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BEKNOPTE MOTIVERING

Al sinds 1992 doet LIFE dienst als concentratiepunt voor vernieuwende ervaringen, de 
uitwisseling van kennis en bewustmaking van de milieuproblematiek. LIFE draagt bij tot een 
betere uitvoering van de Europese milieuwetgeving. Nu het programma LIFE+ afloopt, hebben 
we een doeltreffender en beter op de milieuproblemen van onze tijd afgestemd instrument nodig.

Algemene benadering en geïntegreerde projecten

In het licht van de als gevolg van de crisis noodzakelijke begrotingsbeperkingen is de rapporteur 
tevreden over de aanvaardbare en – gezien de opname van een gedeelte van het klimaatbeleid in 
de algemene begroting – relatieve verhoging van de financiële middelen die voor 2014-2020 aan 
LIFE zullen worden toegekend.

De geïntegreerde projecten vormen de voornaamste innovatie in het nieuwe programma. Deze 
ambitieuze, structurerende projecten worden uitgewerkt volgens een allesomvattende benadering 
van het milieu en stoelen op de synergie tussen de communautaire begroting, nationale 
instrumenten en aanvullende fondsen uit de overheids- en privésector.

Maar hoewel het idee van integratie aantrekkelijk is, kunnen deze projecten de vooropgestelde 
vereenvoudiging van het programma verzwakken. De uitvoering ervan kan ingewikkeld worden, 
aangezien er andere procedures, tijdschema's en voorwaarden gelden voor de verschillende 
fondsen en aangezien het begrip 'complementariteit' niet in alle op de fondsen toepasselijke 
regels voorkomt. Gezien het risico op afwijzing door het ene of andere fonds zou de Commissie 
bijkomende garanties moeten verlenen, opdat het algemene goede verloop van de projecten 
veiliggesteld wordt zonder dat daarom de mededingingsregels in de diverse procedures voor de 
toekenning van financiering op losse schroeven komen te staan. 

Geïntegreerde projecten moeten dienen ter financiering van grootschalige acties van 
voornamelijk plaatselijke en regionale overheden, zoals klimaatplannen.  Traditionele projecten 
die het nut van LIFE in de praktijk hebben bewezen en hebben bijgedragen tot de populariteit 
van LIFE, mogen echter niet worden verwaarloosd.

De Commissie moet zich inzetten voor betere feedback, een brede verspreiding van resultaten en 
de uitwisseling van goede praktijken voor wat alle LIFE-projecten betreft, zodat deze projecten 
geen gesloten circuit vormen.

Prioriteitsgebieden

Dit kunnen mogelijke prioriteiten zijn:
- ecocorridors, prioritaire habitats en soorten, het mariene milieu, lawaai, het stedelijke milieu 
(subprogramma Milieu);
- energie-efficiëntie (bv. openbare verlichting), energiehout, winning van energie uit afval, 
aanmoediging van derdegeneratiebrandstoffen (subprogramma Klimaat).

Eco-innovatie en privésector

LIFE moet in aanvulling op het initiatief Horizon 2020 activiteiten betreffende eco-innovatie 
blijven financieren.
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Naast de tenuitvoerlegging van de wetgeving heeft LIFE tot doel steun te verlenen aan 
vernieuwende en experimentele benaderingen, in het bijzonder voor wat het testen van nieuwe 
technologieën en werkwijzen op het vlak van klimaat en milieu betreft.

LIFE moet de privésector met behulp van duidelijke richtsnoeren aanzetten tot uitmuntendheid, 
zodat de privésector – en meer bepaald het MKB – een motor voor eco-innovatie wordt.

Grensoverschrijdende samenwerking en inclusie van de overzeese gebieden 

Binnen de EU moet in de eerste plaats aandacht worden besteed aan grensoverschrijdende LIFE-
projecten. Voor wat internationale samenwerking betreft, is de rapporteur ingenomen met het feit 
dat ook aangrenzende landen hiervoor in aanmerking komen, en vooral de landen in het zuiden 
van het Middellandse Zeegebied, gezien de dringende problemen in verband met milieu en 
klimaat in deze regio.

De ultraperifere regio's hebben weliswaar geleidelijk kunnen toetreden tot LIFE maar hun 
deelname blijft marginaal en moet worden uitgebreid. De uitsluiting van de landen en gebieden 
overzee (LGO), die nochtans afhangen van vier EU-lidstaten, blijft onbegrijpelijk: samen met de 
ultraperifere regio's vormen de LGO immers een werkelijk uniek netwerk dat zich uitspreidt over 
alle oceanen ter wereld en een onschatbare biodiversiteit behelst. 

In aanmerking komende kosten

De rapporteur begrijpt dat het met het oog op een vereenvoudiging van het financiële beheer en 
van de controleprocedures nuttig zou zijn om btw-kosten en kosten voor vast personeel niet in 
aanmerking te laten komen. Niettemin is hij van mening dat de begunstigden hierdoor met te 
veel verplichtingen en een al te grote onderlinge ongelijkheid zouden worden geconfronteerd. De 
discussie over deze kosten mag zich niet beperken tot het instrument LIFE.

Het in aanmerking nemen van de kosten voor vast personeel laat duurzame tewerkstelling toe en 
maakt het mogelijk zich te verlaten op personeel met een grondige dossierkennis. Het lijkt 
bovendien moeilijk zich te mengen in de organisatie- en aanwervingskeuzes van de begunstigden 
van subsidies.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag 
op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Rekening houdend met de 
boodschap van Réunion van juli 2008 en 
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overeenkomstig de conclusies van de 
Raad van 10 december 2011, waarin de 
Raad de Commissie en de lidstaten ertoe 
aanspoort een gezamenlijke benadering te 
blijven hanteren voor wat betreft de 
bescherming van de natuur op het 
volledige grondgebied van de Unie, met 
inbegrip van de ultraperifere regio's en de 
landen en gebieden overzee die tot de 
lidstaten behoren, en overeenkomstig de 
mededeling van de Commissie met als titel 
"Onze levensverzekering, ons natuurlijk 
kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie 
voor 2020", waarin de Commissie zich 
ertoe verbindt het BEST-initiatief 
(Biodiversity and Ecosystem Services in 
Territories of European Overseas) te 
steunen, moeten de landen en gebieden 
overzee kunnen deelnemen aan de 
programma's van de Unie volgens de 
voorwaarden die zijn vastgelegd in Besluit 
2001/822/EG van de Raad van 27
november 2001 betreffende de associatie 
van de LGO met de Europese 
Gemeenschap1. 
_____________
1 PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1. Besluit 
laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2007/249/EG 
(PB L 105 van 26.4.2007, blz. 33).

Or. fr

Motivering

Het LIFE-programma moet worden opengesteld voor alle Europese overzeese gebieden (UPR en 
LGO) met als doel deze gebieden, die wereldwijd tot de belangrijkste plaatsen inzake 
biodiversiteit behoren, te beschermen. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Stappenplan 

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

voor efficiënt hulpbronnengebruik in 
Europa" (hierna "Stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa") 
zijn mijlpalen en acties beschreven die 
nodig zijn om de Unie op weg te zetten 
naar hulpbronnenefficiënte en duurzame 
groei. Daarom moet het prioritaire gebied 
Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van het 
milieubeleid van de Unie door de publieke 
en private sectoren ondersteunen, met 
name in de onder het Stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa 
vallende milieusectoren, door de 
ontwikkeling en de uitwisseling van 
nieuwe oplossingen en beste praktijken te 
bevorderen. Het LIFE-programma heeft 
samen met het initiatief Horizon 2020, en 
zonder afbreuk te doen aan zijn eigen 
programma of dat van Horizon 2020, de 
taak om op eco-innovatie gerichte 
activiteiten en demonstratieprojecten te 
financieren. LIFE draagt op die manier 
bij aan het dynamiseren van de eco-
technologiesector en aan de activering 
van de in de EU 2020-strategie 
vooropgestelde groene economie.

Or. fr

Amendement 3

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, 

(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, 



PA\894730NL.doc 7/14 PE483.825v01-00

NL

koolstofafvang en -opslag, hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie, vervoer en 
brandstoffen, de bescherming van de 
ozonlaag en gefluoreerde gassen.

koolstofafvang en -opslag, hernieuwbare 
energie in stedelijke, landelijke, 
bergachtige en afgelegen gebieden, de 
herbenutting van afval en de productie 
van biogas, energie-efficiëntie, openbare 
verlichting, vervoer en brandstoffen, met 
name derdegeneratiebrandstoffen, de 
bescherming van de ozonlaag en 
gefluoreerde gassen.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) De eerste gevolgen van de 
klimaatverandering doen zich in Europa en 
in de rest van de wereld al voelen in de 
vorm van extreme weersomstandigheden 
die tot overstromingen en perioden van 
droogte leiden, in de vorm van een stijging 
van de temperaturen en van de zeespiegel 
en in de vorm van de snelle verspreiding 
van invasieve uitheemse soorten. 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 en in het kader van 
het toekomstige specifieke instrument 
voor invasieve uitheemse soorten dat 
voorzien is in de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020.

Or. fr
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om te waarborgen dat de middelen 
van de Unie optimaal worden gebruikt en 
om voor Europese meerwaarde te zorgen, 
moet de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot de 
subsidiabiliteitscriteria voor de selectie van 
projecten, de criteria voor een 
evenwichtige geografische spreiding van 
"geïntegreerde projecten" en op de 
specifieke thematische prioriteiten 
toepasselijke prestatie-indicatoren. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passende raadplegingen houdt, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

(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 en op de specifieke thematische 
prioriteiten toepasselijke prestatie-
indicatoren. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, onder meer op deskundigenniveau. 
De Commissie moet bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen zorgen voor gelijktijdige, 
snelle en adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. fr

Motivering

De selectiemethode moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op verdienste en niet zozeer op een 
geografisch evenwicht, zodat er een eerlijke en waarlijk Europese mededinging tot stand komt 
die tot projecten leidt met een grote toegevoegde waarde waarvan de resultaten de hele EU tot 
voordeel strekken. 

Amendement 6

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 

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het LIFE-programma 
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bedragen 3 618 000 000 euro. bedragen 3 618 000 000 euro. Ten minste 
78% van de aan LIFE toegewezen 
begrotingsmiddelen wordt gebruikt als 
subsidie voor de uitvoering van projecten. 

Or. fr

Motivering

Omwille van de veiligheid en duidelijkheid moet de verdeling van de begrotingsmiddelen over de 
diverse types financiering (subsidies voor een actie, subsidies voor ngo's, operationele begroting 
voor het programma) voor de volledige periode 2014-2020 in het reglement vermeld worden, net 
zoals dat nu gebeurt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelneming van derde landen aan het 
LIFE-programma

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

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

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

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

a) landen van de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA) die partij zijn 
bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte (EER);

a) landen van de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA) die partij zijn
bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte (EER);

b) kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten van de Unie en tot de 
Unie toetredende landen;

b) kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten van de Unie en tot de 
Unie toetredende landen;

c) landen die onder het Europees 
nabuurschapsbeleid vallen;

c) landen die onder het Europees 
nabuurschapsbeleid vallen;

d) landen die lid zijn geworden van het 
Europees Milieuagentschap, 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
993/1999 van de Raad van 29 april 1999 
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 
1210/90 inzake de oprichting van het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees milieuobservatie- en -

d) landen die lid zijn geworden van het 
Europees Milieuagentschap, 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
993/1999 van de Raad van 29 april 1999 
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 
1210/90 inzake de oprichting van het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees milieuobservatie- en -
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informatienetwerk. informatienetwerk.
De deelneming van die landen is 
onderworpen aan de voorwaarden van de 
respectieve bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten tot vaststelling van de 
algemene beginselen voor hun deelname 
aan programma's van de Unie.

De deelneming van die landen en gebieden
is onderworpen aan de voorwaarden die 
zijn vastgelegd in Besluit 2001/822/EG, 
terwijl de algemene beginselen voor hun 
deelname aan programma's van de Unie 
opgenomen zijn in de respectieve 
bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten.

Or. fr

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Biodiversiteit; – Natuur en biodiversiteit;

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 10

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. fr

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstellingen van het 
subprogramma Milieu voor het prioritaire 
gebied "Biodiversiteit" zijn met name:

De specifieke doelstellingen van het 
subprogramma Milieu voor het prioritaire 
gebied Natuur en biodiversiteit zijn met 
name:

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het ondersteunen van de verdere 
ontwikkeling, tenuitvoerlegging en beheer 
van het in artikel 3 van Richtlijn 
92/43/EEG opgezette Natura 2000-
netwerk, met name het toepassen, 
ontwikkelen, testen en demonstreren van 
geïntegreerde benaderingen voor de 
tenuitvoerlegging van de in artikel 8 van 
Richtlijn 92/43/EEG bedoelde prioritaire 
actiekaders;

b) het ondersteunen van de verdere 
ontwikkeling, tenuitvoerlegging en beheer 
van het in artikel 3 van Richtlijn 
92/43/EEG opgezette Natura 2000-
netwerk, met name het toepassen, 
ontwikkelen, testen en demonstreren van 
geïntegreerde benaderingen voor de 
tenuitvoerlegging van de in artikel 8 van 
Richtlijn 92/43/EEG bedoelde prioritaire 
actiekaders; het bijdragen tot de 
instandhouding van ecologische 
corridors;

Or. fr
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het ontwikkelen van het mariene 
netwerk van Natura 2000, met aandacht 
voor de aansluiting hiervan op de acties in 
het kader van het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij en uit hoofde 
van Richtlijn 2008/56/EG;

Or. fr

Amendement 14

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 die 
hoofdzakelijk betrekking hebben op de 
gebieden natuur, water, afval, lucht, 
lawaai, de stedelijke omgeving en de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie zorgt er in de 
toewijzingsprocedure voor geïntegreerde 
projecten voor dat de projecten 
geselecteerd worden op basis van 
verdienste.
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bedoeld thematisch gebied.

Or. fr

Motivering

De selectiemethode moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op verdienste en niet zozeer op een 
geografisch evenwicht, zodat er een eerlijke en waarlijk Europese mededinging tot stand komt 
die tot projecten leidt met een grote toegevoegde waarde waarvan de resultaten de hele EU tot 
voordeel strekken. 

Amendement 16

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 en kosten voor vast 
personeel worden als subsidiabele kosten 
voor in artikel 18 bedoelde projecten 
beschouwd.

Or. fr

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Om te verhinderen dat bepaalde domeinen geen financiering ontvangen, mag de toewijzing van 
middelen niet op voorhand worden vastgelegd. Een flexibeler benadering is hier op zijn plaats.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de thematische prioriteiten voor 
projecten die gedurende de door het 
meerjarige werkprogramma bestreken 
periode zullen worden gefinancierd;

c) de gesuggereerde thematische 
prioriteiten voor projecten die gedurende 
de door het meerjarige werkprogramma 
bestreken periode zullen worden 
gefinancierd;

Or. fr

Motivering

Om te verhinderen dat bepaalde domeinen geen financiering ontvangen, mag de toewijzing van 
middelen niet op voorhand worden vastgelegd. Een flexibeler benadering is hier op zijn plaats.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr


