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BEKNOPTE MOTIVERING

Het LIFE-programma is het belangrijkste instrument voor rechtstreekse financiering van het 
communautaire beleid voor bescherming van milieu en biodiversiteit, en voor aanpassing aan 
de klimaatverandering. 

Het voorstel van de Commissie over het meerjarig financieel kader voorziet in maatregelen 
tegen klimaatverandering, die een aanpassing tot gevolg hebben van het totaalbedrag voor dit 
programma, waarvan de doelstellingen centraal staan in de EU-strategie voor 2020. De 
meerwaarde van milieubeleid is van wezenlijk belang voor duurzame groei in de Unie. 

Uw rapporteur voor advies staat volledig achter deze ambitie van de Commissie, die streeft 
naar meer synergie tussen het LIFE-programma en de gelden van het cohesiebeleid, met name 
door middel van pilot-initiatieven, een meerjarige versterking van de programmering of de 
invoering van geïntegreerde projecten. Wel is uw rapporteur van mening dat op een aantal 
punten verduidelijking nodig is met betrekking tot de effectiviteit van de afstemming van 
programma's, die op zeer uiteenlopende wijzen worden beheerd. 

Uw rapporteur voor advies is in dit verband van mening dat het contraproductief zou zijn om 
btw-afdrachten en personeelskosten uit te sluiten van de projectfinanciering. Uiteindelijk lijkt 
een dergelijke maatregel een negatieve uitwerking hebben op de doelstellingen van 
vereenvoudiging en versterking van de technische en administratieve organisatie van 
initiatiefnemers van projecten. Bovendien lijkt het hem van wezenlijk belang om waar 
mogelijk een aantal fundamentele uitgangspunten in stand te houden die nauw zijn verbonden 
met de financiële voorschriften van het cohesiebeleid. 

In de discussie over een evenwichtige geografische spreiding bij de selectie van projecten 
spreekt uw rapporteur voor advies zich uit voor een hoger cofinancieringspercentage voor 
bepaalde regio’s met belemmeringen, met bijzonder kwetsbare ecosystemen. 

Hoewel het LIFE-programma lokale projectontwikkelingen moet belonen, kunnen 
geïntegreerde projecten bijdragen aan meer kennis over dit programma en meer samenhang
met de andere terreinen waarop de Unie actief is. Zo moet hierbij sprake zijn van een striktere 
geografische spreiding om alle lidstaten er ten volle van te kunnen laten profiteren. Dit type 
maatregelen kan het hefboomeffect van het LIFE-programma duidelijk vergroten. In dit 
verband stelt uw rapporteur voor advies voor om de cofinanciering voor deze projecten 
aanzienlijk te verhogen en verzoekt hij om bij de uitwerking van het communautair 
strategisch kader rekening te houden met het LIFE-programma. 

Uw rapporteur voor advies is van mening dat het nodig is om de gebiedsgerichte benadering 
te versterken. Met het oog daarop zijn amendementen ingediend voor een bredere acceptatie 
van het mariene milieu en afstemming met de externe terreinen waarop de Unie actief is. In 
dit verband is het zijn wens dat de positie van initiatiefnemers van projecten uit LGO 
duidelijk wordt erkend vanwege hun sterkere partnerschap met de EU en hun band met de 
lidstaten.
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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid om de volgende amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening 
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) 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 
blijven bevorderen voor wat betreft de 
bescherming van de natuur op het gehele 
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 Europese 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) uit te breiden en te 
steunen, en zoals aangegeven in artikel 58 
van Besluit 2001/822/EG van de Raad van 
27 november 2001 betreffende de 
associatie van de LGO met de Europese 
Economische Gemeenschap ("LGO-
besluit") 1moeten de landen en gebieden 
overzee kunnen deelnemen aan de 
communautaire programma's wanneer zij 
voldoen aan de voorschriften en 
doelstellingen van de programma's en de 
nadere bepalingen die gelden voor de 
lidstaat waartoe de landen en gebieden 
overzee behoren.
_________________
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1 PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een verordening 
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om te komen tot een optimaal 
gebruik van de middelen van het LIFE-
programma moet de ontwikkeling van 
synergie tussen de doelstellingen van 
bescherming van de biodiversiteit en de 
maatregelen voor beperking van de 
effecten van klimaatverandering worden 
gestimuleerd, met name door het 
bevorderen van projecten die lokale 
ecosystemen benutten.

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, 
koolstofafvang en -opslag, hernieuwbare 

(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 



PE489.549v01-00 6/20 PA\902387NL.doc

NL

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

energie, het hergebruik van afval en de 
productie van biogas, energie-efficiëntie, 
vervoer en brandstoffen, de bescherming 
van de ozonlaag en gefluoreerde gassen.

Or. fr

Motivering

Beheer en hergebruik van afval is een belangrijke verantwoordelijkheid van lokale en 
regionale overheden. Duurzaam beheer van deze activiteit moet worden gestimuleerd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening 
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De aard van projecten waarbij 
sprake is van een geïntegreerde aanpak, 
als een nieuw soort project waarbij de 
nadruk ligt op de uitvoering van het beleid 
en de wetgeving van de Unie op het gebied 
van milieu en klimaatverandering, vraagt 
om maatregelen voor het hele 
grondgebied van de Unie in alle 
doelsectoren. Dit betekent dat in het 
selectiesysteem een weging moet worden 
ingevoerd om een evenwichtige 
geografische spreiding te bevorderen.

Or. fr

Motivering

Geïntegreerde projecten kunnen bijdragen aan meer bekendheid over de resultaten van het 
LIFE-programma en de samenhang van dat programma met andere actieterreinen van de 
Unie. Zo moet hierbij sprake zijn van een striktere geografische spreiding om alle lidstaten er 
ten volle van te kunnen laten profiteren.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening 
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Voor het welslagen van 
geïntegreerde projecten is een nauwe 
samenwerking nodig tussen nationale, 
regionale en lokale overheden en alle 
niet-gouvernementele actoren die 
betrokken zijn bij de doelstellingen van 
het LIFE-programma. De beginselen van 
transparantie en openbaarmaking van 
besluiten met betrekking tot ontwikkeling, 
uitvoering, evaluatie en bewaking zijn 
hiervoor van wezenlijk belang.

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een verordening 
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen en moet de 
financiering worden toegespitst op meer 
specifieke kostencategorieën. Als 
compensatie voor niet-subsidiabele kosten 
en teneinde het effectieve niveau van de in 
het kader van het LIFE-programma 
verleende steun te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 70% en in specifieke gevallen 
80% bedragen.

(26) Met het oog op de vereenvoudiging 
van het LIFE-programma en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor aanvragers en begunstigden moet 
meer gebruik worden gemaakt van vaste 
tarieven en forfaitaire bedragen zonder 
afbreuk te doen aan de vergoedbaarheid 
van niet bij de overheid terugvorderbare 
btw-afdrachten en uitgaven voor 
permanent personeel. Als compensatie 
voor niet-subsidiabele kosten en teneinde 
het effectieve niveau van de in het kader 
van het LIFE-programma verleende steun 
te handhaven, moeten de 
cofinancieringspercentages over het 
algemeen 50% en in specifieke gevallen 
75% bedragen.
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Or. fr

Motivering

Het zou contraproductief zijn om btw-afdrachten en personeelskosten uit te sluiten van de 
financiering van projecten. Uiteindelijk lijkt een dergelijke maatregel een negatieve 
uitwerking te hebben op de doelstellingen van vereenvoudiging en versterking van de 
technische en administratieve organisatie van initiatiefnemers van projecten.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening 
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Gelet op de uitzonderlijke rijkdom 
van hun biodiversiteit binnen de Unie, de 
kwetsbaarheid van hun ecosysteem en 
hun geofysische kenmerken zoals 
uiteengezet in artikel 349 VWEU, 
waaronder met name het insulaire 
karakter, hun kleine oppervlakte en, voor 
sommige, de ligging in een tropisch 
gebied dat in sterke mate is blootgesteld 
aan grote natuurlijke risico's die hun 
gevoeligheid voor de nadelige gevolgen 
van klimaatverandering vergroten, kan 
voor projecten die worden uitgevoerd in 
ultraperifere gebieden van de Europese 
Unie het cofinancieringspercentage 
worden verhoogd tot 60% in het algemeen 
en 85% in specifieke gevallen. Ook voor 
projecten die worden uitgevoerd in 
gebieden die vallen in de categorie NUTS 
II en zijn gelegen in de meest noordelijke 
insulaire, bergachtige en zeer dunbevolkte 
gebieden zoals omschreven in artikel 174 
VWEU kunnen deze 
cofinancieringspercentages gelden.

Or. fr

Motivering

Er dient een hoger cofinancieringspercentage te gelden voor regio's met permanente 
geofysische belemmeringen, die hen nog gevoeliger maken voor de gevolgen van 
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klimaatverandering en het verlies van uitzonderlijke biodiversiteit in Europa.

Amendement 8

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 
bijzonder belangrijk dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, inclusief op het niveau van 
deskundigen. 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, de criteria voor een 
evenwichtige geografische spreiding van 
"geïntegreerde projecten" en op de 
specifieke thematische prioriteiten 
toepasselijke prestatie-indicatoren. Het is 
bijzonder belangrijk dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, inclusief op het niveau van 
deskundigen en van lokale en regionale 
overheden. 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

Lokale en regionale overheden moeten nauwer worden betrokken bij het comitologieproces. 
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) "geïntegreerde projecten": projecten 
waarbij op duurzame wijze en op een grote 
territoriale schaal, met name regionale, 
multiregionale, nationale of transnationale
schaal, door specifieke milieu- of 
klimaatwetgeving van de Unie 
voorgeschreven, uit andere handelingen 
van de Unie voortvloeiende of door de 
lidstaten of regio’s ontwikkelde strategieën 
of actieplannen inzake milieu of klimaat 
worden uitgevoerd, waardoor zo mogelijk 
stimulering, coördinatie en 
beschikbaarstelling van andere 
financieringsbronnen uit de interne of 
externe actieterreinen van de Unie 
mogelijk wordt;

Or. fr

Motivering

Met nadruk moet worden gewezen op het belang van coördinatie op alle actieterreinen van de 
EU, met name extern, zodat buurlanden waarmee nu al wordt samengewerkt ook worden 
betrokken bij het beheer van regionale gebieden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "projecten voor technische bijstand": 
projecten ter ondersteuning van de 
voorbereiding van de onder d) bedoelde 
geïntegreerde projecten;

e) "projecten voor technische bijstand": 
projecten ter ondersteuning van de 
lidstaten en de regionale overheden bij de 
voorbereiding van de onder d) bedoelde 
geïntegreerde projecten;

Or. fr
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening 
Artikel 5

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
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 2001/822/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 -
informatienetwerk.

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 -
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 van 
Besluit 2001/822/EG en de respectieve 
bilaterale of multilaterale overeenkomsten 
tot vaststelling van de algemene beginselen 
voor hun deelname aan programma's van 
de Unie.

Or. fr
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Motivering

Hoewel zij onder het buitenlands beleid van de Unie vallen, kunnen LGO volledig deel 
uitmaken van een lidstaat van de EU. Bovendien hebben zij een uitzonderlijke biodiversiteit 
die de Unie moet kunnen beschermen en benutten. Het is dus van belang dat voor deze 
gebieden in dit programma dezelfde voorwaarden gelden als voor andere geassocieerde 
landen van de Unie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om synergie te creëren, met name in de 
context van de in artikel 18, onder d), 
bedoelde geïntegreerde projecten, en om 
het gebruik van in het kader van het LIFE-
programma ontwikkelde oplossingen, 
methoden en benaderingen te 
ondersteunen, zorgen de Commissie en de 
lidstaten overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden voor coördinatie 
tussen het LIFE-programma en het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij. Op 
het niveau van de Unie vindt de coördinatie 
plaats binnen het in artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. … (GSK-
verordening) bedoelde gemeenschappelijk 
strategisch kader°............. (GSK-
verordening).

3. Om synergie te creëren, met name in de 
context van de in artikel 18, onder d), 
bedoelde geïntegreerde projecten in het 
kader van de lokale ontwikkeling door 
lokale partijen en van de strategieën voor 
lokale ontwikkeling als genoemd in artikel 
28 en 29 van Verordening (EU) nr. ...... 
(verordening houdende algemene 
bepalingen), en om het gebruik van in het 
kader van het LIFE-programma 
ontwikkelde oplossingen, methoden en 
benaderingen te ondersteunen, zorgen de 
Commissie en de lidstaten overeenkomstig 
hun respectieve verantwoordelijkheden 
voor coördinatie tussen het LIFE-
programma en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij. Op 
het niveau van de Unie vindt de coördinatie 
plaats binnen het in artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. … (GSK-
verordening) bedoelde gemeenschappelijk 
strategisch kader ............. (verordening
houdende algemene bepalingen). De 
lidstaten moeten in hun 
partnerschapsovereenkomsten als bedoeld 
in artikel 14 van Verordening (EU) 
nr. XXX/xxx (verordening houdende 
algemene bepalingen) de regelingen op 
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nationaal en regionaal niveau 
omschrijven waarmee de coördinatie kan 
worden gewaarborgd tussen het LIFE-
programma en de andere gelden als 
bedoeld in Verordening (EU) 
nr. XXX/xxxx (verordening houdende 
algemene bepalingen).

Or. fr

Motivering

Wanneer tijdig rekening wordt gehouden met geïntegreerde projecten en andere gelden in het 
kader van de geïntegreerde aanpak zoals voorgesteld in de artikelen 28 en 29 van de 
verordening houdende algemene bepalingen, kan de synergie tussen de uitvoering van de 
doelstellingen van het LIFE-programma binnen regionale ontwikkelingstrategieën worden 
geoptimaliseerd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie zorgt ook voor 
consistentie en synergie en voorkomt 
overlapping tussen het LIFE-programma 
en andere beleidsmaatregelen en 
instrumenten van de Unie, met name 
Horizon 2020 en die in het kader van het 
externe optreden van de Unie.

4. De Commissie zorgt ook voor 
consistentie en synergie en voorkomt 
overlapping tussen het LIFE-programma 
en andere beleidsmaatregelen en 
instrumenten van de Unie, met name 
Horizon 2020 en die in het kader van het 
externe optreden van de Unie, met name in 
het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid, groot-
nabuurschapsbeleid of het beheer van 
gebieden rondom gemeenschappelijke 
zee-, rivier-, of berggebieden.

Or. fr

Motivering
Met nadruk moet worden gewezen op het belang van coördinatie in het externe optreden, 
zodat buurlanden waarmee nu al wordt samengewerkt ook worden betrokken bij het beheer 
van regionale gebieden.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De technische bijstand aan 
projecten moet financiële steun opleveren 
door middel van subsidies voor hulp aan 
gegadigden bij het voorbereiden van 
geïntegreerde projecten en in het 
bijzonder bij het waarborgen van de 
naleving door deze projecten van de 
technische, financiële en planningseisen 
van het LIFE-programma en de in lid 3 
vermelde programma's.

Or. fr

Motivering

Om de uitvoering van geïntegreerde projecten op het gehele Europese grondgebied te 
optimaliseren is speciale technische begeleiding noodzakelijk, met name voor regio's met 
bestuursstructuren die weinig bekend zijn met dit type projecten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 50% van de 
begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen aan projecten die door middel 
van subsidies voor het uitvoeren van acties 
in het kader van het subprogramma Milieu 
worden gesteund, zijn bestemd voor 
projecten ter ondersteuning van natuur- en 
biodiversiteitsbehoud.

2. Ten minste 75% van de 
begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen aan projecten die door middel 
van subsidies voor het uitvoeren van acties 
in het kader van het subprogramma Milieu 
worden gesteund, zijn bestemd voor 
projecten ter ondersteuning van natuur- en 
biodiversiteitsbehoud.

Or. fr
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Amendement 16

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, het 
mariene milieu, bodem, afval en lucht;

Or. fr

Motivering

Een grotere acceptatie van zeegebieden moet leiden tot een bredere strategie, aansluitend bij 
het geïntegreerd maritiem beleid. In veel regio's is het daarnaast van het grootste belang om 
bodemverontreiniging aan te pakken omdat deze nauw verband zou hebben met de 
bescherming van het water en het voorkomen van de productie van afval.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 18

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 prioritaire 
actiekaders die zijn ontwikkeld volgens de 
uitgangspunten als bedoeld in artikel 8 
van Richtlijn 92/43/EEG;

Or. fr

Amendement 19

Voorstel voor een verordening 
Artikel 11 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening 
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ten minste 78% van de 
begrotingsmiddelen van het LIFE-
programma moeten worden toegewezen 
aan financiële instrumenten en 
projectsubsidies.

Or. fr

Motivering

Het belangrijkste doel van het LIFE-programma, te weten de financiering van projecten, moet 
worden gewaarborgd door een minimumvolume aan activiteiten als bedoeld in artikel 18 vast 
te stellen.

Amendement 21

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, het mariene 
milieu, bodem, afval, lucht en de matiging 
van en aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. fr

Motivering

Zie AM 13.
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Amendement 22

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 moeten open staan 
voor, en behelzen indien passend de 
participatie van belanghebbenden en 
bevorderen de coördinatie met en de 
beschikbaarstelling van andere 
financieringsbronnen van de Unie. 

Or. fr

Amendement 23

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 75% van de 
subsidiabele kosten;
- bedraagt het maximumpercentage voor 
cofinanciering in de ultraperifere 
gebieden als bedoeld in artikel 349 VWEU 
en in de meest noordelijke insulaire, 
bergachtige en zeer dun bevolkte gebieden 
als omschreven in artikel 174 VWEU voor 
de projecten als bedoeld in artikel 18 
onder a), b), c), e), f), g) en h) 60% en 
voor de projecten als bedoeld in artikel 18 
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onder d) 85%.

Or. fr

Motivering

Wanneer de vergoedbaarheid van niet-terugvorderbare btw en personeelskosten wordt 
gehandhaafd, kan door terugkeer naar het oorspronkelijke cofinancieringpercentage naast 
een noodzakelijk financieel evenwicht ook diversiteit van projecten worden bereikt. Een 
verhoging van 25% voor geïntegreerde projecten moet steun geven aan een voorstel dat 
duidelijk is bedoeld om het hefboomeffect en het geïntegreerde karakter van het LIFE-
programma te versterken. Daarentegen moet de cofinanciering voor regio's met geofysische 
belemmeringen kunnen worden verhoogd.

Amendement 24

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 wanneer zij ten laste 
van de eindbegunstigde komen in 
overeenstemming met artikel 13 van 
Richtlijn 2006/112/EG en niet kunnen 
worden teruggevorderd op grond van de 
geldende nationale btw-wetgeving. Elk 
verzoek om subsidiëring moet vergezeld 
gaan van de juiste bewijsstukken die zijn 
afgegeven door de bevoegde 
controlerende of certificerende instanties 
in de lidstaten.

Or. fr

Motivering

Met het voorstel van de Commissie om btw-afdrachten niet te vergoeden ontstaat het gevaar 
dat een groot deel van de mogelijke begunstigden geen gebruik van het LIFE-programma 
maakt. Ook leidt het tot ongelijke behandeling in de verschillende lidstaten omdat de btw-
percentages per lidstaat verschillen en niet alle lidstaten dezelfde mogelijkheden kennen om 
btw terug te vorderen. Bovendien zou deze wijziging ertoe aanzetten om minder activiteiten te 
ontplooien die btw opbrengen, waaronder activiteiten op het gebied van verspreiding en 
zichtbaarheid (seminars, drukken van materiaal enz.).
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening 
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De kosten voor vast personeel 
kunnen subsidiabel zijn wanneer zij 
verband houden met de uitvoeringskosten 
van het project.

Or. fr

Motivering

De EC stelt in de "toelichting" bij de verordening voor om kosten voor vast personeel dat niet 
specifiek voor het project in dienst is genomen niet volledig of in het geheel niet te subsidiëren 
om problemen op het gebied van monitoring en rapportage te beperken. Dit zou nadelige 
gevolgen hebben voor de kwaliteit en de haalbaarheid van met name projecten van kleinere 
overheids- of niet-gouvernementele organisaties die afhankelijk zijn van de continuïteit die 
wordt geboden door vaste medewerkers en hun deskundigheid, en waarvan het personeel 
vaak parttime aan meerdere projecten tegelijk werkt.


