader van deze verordening 
worden uitgetrokken voor 
communicatieactiviteiten moeten ook 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie dekken. Verder dient de 
Commissie in lijn met haar Mededeling 
van 7 maart 2012 getiteld “Meer 
voordelen door EU-milieumaatregelen: 
vertrouwen kweken door de kennis en de 
reactiecapaciteit te verbeteren”1 de nodige 
financiële middelen uit te trekken ter 
verbetering van communicatieactiviteiten 
en informatiesystemen ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van alle belangrijke 
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Europese milieuwetgeving. Hiertoe 
dienen als eerste en urgente stap de 
nodige nauwkeurige aanwijzingen 
gepubliceerd te worden op internet over 
de vraag of, hoe en waar EU-richtlijnen 
op het vlak van klimaat en milieu in de 
individuele lidstaten zijn omgezet en ten 
uitvoer worden gelegd. Een dergelijk 
breed toegankelijk overzicht vormt dan 
een goede aanvulling op de op praktische 
uitvoering gerichte LIFE-projecten, 
leveren nuttige achtergrondinformatie 
voor bij het opstellen van projecten en, 
meer in het algemeen, maken de burger 
meer bewust van de positieve invloed van
het EU-recht op de hele EU en dus het 
grote belang ervan.
_____________
1 COM(2012)0095.

Or. en

Amendement 14

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 
Commissie dient te bekijken of het nuttig 
is om voor alle projecten en opties de 
tweetrapsaanvraagprocedure in te voeren 
om zo de selectieprocedure te kunnen 
bespoedigen, onder meer om het gat 
tussen selectie en aanvang van het project 
te verkleinen. Ook dient de Commissie 
zich in te spannen om belangstellende 
aanvragers enerzijds en begunstigden van 
lopende projecten in soortgelijke gebieden 
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anderzijds in contact te brengen om zo 
een uitwisseling op gang te brengen van 
ervaring met de aanvraag- en 
uitvoeringsfase. De Commissie dient er 
verder nog voor zorg te dragen dat 
afwijzingen van projecten en gedetailleerd 
met redenen worden omkleed en dat die 
nog voor bekendmaking van de 
daaropvolgende oproep tot het indienen 
van voorstellen. In voorkomende gevallen 
dient het LIFE-programma te worden 
gewijzigd aan de hand van de beste 
praktijken van andere fondsen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Teneinde het effectieve niveau 
van de in het kader van het LIFE-
programma verleende steun te 
handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 50 % en in specifieke gevallen 
60 % bedragen Teneinde de 
toegankelijkheid van LIFE-financiering 
voor de regio's met de minste 
mogelijkheden om aanvullende middelen 
te leveren te vergroten, moeten minder 
ontwikkelde regio's zoals gedefinieerd in 
Verordening (EU) nr. …/… [de 
gemeenschappelijke verordening] 
aanspraak kunnen maken op een hogere 
medefinanciering van tot 75%.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt hogere medefinanciering voor de compensatie van de voorgestelde 
beperkingen op de subsidiabiliteit van BTW-uitgaven en permanente personeelskosten voor.
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Dit verslag en introduceert deze subsidiabiliteit voor een veelvoud aan gevallen. Een 
verregaande stijging van de medefinanciering is alleen mogelijk ten koste van het totale 
aantal projecten en het hefboomeffect van het LIFE-instrument. Aangezien echter is 
vastgesteld dat de lage opname van LIFE- financiering in een aantal lidstaten het gevolg is 
vaneen gebrek aan aanvullende middelen, dienen minder ontwikkelde regio's aanspraak te 
kunnen maken op een hogere medefinanciering. 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) Het LIFE-instrument dient gezien 
de kleine omvang ervan, zeker ten 
opzichte van andere EU-fondsen, zo 
rechtstreeks mogelijk concrete 
maatregelen voort te brengen en Europese 
toegevoegde waarde te bieden. Dat 
betekent dat er zo weinig mogelijk 
middelen voor BTW en permanent 
personeel uit het LIFE-programma 
verstrekt moeten worden. Een van de 
kerntaken van overheden is het beheer 
van publieke goederen als de natuur en 
het milieu. Het LIFE-programma dient 
hen daarbij te helpen. Daarom mag er 
ingeval van financiering van overheden 
uitsluitend financiering verstrekt worden 
voor speciaal voor een LIFE-project 
aangenomen medewerkers. De LIFE-
subsidiabiliteitcriteria moeten zoveel 
mogelijk in overeenstemming worden 
gebracht met de regels voor andere 
fondsen, zodat de samenwerking, in het 
bijzonder in het kader van geïntegreerde 
projecten, vlot verloopt.

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 quater) Niet alle non-
profitorganisaties en andersoortige 
projectbegunstigden die medefinanciering 
ontvangen van de EU kunnen krachtens 
hun nationale BTW-regeling de door hen 
aangedragen BTW weer terugvorderen.
Alleen in dergelijke gevallen moet het met 
het oog op een eerlijke en gelijke 
behandeling van alle begunstigden 
mogelijk zijn om BTW-kosten uit het 
LIFE-programma te financieren. Dit mag 
niet gelden voor niet-belastingplichtigen 
in de zin van de eerste alinea van artikel 
13, lid 1 van Richtlijn 2006/112/EG van 
de Raad van 28 november 2006 
betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over de toegevoegde 
waarde1. De Commissie dient, 
ondersteund door projectbegunstigden en 
LIFE-contactpunten jaarlijks per lidstaat 
een overzicht op te stellen van zowel de 
aan LIFE-projecten vergoede BTW als de 
gangbare praktijk ten aanzien van de 
verschillende BTW-vergoedingsopties 
voor LIFE-projecten.
___________

1 OJ L 347, 11.12.2006, blz. 1.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om aanpassingen mogelijk te maken, (27) Om aanpassingen mogelijk te maken, 



PE489.483v01-00 22/52 PR\901913NL.doc

NL

moeten het LIFE-programma en de 
subprogramma's regelmatig worden 
gemonitord en geëvalueerd op basis van 
relevante indicatoren. Om de positieve 
neveneffecten aan te tonen die beide 
subprogramma's op klimaatactie en 
biodiversiteit kunnen hebben, en om 
informatie te verstrekken over het niveau 
van de uitgaven, moet in het kader van de 
monitoring van het LIFE-programma 
toezicht worden gehouden op 
klimaatgerelateerde uitgaven en 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven, zoals 
uiteengezet in de MFK-mededeling.
Dergelijk toezicht moet worden gehouden 
op basis van een eenvoudige methodologie, 
door de uitgaven in een van de volgende 
drie categorieën onder te brengen:
uitsluitend 
klimaat/biodiversiteitsgerelateerd (als 
100 % te rekenen), in belangrijke mate 
klimaat/biodiversiteitsgerelateerd (als 40 % 
te rekenen) en niet 
klimaat/biodiversiteitsgerelateerd (als 0 % 
te rekenen). Die methodologie mag niet 
uitsluiten dat waar passend nauwkeurigere 
methoden worden gebruikt.

moeten het LIFE-programma en de 
subprogramma's regelmatig worden 
gemonitord en geëvalueerd op basis van 
relevante indicatoren. De Commissie dient 
zich bij de ontwikkeling van indicatoren 
ter beoordeling van programma’s en 
projecten in het bijzonder te richten op 
kwaliteitsmonitoring op basis van 
prestatie-indicatoren en verwachte 
resultaten en effecten. De Commissie 
dient een voorstel te doen voor een 
methode ter meting van het succes van 
projecten op de lange termijn, met name 
op het gebied van natuur en biodiversiteit.   
Om de positieve neveneffecten aan te 
tonen die beide subprogramma's op 
klimaatactie en biodiversiteit kunnen 
hebben, en om informatie te verstrekken 
over het niveau van de uitgaven, moet in 
het kader van de monitoring van het LIFE-
programma toezicht worden gehouden op 
klimaatgerelateerde uitgaven en 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven, zoals 
uiteengezet in de MFK-mededeling.
Dergelijk toezicht moet worden gehouden 
op basis van een eenvoudige methodologie, 
door de uitgaven in een van de volgende 
drie categorieën onder te brengen:
uitsluitend 
klimaat/biodiversiteitsgerelateerd (als 
100 % te rekenen), in belangrijke mate 
klimaat/biodiversiteitsgerelateerd (als 40 % 
te rekenen) en niet 
klimaat/biodiversiteitsgerelateerd (als 0 % 
te rekenen). Die methodologie mag niet 
uitsluiten dat waar passend nauwkeurigere 
methoden worden gebruikt.

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 ter) Gezien de langdurige ervaring 
van het voor het milieu verantwoordelijke 
directoraat-generaal (DG) van de 
Commissie met de aansturing van het 
LIFE-programma en -projecten alsook 
gezien de positieve ervaringen van LIFE-
begunstigden met externe toezichtsteams 
dienen mogelijke wijzigingen aan de 
aansturing van het LIFE-programma en -
projecten uitvoerig te worden 
geanalyseerd en eerst in een proefperiode 
te worden uitgetest. De aansturing van 
geïntegreerde projecten onder het 
subprogramma Milieu en projecten in het 
prioritaire gebied Natuur en biodiversiteit 
dienen onder de verantwoordelijkheid van 
het voor het milieu verantwoordelijke DG 
van de Commissie te blijven vallen.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Met het oog op eenvormige 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening met betrekking tot 
de vaststelling van de meerjarige 
werkprogramma's moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 

Schrappen
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vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Amendement 21

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 groot belang dat de Commissie 
passende raadplegingen houdt tijdens haar 
voorbereidende werk, ook op 
deskundigenniveau. Bij het voorbereiden 
en opstellen van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op gepaste wijze bij het Europees 
Parlement en bij de Raad worden 
ingediend.

(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 
goedkeuring en in voorkomende gevallen 
de herziening van meerjarige 
werkprogramma’s, de opstelling van 
bijkomende criteria voor een evenwichtige 
geografische spreiding van "geïntegreerde 
projecten", de uitbreiding van de 
werkingssfeer van “geïntegreerde 
projecten” en de wijziging van de 
maximale toewijzing daarvoor, alsook de 
vaststelling van op de specifieke 
thematische prioriteiten toepasselijke 
prestatie-indicatoren. Het is van groot 
belang dat de Commissie passende 
raadplegingen houdt tijdens haar 
voorbereidende werk, ook op 
deskundigenniveau. Bij het voorbereiden 
en opstellen van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op gepaste wijze bij het Europees 
Parlement en bij de Raad worden 
ingediend.
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Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - 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 of 
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; Ze zijn gericht op de 
integratie van milieu- klimaatbeleid in 
andere beleidsvormen, in het bijzonder 
middels een gecoördineerde inzet van 
andere fondsen van de EU, de lidstaten en 
particuliere organisaties voor milieu- of 
klimaatdoelstellingen en het oplossen van 
grote toepassingsproblemen;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) “capaciteitsopbouwprojecten”: 
projecten voor de financiële 
ondersteuning van het nationale of 
regionale contactpunt van LIFE, 
maximaal voor een duur van twee jaar en 
niet meer dan één keer per lidstaat 
programmeringsperiode. Contactpunten 
krijgen daarbij de mogelijkheid om 
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informatie over het LIFE-programma te 
verbreiden onder een groot aantal 
potentiële aanvragers, om een nauwe 
samenwerking aan te gaan met overheden 
die andere die EU-fondsen aansturen, dit 
alles om te kunnen vaststellen of en waar 
er synergieën zijn het LIFE alsook om 
aanvragers gedurende het gehele 
aanvraagproces te ondersteunen en zo de 
zorgen voor projecten van hoge kwaliteit.
Capaciteitsopbouwprojecten worden 
geselecteerd middels een aparte 
aanvraagprocedure;

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) “informatie-, bewustmakings-, 
uitwisselings- en verspreidingsprojecten”: 
projecten ter ondersteuning van de 
complicatie, verspreiding van informatie 
en vergroting van de geïnformeerdheid 
over het milieu en het klimaat. Dit kan 
mede betrekking hebben op intersectorale 
uitwisselingen tussen overheden en/of 
belanghebbenden om zo succesvol 
geïntegreerde projecten en manier van 
aanpak voor het voetlicht te brengen.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ter ondersteuning van de 
tenuitvoerlegging van het Europese 
milieuactieplan.

Or. en

Amendement 26

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, 
de Europese biodiversiteitstrategie tot en 
met 2020, het Stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa en de 
Routekaart voor 2050 .

Or. en

Amendement 27

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. en
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Motivering

Aangezien er nog geen overeenstemming is bereikt over het voorstel voor een verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020, vormen de financiële 
middelen slechts een indicatie voor de wetgevingsautoriteit.

Amendement 28

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.

(b) [...] euro, wat gelijk staat aan 75% van 
de in lid 1 bedoelde algemene financiële 
middelen wordt toegewezen aan het 
subprogramma Milieu.

Or. en

Amendement 29

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, wat gelijk staat aan 25% van 
de in lid 1 bedoelde algemene financiële 
middelen wordt toegewezen aan het 
subprogramma Klimaatactie.

Or. en

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Ten minste 78 % van de aan LIFE 
toegewezen begrotingsmiddelen wordt 
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gebruikt voor innovatieve financiële 
instrumenten en de als in artikel 8 
bedoelde subsidie voor de uitvoering van 
projecten. 

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Van het in lid 2 bis van dit artikel 
genoemde bedrag mag er gedurende 
gehele programmeringsperiode niet meer 
dan 35% worden ingezet voor de in letter 
(d) van artikel 18 bedoelde geïntegreerde 
projecten. Dat maximumpercentage wordt 
in het kader van de in letter (a) van artikel 
27, lid 2 bedoelde evaluatie halverwege de 
looptijd van het programma opnieuw 
tegen het licht gehouden. De Commissie 
kan afhankelijk van de resultaten van 
deze evaluatie en na raadpleging van de 
belanghebbenden overeenkomstig artikel 
30 gedelegeerde handelingen vast stellen 
ter verlaging, verhoging, of afschaffing 
van dat maximumpercentage.

Or. en

Motivering

Geïntegreerde projecten zijn een zeer veelbelovend instrument om dat ze naar alle 
waarschijnlijk modelvoorbeelden zullen genereren van coherente en goed gecoördineerde 
tenuitvoerlegging van klimaat- en milieuwetgeving en voor een doeltreffend gebruik van EU-
middelen. Gezien de tot nog toe beperkte ervaring met geïntegreerde projecten, dienen deze 
geleidelijk te worden ingevoerd en dienen in het kader van de evaluatie halverwege de 
looptijd van het programma de voor het welslagen van geïntegreerde projecten bepalende 
factoren nauwkeurig te worden geanalyseerd.
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Amendement 32

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 
middels 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 
ontwikkelde oplossingen, methoden en 
benaderingen te ondersteunen, zorgen de 
Commissie en de lidstaten op actieve en 
gecoördineerde wijze 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 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis

Geïntegreerde projecten

1. Geïntegreerde projecten dienen als een 
concrete instrument voor het 
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mainstreamen van milieu-
klimaatdoelstellingen in de algehele EU-
uitgaven overeenkomstig de Europa 2020-
strategie. Ze leveren modelvoorbeelden 
van een doeltreffende en goed 
gecoördineerde uitvoering in 
aandachtsgebieden waar de lidstaten 
en/of regio's de grootste behoeften voelen.
2. geïntegreerde projecten hebben 
hoofdzakelijk betrekking op de
onderwerpen natuur, water, afval, lucht 
en de matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering; De Commissie kan 
afhankelijk van de prestaties van deze 
projecten en de beschikbare middelen na 
afronding van de in letter (a) van artikel 
27, lid 2 bedoelde evaluatie halverwege de 
looptijd van het programma 
overeenkomstig artikel 30 gedelegeerde 
handelingen aannemen ten aanzien van 
de toevoeging van een aantal 
aandachtsgebieden voor geïntegreerde 
projecten als geluidsoverlast, de bodem, 
het zeemilieu of het stedelijk milieu.
3. De coördinatie met en de inzet van 
anderen bronnen van EU-financiering 
vormen een centraal element van 
geïntegreerde projecten en worden 
dienovereenkomstig bevorderd.
4. Geïntegreerde projecten worden 
aangestuurd op het passende
administratieve en territoriale niveau 
teneinde goed in te kunnen spelen op de 
specifieke sector en aanvullende 
financiering van de EU, nationale of 
regionale overheden of particuliere 
organisaties te mobiliseren. De 
belanghebbenden worden betrokken bij de 
tenuitvoerlegging van geïntegreerde 
projecten
5. De Commissie en de lidstaten bieden 
actieve ondersteuning aan de 
ontwikkeling van geïntegreerde projecten 
middels:
(a) projecten voor technische bijstand in 
het kader waarvan aanvragers met behulp 
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van subsidies voor de uitvoering van 
projecten voor de programmeringperiodes 
2007-2013 en 2014-2020 financiële 
ondersteuning wordt geleverd ter 
voorbereiding van geïntegreerde 
projecten, met inbegrip van de inrichting 
van een passende institutionele structuur 
voor de samenwerking tussen 
uiteenlopende departementen en 
deelnemende groepen. De technische 
bijstand heeft met name tot doel ervoor te 
zorgen dat deze projecten voldoen aan de 
plannings-, technische en financiële 
vereisten van het LIFE- programma in 
samenhang met de in artikel acht, lid 3 
bedoelde EU-fondsen;
(b) uitwisselingprojecten waarbij de 
projectpartners van succesvolle 
geïntegreerde projecten of geïntegreerde 
methodes belangstellende teams uit 
andere lidstaten of regio's uitnodigen om 
te putten uit hun ervaring ten aanzien van 
de inrichting van coördinatiestructuren 
tussen uiteenlopende EU-fondsen en met 
nationale en particuliere fondsen. Elk 
bezoekend team vertegenwoordigd 
verschillende overheidssectoren en of 
belanghebbenden;
(c) op gezette tijden, doch ten minste eens 
in de twee jaar georganiseerde seminars 
en workshops voor de uitwisseling van 
ervaring, kennis en de beste praktijken ten 
aanzien van de opstelling, voorbereiding 
en uitvoering van geïntegreerde projecten.
De organisatie van deze seminars is in 
handen van de Commissie.
(d) communicatie- en informatie 
activiteiten ten behoeve van onder meer 
de verantwoordelijke bestuursorganen 
van uiteenlopende fondsen. 
6. Er wordt toegezien op de geografische 
spreiding van geïntegreerde projecten 
overeenkomstig artikel 19, lid 3. De 
lidstaten stellen alles in het werk om waar 
nodig met ondersteuning van een 
technisch bijstandsproject van LIFE voor 
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de eerste twee programmeringsjaren of 
binnen de looptijd van het eerste 
meerjarig werkprogramma tenminste een 
geïntegreerd project op te stellen en in te 
dienen.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 1 - streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Biodiversiteit; - Natuur en biodiversiteit;

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 10, letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het verbeteren van de kennisbasis voor 
de ontwikkeling, beoordeling, monitoring 
en evaluatie van het beleid en de wetgeving 
van de Unie inzake milieu en voor de 
beoordeling en monitoring van de factoren, 
vormen van druk en reacties die het milieu 
binnen en buiten de Unie beïnvloeden.

(c) het verbeteren van de kennisbasis voor 
de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, 
beoordeling, monitoring en evaluatie van 
het beleid en de wetgeving van de Unie 
inzake milieu en voor de beoordeling en 
monitoring van de factoren, vormen van 
druk en reacties die het milieu binnen en 
buiten de Unie beïnvloeden.

Or. en
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke doelstellingen voor het 
prioritaire gebied Biodiversiteit

Specifieke doelstellingen voor het 
prioritaire gebied Natuur en biodiversiteit

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het verbeteren van de kennisbasis voor 
de ontwikkeling, beoordeling, monitoring 
en evaluatie van biodiversiteitsbeleid en -
wetgeving van de Unie en voor de 
beoordeling en monitoring van de factoren, 
vormen van druk en reacties die het milieu 
binnen en buiten de Unie beïnvloeden.

(c) het verbeteren van de kennisbasis voor 
de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, 
beoordeling, monitoring en evaluatie van 
biodiversiteitsbeleid en -wetgeving van de 
Unie en voor de beoordeling en monitoring 
van de factoren, vormen van druk en 
reacties die het milieu binnen en buiten de 
Unie beïnvloeden.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – 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 
van de synergie met andere 
milieudoelstellingen als biodiversiteit de 
volgende specifieke doelstellingen:
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Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – 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 
van de synergie met andere 
milieudoelstellingen als biodiversiteit de 
volgende specifieke doelstellingen:

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) geïntegreerde projecten die 
hoofdzakelijk betrekking hebben op de 
gebieden natuur, water, afval, lucht en de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering;

(d) geïntegreerde projecten;

Or. en

Motivering

De door geïntegreerde projecten bestrijken aandachtsgebieden staan uiteen gezet in het 
voorgestelde artikel 8 bis (nieuw), lid 2.
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) capaciteitsopbouwprojecten 
overeenkomstig artikel 19, lid 2 bis;

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) informatie-, bewustmakings- en 
verspreidingsprojecten;

(g) informatie-, bewustmakings-, 
uitwisselings- en verspreidingsprojecten;

Or. en

Amendement 43

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 significante bijdrage levert 
aan de verwezenlijking van een van de in 
artikel 3 vastgestelde algemene 
doelstellingen van het LIFE-programma 
alsook de specifieke doelstellingen voor de 
in artikel 10, 11, 12, 14, 15 en 16 
uiteengezette prioriteitsgebieden;

Or. en
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Amendement 44

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 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De financiering voor alle in artikel 
18 uiteengezette projecten wordt 
toegekend op basis van verdiensten en 
kwaliteit overeenkomstig lid 1.
De toekenningsprocedure is gegrondvest 
op de beginselen van solidariteit en 
verdeling van de inspanningen en er 
wordt voorrang gegeven aan de lidstaten 
en gebieden die de meeste behoefte 
hebben aan solidariteit binnen de EU. Er 
wordt bij de toekenningsprocedure dan 
ook rekening gehouden met de specifieke 
verantwoordelijkheden, lasten of 
blootstellingen van lidstaten of regio's ten 
aanzien van de onder dit programma 
vallende aandachtsgebieden als onderdeel 
van de beoordeling van het in letter (a) 
van lid 1 bedoelde 
subsidiabiliteitscriterium.
Indien een lidstaat gedurende twee 
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opeenvolgende jaren minder dan twee 
projecten toegekend heeft gekregen, heeft 
het recht op bijzondere technische 
bijstand zoals doelgerichte workshops ter 
ondersteuning van de voorbereiding van 
hoogstaande projecten voor het volgende 
jaar en kan het een aanvraag indienen 
voor een capaciteitsopbouwproject 
overeenkomstig letter (e bis) van artikel 
18. Ook lidstaten die een veel lager bedrag 
ontvangen hebben dan hun indicatieve 
nationale toewijzing voor de 
programmeringsperiode 2017-2013 
kunnen een aanvraag voor een 
capaciteitsopbouwproject indienen.
De Commissie ziet erop toe dat de 
resultaten van de meest succesvolle 
projecten verspreid worden, waar nodig 
met speciale aandacht voor de lidstaten 
die op het desbetreffend gebied de minste 
projecten toegewezen hebben gekregen.

Or. en

Motivering

Alle LIFE-projecten dienen te worden geselecteerd op basis van kwaliteit en hun bijdragen 
aan de Europese toegevoegde waarde voor wat betreft de specifieke LIFE doelstellingen, 
bijvoorbeeld het voorbeeld- of herhalingspotentieel ervan en de milieu-/klimaatimpact. Deze 
elementen mogen niet ondergesneeuwd raken onder een fixatie op nationale aandelen.
Solidariteit houdt in dat lidstaten en regio's die weinig geselecteerd worden stevige 
ondersteuning die het ontvangen ter verbetering van de kwaliteit van hun aanvragen. Dit 
komt uiteindelijk ten goede aan alle projecten en zorgt voor een eerlijke verdeling op de lange 
termijn zonder dat daarvoor een toewijzingssysteem nodig is dat de toekenningsprocedure 
nodeloos compliceert.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In artikel 18, onder d), bedoelde 
geïntegreerde projecten behelzen indien 
passend de participatie van 

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

bevorderen de coördinatie met en de 
beschikbaarstelling van andere 
financieringsbronnen van de Unie.

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 
geïntegreerde projecten. Hierbij:

(a) ziet de Commissie er op toe dat, onder 
voorwaarde dat voldaan is aan de in lid 1 
bedoelde voorwaarden, alle lidstaten 
gedurende de gehele 
programmeringsperiode financiering 
ontvangen voor ten minste een 
geïntegreerd project voor het onderwerp 
natuur, ten minste een geïntegreerd 
project voor het onderwerp matiging 
van/aanpassing aan de 
klimaatverandering, alsook ten minste een 
geïntegreerd project voor een van de 
overige in artikel 8 bis uiteengezette 
onderwerpen;
(b) is de Commissie bevoegd om 
overeenkomstig artikel 30 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ten aanzien 
van de vaststelling van de verdeling van 
mogelijke thema's over het Europees 
grondgebied voor de gehele 
programmeringsperiode. De Commissie 
houdt bij de toekenning voor de 
geïntegreerde projecten rekening met de 
vaststelling van deze verdeling van 
mogelijke thema's over het Europees 
grondgebied als onderdeel van de 
beoordeling van het in letter (a) van lid 1 
bedoelde subsidiabiliteitscriterium.

Or. en



PE489.483v01-00 40/52 PR\901913NL.doc

NL

Motivering

Aangezien de geïntegreerde projecten nog niet zo lang bestaan en de planning ervan op 
specifieke leest geschoeid is, is het van cruciaal belang dat alle lidstaten gedurende de 
aankomende programmeringsperiode van LIFE ervaring opdoen met dit type project.
Vandaar het voorstel om elke lidstaat het recht te geven op financiering voor tenminste drie 
geïntegreerde projecten voor drie verschillende onderwerpen.

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Commissie ontwerpt een aparte, 
snelle aanvraag- en selectieprocedure 
voor capaciteitsopbouwprojecten die niet 
langer duren dan drie maanden te 
rekenen vanaf de indiening van de 
aanvraag.

Or. en

Amendment 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4b. De Commissie brengt onder 
gebruikmaking van voor het doel 
geëigende media en technologieën op 
gezette tijden een lijst uit van middels 
LIFE gefinancierde projecten met per 
project een korte beschrijving van de 
doelstellingen en de behaalde resultaten 
alsook een samenvatting van de uitgaven.
De Commissie zorgt er tevens voor dat 
afgeronde of nog lopende projecten 
gekoppeld worden aan nieuwe 
projectbegunstigden, aanvragers of 
geïnteresseerden belanghebbenden 
binnen hetzelfde aandachtsgebied.
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Or. en

Amendement 49

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 bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 60 % van de subsidiabele kosten.  
Minder ontwikkelde regio’s 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
…/… [de gemeenschappelijke 
verordening], hebben recht op hogere 
medefinanciering van tot 75% van de 
subsidiable kosten.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt hogere medefinanciering voor de compensatie van de voorgestelde 
beperkingen op de subsidiabiliteit van BTW-uitgaven en permanente personeelskosten voor.
Dit verslag en introduceert deze subsidiabiliteit voor een veelvoud aan gevallen. Een 
verregaande stijging van de medefinanciering is logischerwijze alleen mogelijk ten koste van 
het totale aantal projecten en het hefboomeffect van het LIFE-instrument. Aangezien echter is 
vastgesteld dat de lage opname van LIFE- financiering in een aantal lidstaten het gevolg is 
vaneen gebrek aan aanvullende middelen, dienen minder ontwikkelde regio's aanspraak te 
kunnen maken op een hogere medefinanciering. 

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BTW-afdrachten worden niet als 2. BTW-afdrachten worden in principe 
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subsidiabele kosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten beschouwd.

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 overeenkomstig 
artikel 13, lid 1, van 
Richtlijn 2006/112/EG.

Or. en

Motivering

Aangezien LIFE een zeer klein instrument is, dient er zo weinig mogelijk BTW vergoed te 
worden uit de begroting daarvan. De aan LIFE-projecten vergoede BTW vloeit terug in de 
staatskas van de lidstaten, waardoor de voor LIFE-projecten beschikbare middelen 
aanzienlijk zouden krimpen. Het is niet meer dan redelijk dat het LIFE-programma niet-
belastingplichtigen (“de Staat, regio's, gewesten, provincies, gemeenten en andere 
publiekrechtelijke lichamen”) geen BTW vergoedt. 

Amendement 51

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, op voorwaarde dat 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. De loonkosten van 
overheidsfunctionarissen die niet 
specifiek voor het desbetreffende project is 
aangeworven zijn met uitzondering van 
capaciteitsopbouwprojecten niet 
subsidiabel.

Or. en

Motivering
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Aangezien LIFE een zeer klein instrument is, dient het zo rechtstreeks mogelijk Europese 
toegevoegde waarde te bieden. Dat betekent dat er zo weinig mogelijk middelen voor 
permanent personeel uit het LIFE-programma verstrekt moeten worden. Een van de 
kerntaken van overheidsadministraties bestaat erin openbaar goed zoals natuur en milieu te 
beheren. Vandaar mogen alleen kosten voor aanvullend, speciaal voor het LIFE-project 
aangeworven personeel voor subsidies in aanmerking komen. De huidige inspanningen ter 
vereenvoudiging van het toezicht op de door personeel gewerkte uren dienen te worden 
voortgezet.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) communicatie ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging en in voorkomende 
gevallen tevens de omzetting van alle 
belangrijke Europese milieuwetgeving;

Or. en

Amendement 53

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 
vastgesteld volgens de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

1. De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 30 inzake de 
vaststelling van meerjarige 
werkprogramma's voor het LIFE-
programma.

Or. en
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Amendement 54

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 
vastgesteld volgens de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

3. De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 30 teneinde indien 
passend de meerjarige werkprogramma’s 
te herzien.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 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. De evaluatie behandelt ook 
de ruimte voor vereenvoudiging, de interne 
en externe samenhang, de blijvende 
relevantie van alle doelstellingen, alsook 
de bijdrage van de maatregelen aan de 
prioriteiten van de Unie inzake slimme, 
duurzame en inclusieve groei. De evaluatie 

(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. De evaluatie behandelt ook 
de ruimte voor vereenvoudiging, de interne 
en externe samenhang, de blijvende 
relevantie van alle doelstellingen, alsook 
de bijdrage van de maatregelen aan de 
prioriteiten van de Unie inzake slimme, 
duurzame en inclusieve groei. De evaluatie 
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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;

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. Het verslag over de evaluatie 
halverwege de looptijd bevat een offer 
gaat vergezeld van een grondige analyse 
van de omvang en de kwaliteit van de 
vraag naar geïntegreerde projecten en de 
planning en uitvoering daarvan.
Bijzondere aandacht dient uit te gaan 
naar behaalde of verwachte successen ten 
aanzien van het hefboomeffect op andere 
EU-fondsen, daarbij in het bijzonder 
rekening houdend met de voordelen van 
de verhoogde samenhang met andere 
financieringsinstrumenten van de EU, de 
mate waarin belanghebbenden bij het 
geheel betrokken zijn en de mate waarin 
de voorgaande traditionele LIFE-
projecten in het kader van geïntegreerde 
projecten zijn of naar verwachting zullen 
worden uitgevoerd. Deze evaluatie kan 
gepaard gaan met de nodige voorstellen 
ter aanpassing van het voor geïntegreerde 
projecten krachtens het LIFE-
programma beschikbare algehele 
financiële aandeel zoals bedoeld in artikel 
4, lid 2 ter, alsook ter aanpassing van de 
werkingssfeer van geïntegreerde projecten 
zoals bedoeld in artikel 8 bis, lid 2; 

Or. en
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Comitéprocedure Schrappen
1. De Commissie wordt bijgestaan door 
het Comité voor het LIFE-programma 
voor het milieu en klimaatactie.
Dat comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

Or. en

Motivering

Het artikel over de comitéprocedure wordt overbodig indien de amendementen ter schrapping 
of vervanging van de uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen worden 
aangenomen.

Amendement 57

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, 
artikel 4, lid 2 bis, artikel 8 ter, lid 2, 
artikel 19, lid 3, artikel 24, lid 1 en artikel 
24, 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.

Or. en
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegdheidsdelegatie bedoeld in 
artikel 3, lid 2, artikel 19, lid 1, en
artikel 19, lid 3, 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 wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van alle reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De bevoegdheidsdelegatie bedoeld in 
artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 2 ter, artikel 8 
bis, lid 2, artikel 19, lid 3, artikel 24, lid 1 
en artikel 24, lid 3, 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 wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van alle reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 59

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 

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 4, lid 2 ter, artikel 8 bis, lid 2, 
artikel 19, lid 3, artikel 24, lid 1 en artikel 
24, 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 
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maanden verlengd. Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Maatregelen die vóór 31 december 2013 
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
614/2007 zijn aangevat, blijven tot hun 
voltooiing onder die verordening vallen en 
voldoen aan de daarin vastgestelde
technische bepalingen. Het in artikel 29, 
lid 1, bedoelde comité vervangt het bij 
Verordening (EG) nr. 614/2007 bedoelde 
comité vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

1. Maatregelen die vóór 31 december 2013 
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
614/2007 zijn aangevat, blijven tot hun 
voltooiing onder die verordening vallen en 
voldoen aan de daarin vastgestelde 
technische bepalingen.

Or. en
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TOELICHTING

Met het LIFE-programma zijn er de afgelopen 20 jaar goede resultaten geboekt op het vlak 
van de milieu- en klimaatgerelateerde problemen waar de Europese burger mee te maken 
heeft. Het is een klein, maar zeer doelgericht en effectief instrument dat grote waardering 
wegdraagt van lokale, regionale en nationale overheden, ngo’s, onderzoeksinstellingen en het 
midden- en kleinbedrijf. Ook begrotingstechnisch gezien zijn de prestaties van het LIFE-
programma uiterst bevredigend; de uitvoeringsgraad is continu beduidend bovengemiddeld.

Begroting en mainstreaming

Dat neemt niet weg dat het aandeel van LIFE van de algehele EU-begroting - 0,3% in het 
Commissievoorstel - afgezet tegen de uitdagingen en kansen van de overgang naar een 
duurzame, koolstofarme, hulpbronnenefficiënte samenleving die rijk is aan biodiversiteit, 
disproportioneel laag is. De in de context van de huidige onderhandelingen over de grote EU-
fondsen in het kader van het volgende meerjarig financieel kader bepleit de investeringen 
zullen ten minste 20 jaar in het vooruit van invloed zijn op de ontwikkeling van de EU. Uw 
rapporteur wijst dan ook met klem op de noodzaak ervoor te zorgen dat deze investeringen ten 
goede komen van de door het Europees Parlement bepleitte beleid en strategieën als het 
Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa, het Stappenplan naar een 
koolstofarme economie of de EU-biodiversiteitsstrategie.

In zijn resolutie over de EU-biodiversiteitsstrategie uit het Europees Parlement zijn 
teleurstelling over de voorgestelde toewijzing voor het nieuwe LIFE-programma en stelt het 
dat de uitdagingen die in het plan voor biodiversiteit en natuurbehoud worden gesteld, 
vereisen dat de toewijzing van middelen aan het LIFE-programma aanzienlijk verhoogd 
wordt. Ook merkt het op dat het Natura 2000-netwerk zo’n 200 tot 300 miljard euro oplevert 
en er 4,5 tot 8 miljoen voltijdse banen rechtstreeks ondersteund worden.

Door LIFE passende middelen te geven en een zichtbare deel van de algehele EU-uitgaven, 
kan er een sterk signaal worden uitgezonden dat de EU haar eigen taakstelling op het gebied 
van milieu en klimaat serieus neemt. Uw rapporteur heeft in lijn met de algemene insteek van 
het Europees Parlement voor de onderhandelingen over het MFK ervan afgezien specifieke 
voorstellen op te nemen in dit verslag ten aanzien van de totale voor LIFE uit te trekken 
middelen. Bovenstaande argumenten pleiten evenwel voor een substantiële verhoging. Het 
LIFE-programma dient voor ten minste 10% te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte 
van het Natura 2000-netwerk zonder dat dit ten koste gaat van de uitgaven voor andere 
onderwerpen. De huidige begroting dient zoals ook reeds in de parlementaire resolutie over 
het MFK bepleit werd, te worden verhoogd met ten minste 5%. Dit dient verder te worden 
verhoogd met het bedrag dat de Commissie nodig acht ter financiering van de voorgestelde 
nieuwe elementen van LIFE, te weten het subprogramma voor klimaatverandering en de 
geïntegreerde projecten.

Geografisch evenwicht en technische ondersteuning
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LIFE-projecten worden eerst en vooral geselecteerd op basis van hun kwaliteit en bijdrage aan 
Europese toegevoegde waarde, waarbij de specifieke aandacht uitgaat naar hun voorbeeld- of 
herhalingspotentieel en milieu-/klimaatimpact. In voorgaande programmeringsperiodes van 
LIFE is gebleken dat sommige lidstaten veel meer gebruikmaken van de beschikbare LIFE-
middelen dan andere. Sommige landen en regio's produceren bij herhaling hoogstaande 
projecten, leveren aanvullende middelen en hebben zo in totaal meer steun uit het LIFE-
programma ontvangen dan andere. Dat bleef zo na de introductie van het complexe systeem 
van indicatieve nationale toewijzingen voor LIFE+ (2007-2013).

Het staat buiten kijf dat de nieuwe LIFE-verordening deze grote verschillen in 
projecttoewijzingen moet aanpakken. Maar er zijn nationale toewijzingen wel het juiste 
instrument om voor een evenwichtige verdeling te zorgen? Moet een EU-fonds - in naam van 
Europese solidariteit - concessies doen aan de kwaliteit, het herhalingspotentieel, de 
beschermingswaarde en het vereiste totale EU-brede resultaat en impact van projecten, puur 
en alleen om ervoor te zorgen dat iedere lidstaat zijn deel krijgt?

Uw rapporteur is van mening dat Europese solidariteit en verdeling van de inspanningen iets 
anders inhouden: Lidstaten en regio's die maar weinig projecten goedgekeurd krijgen dienen 
te worden ondersteund bij hun inspanningen om de kwaliteit van hun projecten te verhogen.
Deze ondersteuning dient gegeven te worden in de vorm van doelgerichte workshops en 
scholing, maar dient tevens adviesdiensten te omvatten voor individuele projecten. Uw 
rapporteur stelt voor dat de Commissie dergelijke uitwisselingen tussen een succesvolle 
lopende of afgeronde projecten en projectaanvragers faciliteert. Ook is gebleken dat pro-
actieve ondersteuning van nationale en regionale LIFE- contactpunten cruciaal is voor het 
opstellen van succesvolle aanvragen. Uw rapporteur wil dan ook voorstellen om LIFE-
contactpunten in gebieden of regio's waar zeer weinig LIFE-projecten worden uitgevoerd 
gedurende een afgebakende periode capaciteitsopbouwondersteuning te geven.

Het concept van geografisch evenwicht overstijgt dat van nationale toewijzingen. In 
combinatie met het solidariteitsbeginsel betekent dit dat regio's, ecosystemen, sectoren of 
anderszins gedefinieerde entiteiten die een unieke Europese waarde bezitten of een specifieke 
last moeten dragen, voorrang moeten krijgen bij de selectie van nieuwe projecten. Het kan 
hierbij gaan om de bescherming van prioritaire soorten of agglomeraties die te kampen 
hebben met ernstige luchtvervuiling. Daarvoor hoeft het LIFE-programma  niet te worden 
uitgerust met een nieuw mechanisme. Deze overwegingen dienen onderdeel uit te maken van 
elk selectieproces en maken daar reeds onderdeel van uit en dienen uit te monden in de 
toekenning van extra punten. Uw rapporteur stelt ter vergroting van de duidelijkheid en ter 
versterking van dit solidariteitselement voor om de LIFE- verordening uit te breiden met een 
dienovereenkomstige bepaling.

Aangezien de geïntegreerde projecten nog niet zo lang bestaan en de planning ervan zoals 
onderstaand is uituiteengezet op specifieke leest geschoeid is, is het bovendien van cruciaal 
belang dat alle lidstaten gedurende de aankomende programmeringsperiode van LIFE 
ervaring opdoen met dit type project. Uw rapporteur stelt dan ook voor om elke lidstaat het 
recht te geven op financiering voor tenminste drie geïntegreerde projecten voor drie 
verschillende onderwerpen.

Medefinanciering
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Het gebrek aan aanvullende middelen is in een aantal lidstaten het op een na grootste obstakel 
voor gebruikmaking van het LIFE-programma. Uw rapporteur stelt dan ook voor om 
economisch minder ontwikkelde regio's het recht te geven op medefinanciering tot een 
aandeel van 75%. Uw rapporteur is van mening dat het mede hierdoor voor de meest 
behoeftige regio's interessanter wordt om een aanvraag in te dienen voor LIFE- financiering 
en dat ook zij hierdoor uiteindelijk profiteren kunnen van de LIFE-expertise op het gebied van 
milieu- en klimaatgerelateerde investeringen.

Uw rapporteur heeft evenwel de nodige twijfels over de noodzaak tot een meer algemene 
verhoging van de medefinanciering aangezien dit logischerwijze uitsluitend mogelijk is ten 
koste van het totale aantal projecten en dus van de EU-brede verdeling van het LIFE-
netwerk. Er wordt momenteel een groot aantal hoogstaande projecten uitgevoerd met een 
medefinancieringspercentage van 50%. Dit hefboomeffect en deze kritische massa van 
projecten die betekenisvolle resultaten en lessen genereren zouden in gevaar kunnen worden 
gebracht door een algemene verhoging van de medefinanciering.

Tot slot zijn de inspanningen van de lidstaten om mechanismen tot stand te brengen voor het 
aanboren van aanvullende middelen in combinatie met de verbetering van hun netwerk van 
LIFE-contactpunten van cruciaal belang gebleken voor het welslagen van LIFE-projecten. De 
Commissie dient de lidstaten de uitwisseling de beste praktijken op het vlak van deze 
structuren dan ook aan te moedigen.

Subsidiabiliteit en vereenvoudiging

Het vraagstuk subsidiabiliteit van kosten en vereenvoudiging dient onafhankelijk van het 
medefinancieringspercentage beoordeeld te worden en in de context van de herziening van de 
financiële verordening.
Ondanks de verschillen in de aansturing van de verschillende EU-fondsen dienen de 
fundamentele regels dezelfde te zijn. Het is dus duidelijk nodig om beste praktijken ten 
aanzien van aanvraagprocedures, de administratie en het toezicht op subsidies verspreid 
moeten worden teneinde de last op aller schouders te verlichten.

Indien begunstigden, niet-belastingplichtigen uitgezonderd1, krachtens hun nationale BTW-
regeling geen BTW kunnen terugvorderen, dient het LIFE-programma die BTW-kosten te 
vergoeden. Op die manier kan worden gezorgd voor een gelijke behandeling van alle 
begunstigden. Uw rapporteur acht het echter onaanvaardbaar dat delen van de beperkte LIFE-
middelen zouden kunnen terugvloeien in de staatskas van de lidstaten. Er dient op zijn minst 
duidelijkheid te bestaan over hoe elke lidstaat de terugvordering van BTW geregeld heeft en 
voor welk bedrag er BTW-kosten van LIFE-projecten vergoed zijn.

Permanente personeelskosten in het kader van het LIFE-programma dienen over de gehele 
linie subsidiabel te zijn ten einde de continuïteit van expertise te kunnen waarborgen.
Tegelijkertijd dient een zo groot mogelijk deel van de projectsubsidies te worden aangewend 
voor concrete projectgerelateerde uitgaven zoals beschermingsmaatregelen. Een van de 
kerntaken van overheden is het beheer van publieke goederen als de natuur en het milieu. Uw 

                                               
1 Zoals gedefinieerd in artikel 13, lid 1, eerste alinea, van Richtlijn 2006/112/EG.
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rapporteur acht het daarom redelijk om de kosten van de betrokkenheid van 
overheidsfunctionarissen bij LIFE-projecten niet via de EU-begroting te vergoeden. De kosten 
van speciaal voor LIFE-projecten aangeworven medewerkers dient echter wel subsidiabel te 
blijven.

Geïntegreerde projecten

De geïntegreerde projecten in het kader van het LIFE-programma vormen een concreet 
mainstreamingsinstrument. Deze projecten hebben tot doel om hand in hand met andere EU-
fondsen belangrijke milieuwetgeving zoals plannen voor het beheer van afvalstoffen en 
stroomgebieden, klimaatstrategieën of prioritaire actiekaders voor het beheer van Natura 
2000-gebieden ten uitvoer te leggen en bezitten allemaal een groot werkgelegenheid en groei 
scheppend potentieel. Dergelijke projecten kunnen en aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
doeltreffende aanwending van middelen.

Uw rapporteur is sterk voorstander van dit door de Commissie voorgestelde nieuwe soort 
projecten. De voorgestelde verordening is echter nog niet geheel duidelijk ten aanzien van dit 
concept. Uw rapporteur heeft om die reden een nieuw, apart artikel toegevoegd over de 
geïntegreerde projecten, met inbegrip van mechanismen ter ondersteuning van lidstaten bij de 
praktische uitvoering van deze nieuwe aanpak. Gezien de tot nog toe beperkte ervaring met 
geïntegreerde projecten, dienen deze geleidelijk te worden ingevoerd en in het kader van de 
evaluatie halverwege de looptijd van het programma nauwkeurig te worden geanalyseerd.

Geïntegreerde projecten zullen gunstig zijn voor andere fondsen doordat zij de 
opnamecapaciteit voor milieugerelateerde kosten verruimen en deze naar de grote uitdagingen 
op het gebied van de tenuitvoerlegging kanaliseren. Ook kunnen zij de totstandbrenging van 
een constructieve en duurzame samenwerking tussen uiteenlopende overheidssectoren 
bevorderen en daarmee de coherentie van de EU-uitgaven verbeteren. Om deze voordelen in 
de praktijk te kunnen waarmaken, dient reeds in een vroeg stadium te worden vastgesteld 
welke activiteiten mogelijk complementair zijn met andere EU-fondsen. Uw rapporteur heeft 
dienovereenkomstige amendementen opgesteld op de gemeenschappelijke verordening.


