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Amendement 26
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Aangezien de activiteiten van 
landen in de omgeving van de EU vaak 
schadelijke gevolgen hebben voor het 
milieu en het klimaat, moet speciale
aandacht uitgaan naar de buitengrenzen 
van de Unie en naar de ultraperifere 
regio's om te zorgen voor de nodige 
strategische garanties en om schade aan 
het milieu te voorkomen;

Or. ro

Amendement 27
Nikos Chrysogelos

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 

(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 
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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.

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. Ten behoeve 
van de rechtszekerheid en de praktische 
haalbaarheid van geïntegreerde projecten 
in het kader van het LIFE-programma 
moet Verordening (EU) nr.  .../... [de 
gemeenschappelijke verordening] 
expliciet voorzien in samenwerking tussen 
andere EU-fondsen en geïntegreerde 
LIFE-projecten. Er moeten specifieke 
regelingen komen om vanaf een vroeg 
stadium samenwerking tot stand te 
brengen, zodat er bij de opstelling van 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele of 
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.

Or. en

Amendement 28
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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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: 
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.

(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. In 
het besef van het primaire belang van het 
behoud van de biodiversiteit in de 
ultraperifere regio's zal de Unie, om 
bovengenoemde doelstellingen te 
bereiken, moeten overgaan tot de 
bekrachtiging van de vrijwillige EU-
regeling bedoeld voor de ondersteuning 
van het behoud en het duurzame gebruik 
van de biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten in de ultraperifere 
regio's (BEST) als bedoeld in artikel 349 
van het Verdrag en waarop de EU-
wetgeving inzake natuurbescherming 
(Richtlijn 92/43/EG en Richtlijn 
2009/147/EG) niet van toepassing is, naar 
het voorbeeld van de ervaring die is 
opgedaan met het beleid van de EU op het 
gebied van natuurbehoud, met name 
Natura 2000. Daarom moet het 
subprogramma Milieu vier prioritaire 
actiegebieden hebben: Milieu en efficiënt 
hulpbronnengebruik, Biodiversiteit, 
Milieugovernance en informatie, en het 
behoud en het duurzame gebruik van de 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de 
ultraperifere regio's (BEST). Door het 
LIFE-programma gefinancierde projecten 
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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. fr

Amendement 29
Nikos Chrysogelos

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 Biodiversiteit 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 jaarlijks benodigde 
financiering voor het Natura 2000-
netwerk dient te worden afgezet tegen de 
vastgelegde uitgaven ten behoeve van de 
biodiversiteit uit andere EU-fondsen. In 
zijn resolutie van 20 april 2012 "Onze 
levensverzekering, ons natuurlijk 
kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie 
voor 2020" verzocht het Europees 
Parlement de Commissie en de lidstaten 
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 Parlement de Commissie en de 
lidstaten bovendien op 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, waarbij de 
transparantie voor de verschillende 
regio's die subsidies van de EU ontvangen 
wordt verbeterd;

Or. en

Amendement 30
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De ultraperifere regio's van de 
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Unie vertegenwoordigen een unieke 
reserve van verscheidene soorten en 
ecosystemen die van kapitaal belang zijn 
voor het behoud van de biodiversiteit op 
Europese en mondiale schaal. De 
ultraperifere regio's alsook de gebieden 
en landen overzee huisvesten meer 
inheemse dier- en plantensoorten dan 
continentaal Europa in zijn geheel.
Overwegende bovendien dat de Franse 
ultraperifere regio's zijn uitgesloten van 
Natura 2000 daar in Richtlijn 92/43/EG 
en Richtlijn 2009/147/EG de fauna, de 
flora en de habitats van deze regio's niet 
zijn verdisconteerd, noch zijn 
geïnventariseerd. Rekening houdend met 
de boodschap van Réunion van juli 2008 
en overeenkomstig de conclusies van de 
Raad van 10 december 2011, waarin de 
Raad de Commissie en de lidstaten ertoe 
aanspoort een gezamenlijke benadering te 
ondersteunen 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, moet in het subprogramma 
"milieu" van de huidige verordening 
specifieke prioritaire ruimte worden 
gegeven aan de biodiversiteit en de 
ecosysteemdiensten in de ultraperifere 
regio's als bedoeld in artikel 349 van het 
Verdrag, waarmee de voorbereidende 
BEST-actie wordt verankerd die in 2011 
is gestart en een reëel succes is.

Or. fr
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Amendement 31
Nikos Chrysogelos

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 middels ondersteuning 
van synergieën met andere 
milieudoelstellingen, zoals biodiversiteit, 
op het gebied van de monitoring van en 
verslaglegging over broeikasgassen, 
landgebruik, veranderingen in landgebruik 
en bosbouw, het beheer van natuurlijke 
koolstofreservoirs, een 
ecosysteemvriendelijke benadering bij de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie, 
energie-efficiëntie, vervoer en 
brandstoffen, de bescherming van de 
ozonlaag en gefluoreerde gassen.

Or. en

Amendement 32
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gebied Aanpassing aan de 
klimaatverandering daarom via specifieke 
aanpassingsmaatregelen en -strategieën 
mensen, economische sectoren en regio's 
helpen zich aan zulke gevolgen aan te 
passen. Acties op dit gebied moeten 
complementair zijn met acties die in 
aanmerking komen voor financiering in het 
kader van het financieringsinstrument voor 
civiele bescherming en dienen vooral te 
zijn gericht op het ecosysteem waarbij 
kostenefficiënte met andere 
milieudoelstellingen gemeenschappelijke 
baten worden ondersteund.

Or. en

Amendement 33
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Met het oog op een betere 
tenuitvoerlegging van het milieu- en 
klimaatbeleid en meer integratie van 
milieu- en klimaatdoelstellingen in ander 
beleid, moet het LIFE-programma 
projecten bevorderen die geïntegreerde 
benaderingen van de tenuitvoerlegging van 
de milieu- en klimaatwetgeving en het 
milieu- en klimaatbeleid ondersteunen. 
Voor het subprogramma Milieu moeten die 
projecten hoofdzakelijk worden toegespitst 
op de tenuitvoerlegging van de 
biodiversiteitsstrategie van de Unie voor 
2020, met bijzondere aandacht voor het 
doeltreffende beheer en de consolidatie van 
het bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
opgezette Natura 2000-netwerk door de 
tenuitvoerlegging van de prioritaire 
actiekaders waarin is voorzien in artikel 8 
van die richtlijn, van Richtlijn 2000/60/EG 

(21) Met het oog op een betere 
tenuitvoerlegging van het milieu- en 
klimaatbeleid en meer integratie van 
milieu- en klimaatdoelstellingen in ander 
beleid, moet het LIFE-programma 
projecten bevorderen die geïntegreerde 
benaderingen van de tenuitvoerlegging van 
de milieu- en klimaatwetgeving en het 
milieu- en klimaatbeleid ondersteunen. 
Voor het subprogramma Milieu moeten die 
projecten hoofdzakelijk worden toegespitst 
op de tenuitvoerlegging van de 
biodiversiteitsstrategie van de Unie voor 
2020, met bijzondere aandacht voor het 
doeltreffende beheer en de consolidatie van 
het bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
opgezette Natura 2000-netwerk door de 
tenuitvoerlegging van de prioritaire 
actiekaders waarin is voorzien in artikel 8 
van die richtlijn, van Richtlijn 2000/60/EG 



AM\906461NL.doc 11/32 PE492.633v01-00

NL

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.

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 
bestaat en er dus nog niet zoveel ervaring 
is opgedaan, dienen belanghebbenden, 
indien nodig, te worden geholpen met een 
hogere medefinanciering en technische 
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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 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Btw-compensatie is belangrijk als 
middel om entiteiten met relatief weinig 
financiële middelen zoals ngo's en lokale 
en regionale lichamen ook in staat te 
stellen om LIFE-projecten ten uitvoer te 
leggen.

Or. lt

Amendement 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 30
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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. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en 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 
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. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend. Gedelegeerde handelingen 
dienen echter alleen te worden vastgesteld 
wanneer dat passend is, waarbij het recht 
van het Europees Parlement om bezwaar 
te maken tegen de door de Commissie 
vastgestelde maatregelen gewaarborgd 
blijft.

Or. en

Amendement 36
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "proefprojecten": projecten waarbij een (a) "proefprojecten": projecten waarbij een 
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techniek of methode wordt toegepast die 
niet voorheen of elders is toegepast of 
getest en die potentiële milieu- of 
klimaatvoordelen bieden ten opzichte van 
de huidige beste praktijk;

techniek of methode wordt toegepast die 
niet voorheen of elders is toegepast of 
getest en die potentiële milieu- of 
klimaatvoordelen bieden ten opzichte van 
de huidige beste praktijk en die vervolgens 
op grotere schaal kunnen worden 
toegepast in vergelijkbare situaties;

Or. ro

Motivering

De resultaten van proefprojecten kunnen dienen als voorbeeld tot navolging door andere 
lokale en regionale overheden of voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. 

Amendement 37
Nikos Chrysogelos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) "geïntegreerde projecten": projecten 
waarbij op duurzame wijze en op een grote 
territoriale schaal, met name regionale, 
multiregionale of nationale schaal, door 
specifieke milieu- of klimaatwetgeving van 
de Unie voorgeschreven, uit andere 
handelingen van de Unie voortvloeiende of 
door de lidstaten ontwikkelde strategieën 
of actieplannen inzake milieu of klimaat 
worden uitgevoerd; ze zijn gericht op de 
integratie van milieu- en 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
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Amendement 38
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelneming van derde landen aan het 
LIFE-programma

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

Or. fr

Amendement 39
Maurice Ponga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 40
Maurice Ponga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) de landen en gebieden overzee als 
bedoeld in Besluit 2001/822/EG van de 
Raad van 27 november 2001 betreffende 
de associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Economische 
Gemeenschap, gewijzigd bij Besluit 
2007/249/EG van 19 maart 2007;
(De heer PONGA hecht eraan dat zijn 
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amendement wordt opgenomen als a) 
nieuw)

Or. fr

Amendement 41
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 van 
het Besluit betreffende de associatie van 
de landen en gebieden overzee en de 
voorwaarden van de respectieve bilaterale 
of multilaterale overeenkomsten tot 
vaststelling van de algemene beginselen 
voor de deelname van deze landen en 
gebieden aan programma's van de Unie.

Or. fr

Amendement 42
Nikos Chrysogelos

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 

3. Om synergieën te creëren en procedures 
te harmoniseren, 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 
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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.

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 43
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het subprogramma Milieu heeft drie
prioritaire gebieden:

1. Het subprogramma Milieu heeft vier
prioritaire gebieden:

Or. fr

Amendement 44
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Biodiversiteit en ecosysteemdiensten in 
de ultraperifere regio's van de Unie.

Or. fr
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Amendement 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het starten van een 
informatiecampagne en bewustmaking 
inzake milieukwesties, met inbegrip van 
het verwerven van steun van het publiek en 
van de belanghebbenden voor 
beleidsvorming van de Unie op 
milieugebied en het bevorderen van 
onderricht in duurzame ontwikkeling;

Or. ro

Motivering

Informatieverschaffing aan het publiek zal de bekendheid van het programma vergroten en de 
samenhang van het programma met andere EU-acties waarborgen.

Amendement 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het steunen van communicatie, beheer 
en informatieverspreiding met betrekking 
tot het milieu en het vergemakkelijken van 
het delen van kennis over succesvolle 
oplossingen en praktijken met betrekking 
tot het milieu, onder meer door het 
ontwikkelen van 
samenwerkingsplatformen tussen 
belanghebbenden en opleiding;

(b) het steunen van communicatie, beheer 
en informatieverspreiding met betrekking 
tot het milieu en het vergemakkelijken van 
het delen van kennis over succesvolle 
oplossingen en praktijken met betrekking 
tot het milieu, onder meer door het 
ontwikkelen van 
samenwerkingsplatformen tussen 
belanghebbenden en opleiding, bedoeld 
voor alle leeftijdsgroepen en economische 
en sociale klassen;

Or. ro
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Motivering

Betrokkenheid van burgers, onafhankelijk van hun leeftijd of opleidingsniveau zal helpen bij 
de verbetering van de kennis van dit programma en zal de deelname aan de initiatieven van 
het programma versterken.

Amendement 47
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het steunen van communicatie, beheer 
en informatieverspreiding met betrekking 
tot het milieu en het vergemakkelijken van 
het delen van kennis over succesvolle 
oplossingen en praktijken met betrekking 
tot het milieu, onder meer door het 
ontwikkelen van 
samenwerkingsplatformen tussen 
belanghebbenden en opleiding;

(b) het steunen van communicatie, beheer 
en informatieverspreiding met betrekking 
tot het milieu en het vergemakkelijken van 
het delen van kennis over succesvolle 
oplossingen en praktijken met betrekking 
tot het milieu, onder meer door het 
ontwikkelen van regionale
samenwerkingsplatformen tussen 
belanghebbenden en opleiding;

Or. ro

Amendement 48
Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

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

Amendement 49
Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) het bevorderen van betere 
milieugovernance.

Or. de

Motivering

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

Amendement 50
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Specifieke doelstellingen voor het 
prioritaire gebied Biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten in de ultraperifere 
regio's van de Unie

De specifieke doelstellingen van het 
subprogramma Milieu voor het prioritaire 
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gebied Biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten in de ultraperifere 
regio's zijn met name:
(a) het ondersteunen van de oprichting 
van beschermde gebieden op zee en op het 
land in de ultraperifere regio's van de 
Unie en de bevordering van een goed 
beheer hiervan waarbij rekening 
gehouden wordt met bestaande 
beschermde gebieden;
(b) de opzet van een duurzaam beheer van 
de zee- en landrijkdommen waarmee ook 
buiten de beschermde gebieden wordt 
bijgedragen aan de bescherming van 
belangrijke habitats, soorten en 
ecosysteemfuncties; 
(c) verbetering van het behoud en het 
duurzaam gebruik van de biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten in de ultraperifere 
regio's van de Unie: 
(i) door ernaar te streven op wereldschaal 
de invloed van de klimaatverandering op 
de ecosystemen te beperken, en wel door 
te zorgen voor veerkracht en een goede 
conditie van de ecosystemen, door de
bevordering van een groene 
infrastructuur en een ecosysteemgerichte 
aanpak voor de aanpassing aan en 
matiging van de klimaatverandering, een 
aanpak die vaak meerdere voordelen 
oplevert;
(ii) door consolidatie van de capaciteiten 
op lokaal en regionaal niveau, ook in de 
buurlanden, en wel door de bevordering 
van informatie-uitwisseling en goede 
praktijken tussen alle betrokkenen 
waaronder lokale overheden, 
landeigenaren, de privésector, 
onderzoekers, het maatschappelijk 
middenveld enz.;
(iii) door de versterking van bestaande 
programma's voor natuurbehoud en de 
inspanningen zowel binnen als buiten de 
beschermingszones;
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(iv) door de kennisbasis te verbreden en 
de lacunes op dit gebied aan te vullen, met 
name middels de kwantificering van de 
waarde van ecosysteemfuncties en -
diensten;
(d) het bevorderen en faciliteren van 
grensoverschrijdende werkzaamheden; 
het bestuderen van de vraagstukken 
betreffende de invasie van uitheemse 
soorten, de weerslag van de 
klimaatverandering en de 
tenuitvoerlegging van internationale 
overeenkomsten, met name CITES 
(Overeenkomst inzake de internationale 
handel in bedreigde in het wild levende 
dier- en plantensoorten) en de drie 
overeenkomsten van Rio (het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering en het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties ter 
bestrijding van woestijnvorming);
(e) het instellen van mechanismen voor 
het uitbreiden van de financiële middelen 
waaronder betalingen voor 
ecosysteemdiensten. 

Or. fr

Amendement 51
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 52
Nikos Chrysogelos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 53
Nikos Chrysogelos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verbeteren van de kennisbasis voor 
de ontwikkeling, beoordeling, monitoring, 
evaluatie en tenuitvoerlegging van 
doeltreffende aanpassingsacties en -
maatregelen en het verhogen van de 

(b) het verbeteren van de kennisbasis voor 
de ontwikkeling, beoordeling, monitoring, 
evaluatie en tenuitvoerlegging van 
doeltreffende, op ecosystemen gebaseerde
aanpassingsacties en -maatregelen en het 
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capaciteit om die kennis in de praktijk toe 
te passen;

verhogen van de capaciteit om die kennis 
in de praktijk toe te passen;

Or. en

Amendement 54
Nikos Chrysogelos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vergemakkelijken van de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
geïntegreerde benaderingen, zoals voor 
strategieën en actieplannen inzake 
aanpassing op lokaal, regionaal of 
nationaal niveau;

(c) het vergemakkelijken van de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van op 
ecosystemen gebaseerde geïntegreerde 
benaderingen, zoals voor strategieën en 
actieplannen inzake aanpassing op lokaal, 
regionaal of nationaal niveau;

Or. en

Amendement 55
Nikos Chrysogelos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het bijdragen aan de ontwikkeling en 
demonstratie van innovatieve 
aanpassingstechnologieën, -systemen, -
methoden en -instrumenten die geschikt 
zijn voor herhaling, overdracht of 
mainstreaming.

(d) het bijdragen aan de ontwikkeling en 
demonstratie van innovatieve 
aanpassingstechnologieën, -systemen, -
methoden en -instrumenten die geschikt 
zijn voor herhaling, overdracht of 
mainstreaming en die vooral aandacht 
hebben voor op het ecosysteem gebaseerde 
benaderingen.

Or. en
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Amendement 56
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Motivering

Informatieverschaffing aan het publiek zal de bekendheid van het programma vergroten en de 
samenhang van het programma met andere EU-acties waarborgen.

Amendement 57
Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 58
Vasilica Viorica Dăncilă
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het steunen van communicatie, beheer 
en informatieverspreiding op 
klimaatgebied en het vergemakkelijken van 
het delen van kennis over succesvolle 
oplossingen en praktijken op 
klimaatgebied, onder meer door het 
ontwikkelen van 
samenwerkingsplatformen tussen 
belanghebbenden en opleiding;

(b) het steunen van communicatie, beheer 
en informatieverspreiding met betrekking 
tot het klimaat en het vergemakkelijken 
van het delen van kennis over succesvolle 
oplossingen en praktijken met betrekking 
tot het klimaat, onder meer door het 
ontwikkelen van 
samenwerkingsplatformen tussen 
belanghebbenden en opleiding, bedoeld 
voor alle leeftijdsgroepen en economische 
en sociale klassen;

Or. ro

Motivering

Betrokkenheid van burgers, onafhankelijk van hun leeftijd of opleidingsniveau zal helpen bij 
de verbetering van de kennis van dit programma en zal de deelname aan de initiatieven van 
het programma versterken.

Amendement 59
Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De indruk van beleidssubsidiëring met de middelen van LIFE moet worden vermeden. 
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Amendement 60
Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) het bevorderen van betere 
milieugovernance.

Or. de

Motivering

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

Amendement 61
Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het project is politiek neutraal 

Or. de

Motivering

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

Amendement 62
Nikos Chrysogelos



PE492.633v01-00 28/32 AM\906461NL.doc

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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.

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

Or. en

Amendement 63
Nikos Chrysogelos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie zorgt ervoor dat de 
jaarlijkse toewijzingen aan projecten die 
worden uitgevoerd in de lidstaten als 
bedoeld in artikel 18, onder a), b), c) en g) 
("bottom-upprojecten") niet afnemen 
maar integendeel stapsgewijs toenemen in 
vergelijking met het niveau in 2013.

Or. en

Amendement 64
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 

1. Het maximumpercentage voor 
cofinanciering van de in artikel 18 
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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.

bedoelde projecten bedraagt 70 % van de 
subsidiabele kosten. Bij wijze van 
uitzondering bedraagt het 
maximumpercentage voor cofinanciering 
voor in artikel 18, onder d) en f), bedoelde 
projecten 80 % van de subsidiabele kosten.
Voor in artikel 12 bis bedoelde projecten 
bedraagt het maximumpercentage voor 
cofinanciering 95 %.

Or. fr

Amendement 65
Petru Constantin Luhan

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 als subsidiabele 
kosten voor in artikel 18 bedoelde 
projecten beschouwd op voorwaarde dat 
de afdracht niet terugvorderbaar is en in 
overeenstemming is met de btw-wetgeving 
van de Unie.    

Or. ro

Amendement 66
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 als subsidiabele 
kosten voor in artikel 18 bedoelde 
projecten beschouwd.

Or. en
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Amendement 67
Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) informatie en communicatie, met 
inbegrip van bewustmakingscampagnes. 
Financiële middelen die in het kader van 
deze verordening worden toegewezen aan 
communicatieactiviteiten hebben ook 
betrekking op institutionele communicatie 
over de politieke prioriteiten van de Unie;

Schrappen

Or. de

Motivering

De middelen van LIFE moeten vooral worden geïnvesteerd in verbetering van het beheer, ook 
wat betreft het beheer van de structuurfondsmiddelen, om milieuprojecten ter plaatse ook 
werkelijk doeltreffend in te kunnen zetten (van de projecten die niet tot stand komen, 
mislukken de meeste als gevolg van een gebrekkig beheer)

Amendement 68
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het LIFE-programma kan openbare 
entiteiten financieren.

Or. de

Motivering

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

Amendement 69
Nikos Chrysogelos
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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. Deze 
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld overeenkomstig 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 en zorgt ervoor dat de 
belanghebbenden naar behoren worden 
geraadpleegd bij de ontwikkeling van 
meerjarige programma's.

Or. en

Amendement 70
Nikos Chrysogelos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de verdeling van middelen tussen de 
prioritaire gebieden en tussen verschillende 
soorten financiering binnen elk 
subprogramma met een stapsgewijze 
verhoging van de jaarlijkse middelen die 
beschikbaar zijn voor projecten als 
bedoeld in artikel 18 onder a, b, c en g;

Or. en

Motivering

De voor "bottom-upprojecten" beschikbare middelen moeten worden verruimd.

Amendement 71
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 72
Maurice Ponga

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) selectie- en gunningscriteria voor 
subsidies;

(e) selectie- en gunningscriteria voor 
subsidies waarbij speciale aandacht zal 
gaan naar de ultraperifere regio's en 
landen en gebieden overzee om een 
doelmatige deelname van deze gebieden 
en landen te verzekeren; 

Or. fr


