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Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 november 2013 over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van 
een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (COM(2011)0874 – C7-0498/2011 
– 2011/0428(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2011)0874),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0498/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 19 juli 20122,

– gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 17 juli 2013 
om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, 
lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie industrie, onderzoek en energie 
en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0294/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 
resolutie zijn gevoegd;

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 PB C 191 van 29.6.2012, blz. 111.
2 PB C 277 van 13.9.2012, blz. 61.
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Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 november 2013 
met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en 
klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 614/2007

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van 
het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 1293/2013.)



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Maximumbedrag dat aan een individueel geïntegreerd project kan worden toegekend

De Commissie hecht veel belang aan het waarborgen van een evenredige verdeling van 
middelen over de geïntegreerde projecten, zodat zoveel mogelijk geïntegreerde projecten 
kunnen worden gefinancierd en een evenwichtige verdeling van de geïntegreerde projecten over 
alle lidstaten kan worden gewaarborgd. In dit verband zal de Commissie bij de bespreking van 
het ontwerp-werkprogramma met de leden van het LIFE-comité een maximumbedrag 
voorstellen dat aan een individueel geïntegreerd project kan worden toegekend. Dit voorstel zal 
worden ingediend als onderdeel van de methode voor de selectie van de projecten die moet 
worden goedgekeurd als onderdeel van het meerjarig werkprogramma.

Status van de financiering van de biodiversiteit in de LGO's

De Commissie hecht veel belang aan de bescherming van het milieu en de biodiversiteit in de 
landen en gebieden overzee, zoals blijkt uit het voorstel voor een besluit betreffende de 
associatie van de LGO's, dat deze sectoren vermeldt als gebieden waarop de EU en de LGO's 
samenwerken, en de verschillende acties schetst die daarbij in aanmerking kunnen komen voor 
financiering door de Europese Unie.

De voorbereidende actie BEST is een succesvol initiatief gebleken dat de landen en gebieden 
overzee hebben verwelkomd en dat inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten tastbare 
resultaten heeft opgeleverd. Nu BEST op zijn einde loopt, staat de Commissie gunstig 
tegenover de mogelijkheid om daaraan een vervolg te geven via één van de nieuwe 
instrumenten, namelijk het programma voor mondiale collectieve goederen en uitdagingen in 
het kader van het instrument voor ontwikkelingssamenwerking.

Deze specifieke mogelijkheid voor de financiering van de biodiversiteit in de LGO's zal worden 
aangevuld met de mogelijkheden die worden geboden door artikel 6 van het LIFE-programma 
voor de periode 2014-2020.


