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7.12.2018 A8-0397/81 

Amendement  81 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Volgens ramingen in de 

effectbeoordelingen van de wetgeving 

inzake schone energie zullen voor de 

verwezenlijking van de 

energiedoelstellingen van de Unie voor 

2030 in de periode 2021-2030 aanvullende 

investeringen van 177 miljard EUR per 

jaar nodig zijn. De grootste 

tekortkomingen betreffen de investeringen 

in het koolstofvrij maken van gebouwen 

(energie-efficiëntie en kleinschalige 

hernieuwbare energiebronnen), waar 

kapitaal naar projecten met een sterk 

gedistribueerd karakter moet worden 

geleid. Een van de doelstellingen van het 

subprogramma Overgang naar schone 

energie is om capaciteit op te bouwen voor 

het ontwikkelen en bundelen van projecten, 

hetgeen ook bijdraagt tot het opnemen van 

middelen uit de Europese structuur- en 

investeringsfondsen en het katalyseren van 

investeringen in schone energie, ook met 

behulp van de financiële instrumenten van 

InvestEU. 

(9) Volgens ramingen in de 

effectbeoordelingen van de wetgeving 

inzake schone energie zullen voor de 

verwezenlijking van de 

energiedoelstellingen van de Unie voor 

2030 in de periode 2021-2030 aanvullende 

investeringen van 177 miljard EUR per 

jaar nodig zijn. De grootste 

tekortkomingen betreffen de investeringen 

in het koolstofvrij maken van gebouwen 

(energie-efficiëntie en kleinschalige 

hernieuwbare energiebronnen), waar 

kapitaal naar projecten met een sterk 

gedistribueerd karakter moet worden 

geleid. Een van de doelstellingen van het 

subprogramma Overgang naar schone 

energie is om capaciteit op te bouwen voor 

het ontwikkelen en bundelen van projecten, 

onder meer door middel van 

ondersteuning van hernieuwbare-

energiegemeenschappen, hetgeen ook 

bijdraagt tot het opnemen van middelen uit 

de Europese structuur- en 

investeringsfondsen en het katalyseren van 

investeringen in hernieuwbare energie en 

energie-efficiëntie, ook met behulp van de 

financiële instrumenten van InvestEU. 

Or. en 



 

AM\1171707NL.docx  PE631.575v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.12.2018 A8-0397/82 

Amendement  82 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid speelt een beslissende rol 

bij het behalen van de doelstellingen van 

de Unie op het gebied van klimaat en 

biodiversiteit. Ondanks herhaalde 

verzoeken van het Europees Parlement en 

belanghebbenden, waaronder het Refit-

platform, heeft de Europese Commissie 

nog steeds geen "geschiktheidscontrole" 

van het GLB uitgevoerd. In de 

"geschiktheidscontrole" van de 

vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn werd 

anderzijds gewezen op de zorgwekkende 

achteruitgang van landbouwgerelateerde 

soorten en habitats en werd de noodzaak 

benadrukt om de samenhang van het 

GLB met de relevante doelstellingen van 

de Unie op het gebied van natuur en 

biodiversiteit te verbeteren. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/83 

Amendement  83 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Wegens het belang van de strijd 

tegen klimaatverandering overeenkomstig 

de verbintenissen van de Unie tot 

uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 

en de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de Verenigde Naties, zal dit programma 

bijdragen aan de mainstreaming van 

klimaatacties en aan het algemene streven 

dat 25 % van de uitgaven op de begroting 

van de EU klimaatdoelstellingen 

ondersteunen. Met de acties in het kader 

van dit programma zal naar verwachting 

een bedrag ter waarde van 61 % van de 

totale financiële middelen van het 

programma worden bijgedragen aan de 

verwezenlijking van klimaatdoelstellingen. 

De desbetreffende acties zullen worden 

vastgesteld tijdens de voorbereiding en 

uitvoering van het programma en zullen 

opnieuw worden bekeken in het kader van 

de desbetreffende beoordelingen en 

evaluatieprocessen. 

(24) Wegens het belang van de strijd 

tegen klimaatverandering overeenkomstig 

de verbintenissen van de Unie tot 

uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 

en de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de Verenigde Naties, zal dit programma 

bijdragen aan de mainstreaming van 

klimaatacties en aan het algemene streven 

dat ten minste 50 % van de uitgaven op de 

begroting van de EU klimaatdoelstellingen 

ondersteunen. Met de acties in het kader 

van dit programma zal naar verwachting 

een bedrag ter waarde van ten minste 61 % 

van de totale financiële middelen van het 

programma worden bijgedragen aan de 

verwezenlijking van klimaatdoelstellingen. 

De desbetreffende acties zullen worden 

vastgesteld tijdens de voorbereiding en 

uitvoering van het programma en zullen 

opnieuw worden bekeken in het kader van 

de desbetreffende beoordelingen en 

evaluatieprocessen. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/84 

Amendement  84 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De financiële middelen voor de 

uitvoering van het programma voor de 

periode 2021 – 2027 bedragen 

5 450 000 000 EUR in lopende prijzen. 

1. De financiële middelen voor de 

uitvoering van het programma voor de 

periode 2021 – 2027 bedragen ten minste 

1 % van de totale begroting van de Unie 

voor die periode, maar niet minder dan 

6 442 000 000 EUR in prijzen van 2018 

(7 272 000 000 EUR in lopende prijzen). 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/85 

Amendement  85 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Er wordt gezorgd voor samenhang en 

coördinatie tussen het programma en 

andere programma's van de Unie, onder 

meer door de relevante doelstellingen van 

de Unie inzake natuur en biodiversiteit in 

alle programma's van de Unie te 

integreren. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/86 

Amendement  86 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ten minste 81 % van de in 

artikel 5 bedoelde financiële middelen 

wordt toegewezen aan projecten die 

worden ondersteund door middel van 

subsidies of, in voorkomend geval, 

financieringsinstrumenten. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/87 

Amendement  87 

Benedek Jávor 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Met exploitatiesubsidies wordt 

steun verleend aan het functioneren van 

entiteiten zonder winstoogmerk die 

betrokken zijn bij de ontwikkeling, 

tenuitvoerlegging en handhaving van 

beleid en wetgeving van de Unie en die 

hoofdzakelijk actief zijn op het gebied van 

milieu of klimaatactie, met inbegrip van de 

overgang naar schone energie. 

5. Met exploitatiesubsidies wordt 

steun verleend aan het functioneren van 

entiteiten zonder winstoogmerk die 

betrokken zijn bij de ontwikkeling, 

tenuitvoerlegging en handhaving van 

beleid en wetgeving van de Unie en die 

hoofdzakelijk actief zijn op het gebied van 

milieu of klimaatactie, met inbegrip van de 

overgang naar schone energie. 

Onverminderd artikel 17 bedraagt het 

maximumpercentage voor 

medefinanciering door de Unie voor 

exploitatiesubsidies 70 % van de 

subsidiabele kosten. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Amendement  88 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) door het programma gefinancierde 

projecten ondermijnen geen doelstellingen 

van het programma op het gebied van 

milieu, klimaat of, waar relevant, schone 

energie en bevorderen, waar mogelijk, het 

gebruik van groene overheidsopdrachten; 

a) door het programma gefinancierde 

projecten worden onderworpen aan een 

duurzaamheids- en biodiversiteitstoets, 

teneinde geen doelstellingen van het 

programma op het gebied van milieu, 

klimaat of, waar relevant, schone energie te 

ondermijnen, en zij bevorderen, waar 

mogelijk, het gebruik van groene 

overheidsopdrachten; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Amendement  89 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) er wordt prioriteit toegekend aan 

projecten die positieve neveneffecten 

opleveren en synergieën tussen de in 

artikel 4 bedoelde subprogramma's 

bevorderen; 

b) er wordt prioriteit toegekend aan 

projecten die positieve neveneffecten 

opleveren en synergieën tussen de in 

artikel 4 bedoelde subprogramma's 

bevorderen; dit geldt met name voor 

projecten op het gebied van klimaatactie 

die op de natuur gebaseerde oplossingen 

bevorderen; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Amendement  90 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie houdt op 

regelmatige basis toezicht op de 

mainstreaming van klimaat- en 

biodiversiteitsdoelstellingen, met inbegrip 

van het uitgavenbedrag, en brengt er op 

regelmatige basis verslag over uit. De mate 

waarin deze verordening helpt de 

doelstelling om 25 % van de gehele 

begroting te laten bijdragen aan 

klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, 

wordt opgevolgd aan de hand van het 

systeem van klimaatindicatoren van de 

Unie. De biodiversiteitsgerelateerde 

uitgaven worden opgevolgd met behulp 

van een specifieke reeks indicatoren. Deze 

opvolgingsmethoden worden gebruikt om, 

op het passende niveau van uitsplitsing, de 

vastleggingskredieten te berekenen die 

naar verwachting zullen bijdragen tot de 

verwezenlijking van respectievelijk de 

klimaat- en de biodiversiteitsdoelstellingen 

over het meerjarig financieel kader voor 

2021-2027. De uitgaven worden jaarlijks 

opgegeven in de programmaverklaring bij 

de begroting. In het kader van evaluaties en 

het jaarverslag wordt regelmatig verslag 

uitgebracht over de bijdrage van dit 

programma tot de verwezenlijking van de 

klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen 

van de Unie. 

4. De Commissie houdt op 

regelmatige basis toezicht op de 

mainstreaming van klimaat- en 

biodiversiteitsdoelstellingen, met inbegrip 

van het uitgavenbedrag, en brengt er op 

regelmatige basis verslag over uit. De mate 

waarin deze verordening helpt de 

doelstelling om ten minste 50 % van de 

gehele begroting te laten bijdragen aan 

klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, 

wordt opgevolgd aan de hand van het 

systeem van klimaatindicatoren van de 

Unie. De biodiversiteitsgerelateerde 

uitgaven worden opgevolgd met behulp 

van een specifieke reeks indicatoren. Deze 

opvolgingsmethoden worden gebruikt om 

zowel vooraf als achteraf, met een 

combinatie van top-down en bottom-

upbenaderingen en op het passende niveau 

van uitsplitsing, de vastleggingskredieten 

te berekenen die naar verwachting zullen 

bijdragen tot de verwezenlijking van 

respectievelijk de klimaat- en de 

biodiversiteitsdoelstellingen over het 

meerjarig financieel kader voor 2021-2027. 

De uitgaven worden jaarlijks opgegeven in 

de programmaverklaring bij de begroting. 

In het kader van evaluaties en het 

jaarverslag wordt regelmatig verslag 

uitgebracht over de bijdrage van dit 

programma tot de verwezenlijking van de 

klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen 
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van de Unie. 

Or. en 

 


