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Amendement 20
Kathleen Van Brempt

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. 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 en 
ook om te vermijden dat de financiële 
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netto-inspanningen die worden geleverd 
voor het bereiken van de in deze 
verordening geformuleerde doelstellingen, 
zouden dalen.

Or. nl

Amendement 21
Kathleen Van Brempt

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 

(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. Met het oog op 
juridische duidelijkheid en op de 
praktische haalbaarheid van 
geïntegreerde projecten moet 
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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.

samenwerking tussen andere fondsen van 
de Unie en geïntegreerde projecten 
uitdrukkelijk worden opgenomen in 
verordening (EU) nr. …/… van het 
Europees Parlement en de Raad van 
../../.... [tot vaststelling van 
gemeenschappelijke bepalingen 
betreffende 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, 
die gedekt worden door het 
gemeenschappelijk strategisch kader, tot 
vaststelling van algemene bepalingen 
betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot 
intrekking van verordening (EG) 
nr. 1083/2006]1. Er moeten concrete 
regelingen komen om vanaf een vroeg 
stadium samenwerking tot stand te 
brengen, zodat er bij de opstelling van 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's rekening wordt 
gehouden met de voordelen van 
geïntegreerde 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

Motivering

Geïntegreerde projecten vormen een uiterst veelbelovend en concreet 
mainstreamingsinstrument. Met het oog op de praktische haalbaarheid ervan moet er vanaf 
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de eerste stadia nauw worden samengewerkt tussen de administratie van GSK-fondsen en 
LIFE-projecten. Bij de uitwerking van partnerschapsovereenkomsten en operationele 
programma's moet het potentieel van een grotere kostenefficiëntie en coherentie van de EU-
begroting en van een betere uitvoering van de milieu- en klimaatwetgeving dankzij 
geïntegreerde projecten worden benut. Op basis van het herhaalde verzoek van het EP om 
duurzaamheid in alle EU-fondsen te mainstreamen, moet de samenwerking met LIFE 
ondubbelzinnig in de Gemeenschappelijke verordening worden vastgelegd.

Amendement 22
Kathleen Van Brempt

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, 
met name wat betreft de prioritaire 
actiekaders waarin is voorzien in artikel 8 
van die richtlijn, op de ontwikkeling en 

(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, 
met name wat betreft de prioritaire 
actiekaders waarin is voorzien in artikel 8 
van die richtlijn, op de ontwikkeling en 
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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.

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 jaarlijkse behoeften inzake 
de financiering voor biodiversiteit, die 
geraamd worden op 5,8 miljard, moet 
gezien worden in de context van de 
bedragen die in andere EU-fondsen voor 
biodiversiteit gereserveerd zijn.

Or. en

Motivering

De benodigde financiering voor Natura 2000 is geraamd op ten minste 5,8 miljard euro per 
jaar. Deze financiering moet afkomstig zijn van nationale, privé- en EU-fondsen. Het aandeel 
van financiering dat afkomstig is van LIFE – en de overeenstemmende verhoging van de 
LIFE-begroting – moet bijgevolg gezien worden in de context van de financiering voor 
biodiversiteit die gegarandeerd is in het kader van de EU-fondsen voor cohesie, regionale 
ontwikkeling, landbouw en plattelandsontwikkeling. In zijn resolutie van 20 april 2012 over 
de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 heeft het EP om een aanzienlijke verhoging van de 
biodiversiteits- en LIFE-financiering verzocht.

Amendement 23
Yves Cochet
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het prioritaire gebied Matiging van de 
klimaatverandering moet bijdragen aan de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
klimaatgerelateerd beleid en 
klimaatgerelateerde wetgeving van de 
Unie, met name wat betreft de monitoring 
van en verslaglegging over broeikasgassen, 
beleid inzake landgebruik, veranderingen 
in landgebruik en bosbouw, de regeling 
voor de handel in emissierechten, de 
inspanningen van de lidstaten om hun 

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

broeikasgasemissies terug te dringen, 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, 
vervoer en brandstoffen, de bescherming 
van de ozonlaag en gefluoreerde gassen.

Or. fr

Motivering

De technologie voor de opslag van koolstof verkeert nog in een experimenteel stadium en 
vormt geen uitvoerbare oplossing.

Amendement 24
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Het prioritaire gebied Matiging van de 
klimaatverandering moet bijdragen aan de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
klimaatgerelateerd beleid en 
klimaatgerelateerde wetgeving van de 
Unie, met name 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 en 
energiebesparing, vervoer en duurzame, 
geavanceerde biobrandstoffen, de 
bescherming van de ozonlaag en 
gefluoreerde gassen.

Or. en

Amendement 25
Kathleen Van Brempt
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Het prioritaire gebied Matiging van de 
klimaatverandering moet bijdragen aan de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
klimaatgerelateerd beleid en 
klimaatgerelateerde wetgeving van de 
Unie, met name 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, 
klimaatmaatregelen in steden, 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, 
vervoer en brandstoffen, de bescherming 
van de ozonlaag en gefluoreerde gassen.

Or. nl

Amendement 26
Kathleen Van Brempt

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 

(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 
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algemeen 70 % en in specifieke gevallen
80 % bedragen.

algemeen 50 % en in specifieke gevallen 
60 % bedragen.

Or. nl

Amendement 27
Yves Cochet
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijdragen aan de overgang naar een 
hulpbronnenefficiënte, koolstofarme en
klimaatbestendige economie, aan de 
bescherming en de verbetering van de 
kwaliteit van het milieu en aan het tot staan 
brengen en ombuigen van het 
biodiversiteitsverlies;

a) bijdragen aan de overgang naar een 
hulpbronnenefficiënte, klimaatbestendige 
economie, aan de bescherming en de 
verbetering van de kwaliteit van het milieu 
en aan het tot staan brengen en ombuigen 
van het biodiversiteitsverlies;

Or. fr

Motivering

Wij zijn van mening dat de term 'koolstofarme' overbodig is aangezien een
hulpbronnenefficiënte economie noodzakelijkerwijs een beperking van de CO2-uitstoot 
inhoudt.

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) bijdragen aan de voorlichting, 
bewustmaking en begeleiding van de 
bevolking, het maatschappelijk 
middenveld en de bedrijfswereld met 
betrekking tot de noodzaak om de 
oorzaken en gevolgen van de 
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klimaatverandering te verzachten en met 
betrekking tot de manieren waarop elk 
van hen hiertoe kan bijdragen;

Or. ro

Amendement 29
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. ro

Amendement 30
Yves Cochet
namens de Verts/ALE-Fractie

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 euro48. 

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het LIFE-programma 
bedragen 12 000 000 000 euro48.

Or. fr

Motivering

De begroting 2014-2020 moet worden verhoogd tot 1% van de gemeenschapsbegroting.
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Amendement 31
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de landen en gebieden overzee 
bedoeld in Besluit 2011/822/EG;

Or. en

Motivering

Het LIFE-programma moet gezien de vaak unieke en rijke biodiversiteit van de landen en 
gebieden overzee (LGO) toegankelijk zijn voor deze landen en gebieden.

Amendement 32
Yves Cochet
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

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 een 
prioritair actiekader, 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 
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plaats binnen het in artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. … (GSK-
verordening) bedoelde gemeenschappelijk 
strategisch kader.

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. fr

Motivering

Het LIFE-programma moet een strategische bijdrage leveren aan de financiering van 
Natura 2000. Het is belangrijk om overeenkomstig de bepalingen van de habitatrichtlijn 
nationale of regionale plannen voor prioritaire maatregelen op te stellen.

Amendement 33
Yves Cochet
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het ontwikkelen, testen en demonstreren 
van beleids- of beheersbenaderingen, beste 
praktijken en oplossingen voor milieu-
uitdagingen die geschikt zijn voor 
herhaling, overdracht of mainstreaming, 
ook met betrekking tot de koppeling tussen 
milieu en gezondheid en ter ondersteuning 
van beleid en wetgeving inzake efficiënt 
hulpbronnengebruik, met inbegrip van het 
stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa;

a) het ontwikkelen, testen en demonstreren 
van beleids- of beheersbenaderingen, beste 
praktijken en oplossingen voor milieu-
uitdagingen die geschikt zijn voor 
herhaling, overdracht of mainstreaming, in 
een context van volatiele energieprijzen 
op de internationale markten en 
geleidelijk toenemende 
energiebevoorradingsproblemen, en met 
betrekking tot de koppeling tussen milieu 
en gezondheid en ter ondersteuning van 
beleid en wetgeving inzake efficiënt 
hulpbronnengebruik, met inbegrip van het 
stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa; en ook 
rekening houdend met het feit dat uit de 
bodem afkomstige grondstoffen zeldzaam 
worden.

Or. fr
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Motivering

Milieu- en energieproblematiek moeten met elkaar verbonden worden. In een programma ter 
financiering van het milieubeleid moet rekening worden gehouden met de uitputting van de 
grondstoffen.

Amendement 34
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij projecten in het kader van het 
subprogramma Klimaatactie moet worden 
gestreefd naar maximale synergie met 
andere milieudoelstellingen, in het 
bijzonder voor wat betreft het samengaan 
van klimaatactie en biodiversiteit.

Or. nl

Amendement 35
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro
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Amendement 36
Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 37
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 80 % van de subsidiabele kosten, 
en bedraagt het 
cofinancieringspercentage voor projecten 
op het gebied waarnaar in artikel 9, lid 1, 
tweede streepje, wordt verwezen, 75 % van 
de subsidiabele kosten.

Or. lv

Amendement 38
Kathleen Van Brempt
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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.

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke 
verordening kan het 
cofinancieringspercentage voor minder 
ontwikkelde regio's opgetrokken worden 
tot 75%.

Or. en

Motivering

LIFE is een klein instrument en moet tot rechtstreekse toegevoegde waarde voor de EU 
leiden. Daarom moet de financiering voor btw en vast personeel uit de LIFE-begroting 
verlaagd 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 LIFE-subsidiabiliteitcriteria moeten in overeenstemming worden gebracht met de regels 
voor andere fondsen, zodat de samenwerking, in het bijzonder in het kader van geïntegreerde 
projecten, vlot verloopt.

Amendement 39
Yves Cochet
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. fr

Motivering

Btw-kosten moeten subsidiabel blijven. Anders dreigt een groot aantal potentiële 
begunstigden van het programma uit de boot te vallen.

Amendement 40
Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Btw-afdrachten worden niet als 
subsidiabele kosten voor in artikel 18 
bedoelde projecten beschouwd, behalve als 
zij krachtens de nationale btw-wetgeving 
niet terugvorderbaar zijn en betaald 
worden door een begunstigde die geen 
niet-belastingplichtige is zoals 
omschreven in artikel 13, lid 1, van 
richtlijn 2006/112/EG.

Or. en

Motivering

LIFE is een klein instrument en moet tot rechtstreekse toegevoegde waarde voor de EU 
leiden. Daarom moet de financiering voor btw en vast personeel uit de LIFE-begroting 
verlaagd 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 LIFE-subsidiabiliteitcriteria moeten in overeenstemming worden gebracht met de regels 
voor andere fondsen, zodat de samenwerking, in het bijzonder in het kader van geïntegreerde 
projecten, vlot verloopt.

Amendement 41
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
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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. Het loon van ambtenaren 
wordt niet als subsidiabel beschouwd.

Or. en

Motivering

LIFE is een klein instrument en moet tot rechtstreekse toegevoegde waarde voor de EU 
leiden. Daarom moet de financiering voor btw en vast personeel uit de LIFE-begroting 
verlaagd 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 LIFE-subsidiabiliteitcriteria moeten in overeenstemming worden gebracht met de regels 
voor andere fondsen, zodat de samenwerking, in het bijzonder in het kader van geïntegreerde 
projecten, vlot verloopt.

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie monitort op regelmatige 
basis de tenuitvoerlegging van het LIFE-
programma en de subprogramma's ervan, 
met inbegrip van de hoogte van de 
klimaatgerelateerde en 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven, en 
brengt daar op regelmatige basis verslag 
over uit. Zij onderzoekt ook synergieën 
tussen het LIFE-programma en andere 
complementaire programma's van de Unie 
en met name tussen de subprogramma's.

1. De Commissie monitort jaarlijks de 
tenuitvoerlegging van het LIFE-
programma en de subprogramma's ervan, 
met inbegrip van de hoogte van de 
klimaatgerelateerde en 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven, en 
brengt daar op regelmatige basis verslag 
over uit aan het Europees Parlement. Zij 
onderzoekt ook synergieën tussen het 
LIFE-programma en andere 
complementaire programma's van de Unie 
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en met name tussen de subprogramma's.

Or. ro

Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

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 19, 
lid 3, bedoelde gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt [met ingang van de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening] voor een periode van zeven
jaar aan de Commissie verleend. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van zeven 
jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt verlengd met 
termijnen van dezelfde duur, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad zich 
uiterlijk drie maanden voor het verstrijken 
van elke termijn tegen die verlenging 
verzet.

Or. ro


